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 2 بعده صفحة      ()مـا 

 حمضر

 الكليةجتماع جملس إ

 م21/11/2021  بتاريخ  (220) رقم

 ،مجلـ  لسللةـةبمقـ  اا ـة   21/11/2021 مولفـ لس حـدلأل و يـ خاماـة ماـا ل  لسة إنه في تمـا  لساـا 
ورئــة   مألــد لسللةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ ب ئاســة لساــألد لألســتات لســد تور/ (220) راــ  مجلــ  لسللةــة جتمــ إ

 .لسمجل 
  كل من السادة : وحبضور

ًرئيساً   مألد لسللةة أ.د/ جمال محمد  لي يوسف  -1
ًعضواً  و ألل لسللةة سشئون لستعلة  ولسطالب أ.د/  مال سلةمان حان  لي  -2
ًعضواً  و ألل لسللةة سشئون خدمة لسمجتم  وتنمةة لسبألئة أ.د/  ادل إب لهة  أحمد -3
ًعضواً  رئة  اا  لستدريب لس ياضي و لو  لسح  ة أ.د/ محمود حان حاألن -4
ًعضواً  رئة  اا   لو  لسصحة لس ياضةة أ.د/  ماد لسدين شعبان  لي -5
ًعضواً  اا  لإلدلرة لس ياضةة ولست ويحرئة   أ.د/ رلنةا م سي أبو لسعباس -6
ًعضواً  رئة  اا  لسعلو  لست بوية ولسنفاةة لس ياضةة  ماد سمأل  محمودأ.د/  -7
ًعضوا ًعنًالقسم أستات متف غ بقا  لسمناهج وتدري  لست بةة لس ياضةة أ.د/ طارق محمد محمد  بد لسعزيز -8
ًعضوا ًعنًالقسم أستات بقا  لإلدلرة لس ياضةة ولست ويح أ.د/ حاز   مال لسدين  بد لسعظة  -9
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بقا  لإلدلرة لس ياضةة ولست ويح أ.د/  م و محمد إب لهة   -10
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بقا  لسمناهج وتدري  لست بةة لس ياضةة بها  سألد محمود حاانألنأ.د  -11
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بقا  لستدريب لس ياضى و لو  لسح  ة أ.د أحمد صالح لسدين محمد ا ل ه -12
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً و لو  لسح  ةأستات متف غ بقا  لستدريب لس ياضى  أ.د/ محمد محمد لسحفناوى  -13
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بقا  لستدريب لس ياضى و لو  لسح  ة أ.د/ حامد حاألن أحمد إب لهة   -14
ًعضوا ًعنًالقسم أستات بقا  لستدريب لس ياضي و لو  لسح  ة أ.د/ ياس  حان حامد -15
عضوا ًعنًاألساتذةً بقا  لإلدلرة لس ياضةة ولست ويحأستات ماا د  أ.د/ مؤمن طه  بد لسنعة  -16

ًالمساعدين
ًعضوا ًعنًالمدرسين لسمدرس بقا  لستدريب لس ياضي و لو  لسح  ة د/ أحمد محمد حاألن -17
ًعضوا ًمنًالخارج و ألل مدي ية لست بةة ولستعلة  بأسألوط أ/ محمد إب لهة  لسدسواى -18

 عن احلضوروأعتذر  

  ضول   و ألل لسللةة سشئون لسدرلسات لسعلةا ولسبحوث لسحكة  رزق  بد لسحكة  بد أ.د/  -
  ضول   رئة  اا  لسمناهج وتدري  لست بةة لس ياضةة أ.د/  اص  صاب  رلشد حمودى -
  ضول   ن لسقا  أستات متف غ بقا   لو  لسصحة لس ياضةة أ.د/ سمأل  محمد محى لسدين أبو شادى -
  ضول   ن لسقا  لألستات بقا  لسعلو  لست بوية ولسنفاةة لس ياضةة ف غلى أحمدأ.د/  بد هللا  -
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(2) 

 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
ًم.26/10/2021ًبتاريخ(219ً)ًالجلسةًرقمًمحضر -9058
  .26/10/2021 بتاريخ( 219) لسجلاة را  محض صادق لسمجل   لى  :لسق لر

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
ًم.26/10/2021ًفيًالمنعقدةًالسابقةةًمنًقراراتًالجلسًتنفيذهبشأنًماًتمًًمذكرة -9059
ً .26/10/2021 في لسمنعقدة لساابقةة من ا لرلت لسجلا تنفألذهما ت  أحةط لسمجل   لما  ب :لسق لر

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
مذكرةًمقدمةًمنًالسيدًأ.د/ًعميدًالكلية.ًبشأنًتشكيلًلجنةًالمقابلةًالشخصييةًوفحياًالسييرةًالذاتييةًللمتقيدمينً -9060

ً:)مدرس(ًفىًالتخصصاتًالتاليةلمسابقةًتعيينً
ـا عللـا تخصصـا قسم

ً(1)ًمدرسًتدريسًألعابًالمضربً)بنين( لسمناهج وتدري  لست بةة لس ياضةة
 

ـا عللـا تخصصـا قسم

ًلسمناهج وتدري  لست بةة لس ياضةة

ً(2)ًمدرسًتمريناتً)بنين(
ً(1)ًمدرسًتمريناتً)بنات(

ً(2)ًمدرسًتدريسًجمبازً)بنين(
ً(1)ًتدريسًجمبازً)بنات(مدرسً

ً(1)ًمدرسًتدريسًألعابًقوىً)بنات(

 لإلدلرة لس ياضةة ولست ويح
ً(1)ًمدرسًجمبازًإيقاعىً)بنات(

ً(1)ًمدرسًترويح
ً(1)ًمدرسًإدارةًكرةًسلة ً

سجنــة لسمقابلــة لسشخصــةة وفحــ  لساــأل ة لسذلتةــة سلمتقــدمألن سماــابقة تعألــألن  ولفــ  لسمجلــ   لــى تشــكألل لسق لر:
 وفقا  سما يلى: )مدرس( فى لستخصصات لستاسةة

ـتشكيمـا  جنةـا عللـا تخصصـا قسم
ـا ج معةـاالسم

لسمناهج وتدري  
ًلست بةة لس ياضةة

تدري  أسعاب مض ب  مدرس
 (1) )بنألن(

 لسمنةا أ.د/ خاسد محمد  بد لسعزيز
 أسألوط أ.د/  مال سلةمان حان
ً أسألوط أ.د/ أيمن  بده محمد
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 (3) 

ـتشكيمـا  جنةـا عللـا تخصصـا قسم
ـا ج معةـاالسم

لسمناهج وتدري  
ًلست بةة لس ياضةة

 مدرس تم ينات )بنألن(
 مدرس تم ينات )بنات(

(2) 
(1) 

 أ.د/  اص  صاب  رلشد حمودى
 أ.د/ مح وص محمود مح وص
 أ.د/  امل  بد لسمجألد انصوه

 أسألوط
 سوهاج
 أسألوط

 مدرس تدري  جمباز )بنألن(
 مدرس تدري  جمباز )بنات(

(2) 
(1) 

 أ.د/ محمود  بد لسحلة   بد لسل ي 
 أ.د/ محمد محمود حان محمد

 أ.د/ ناص   م  لسوصةفى

 أسألوط
 لسولدى
 لسمنةا

مدرس تدري  أسعاب اوى 
 )بنات(

 أ.د/ محمد حاألن د  ورى  (1)
 أ.د/ بها  سألد محمود

 أ.د/ محمود  طةة بخألت

 لسمنةا
 أسألوط
 أسألوط

لس ياضةة  لإلدلرة
 ولست ويح

 مدرس ت ويح
 

 (1) 
 

 أ.د/ إب لهة  حاألن إب لهة 
 أ.د/ رلنةا م سى أبو لسعباس

 أ.د/ بها  لسدين  بدلس حمن لساألد

 أسألوط
 أسألوط
 لسمنةا

 
 أ.د/ أحمد فاروق خلف (1) مدرس إدلرة   ة سلة

 أ.د/ حاز   مال لسدين  بد لسعظة 
 أ.د/  ادل حانى لساألد لسشولف

 لسمنةا
 أسألوط
  أسألوط

تسكينًمكاتبًالسادةًأعضاءًهيئةًالتيدريسًبالقسيمبًبنياء ًعليىًموافقيةًمجليسًقسيمًالدارةًالريا ييةًالموافقةًعلىًإقتراحً -9061
ًعلىًالنحوًالتالى:ًم2/11/2021(ًالمنعقدًبتاريخ91ًوالترويحًرقمً)

ـرقمـا مكتبـاالسمـم
 ب 303 أ.د/ جمال محمد  لى 1
 إب لهة  أ.د/  م و محمد 2

 أ.د/ أحمد فتحى  لى
 / أ308

 أ.د/ حاز   مال لسدين  بد لسعظة  3
 أ.د/  مال  بد لسجاب   بد لسحافظ

 / أ325

 أ.د/ إب لهة  حاألن إب لهة  4
 أ.د/ أحمد  بد لسحمألد اطب

 / أ301

 أ.د/ رلنةا م سى أبو لسعباس  بد لسعزيز 5
 أ. .د/  بأل  لساألد أحمد

 أ. .د/ شةما  صالح سألد

 / أ302

 أ.د/ منى  بد لسمنع   بد لسمعبود 6
 أ. .د/ شأل ين جالل شحاته

 / أ318

 أ.د/ أحمد جالل سلة  7
 أ. .د/ مؤمن طه  بد لسنعة 

 / أ306
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(4) 
ـرقمـا مكتبـاالسمـم
 أ.د/ مؤمن  بد لسعزيز  بد لسحمألد 8

 أ. .د/ أحمد محمد أحمد أبو لسألزيد
 أ. .د/ هةا  صاسح  بد لسجولد

 / أ305

 أ.د/ محمد  بد لسعظة  9
 أ. .د/  صمت محمد سألد

 د/ محمد حاألن إب لهة 

 / أ327

 أ. .د/ بالل سألد هاش  10
 د/ مصطفى  نت  زيدلن

 د/  م و أحمد محمد محمد

 / أ303

 د/ باا  صالح محمد 11
 د/ محمد سعد محمد  بد لسقادر

 د/ أحمد محمود محمد جالل
 د/ محمد مه لن مه لن

 / أ309

 503 لسمعألدين ولسمدرسألن لسماا دين 12
 304 لسمعألدون ولسمدرسون لسماا دون  13
ً 313 لسمعألدلت ولسمدرسات لسماا دلت 14

ًولف  لسمجل . :لسق لر

األستاذًالدكتور/ًجمالًمحمدًعلىًيوسف.ًلتدريسًمقيرراتًمرلليةًالدراسياتًالعليياً)ةانييةًدكتيوراه(ً)ن ريياتًندبًاقتراحً -9062
جامعيةًالمنصيورةًبنيياء ًً-مًبكلييةًالترييييةًالريا يية2021ً/2022و)التنمييةًالدارييةًالريا ييية(ًللعيامًالجيامعىًاالتصيال(ً

ًم.2/11/2021(ًوالمنعقدةًبتاريخ191ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)
 .ولف  لسمجل  :لسق لر
(8ًمحمييدًمحمييدًعبييدًالعليييل.ًللمشيياركةًفييىًتييدريسًمقييررًالبحيي ًالعلمييىًبواقيي ً)األسييتاذًالييدكتور/ً ييار ًنييدبًاقتييراحً -9063

مًبكلييية2021ً/2022ًسيياعاتًمعتمييدةًميينًمقييرراتًمرللييةًالدراسيياتًالعلييياً)دبلييوم/ًماجسييتير/ًدكتييوراه(ًللعييامًالجييامعىً
(201ًيةًبجلسييتهًرقييمً)جامعييةًأسييوانًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالمنيياه ًوتييدريسًالترييييةًالريا ييً-الترييييةًالريا ييية
ًم.7/11/2021والمنعقدةًبتاريخً

ًولف  لسمجل . :لسق لر

/2021ًالسييييدًأ.د/ًأيمييينًعبيييدهًمحميييد.ًللمشييياركةًفيييىًتيييدريسًمقيييرراتًمرلليييةًالبكيييالوريوسًللعيييامًالجيييامعىًنيييدبًإقتيييراحً -9064
وتيدريسًالتريييةًالريا ييةًبجلسيتهًجامعيةًأسيوانًبنياء ًعليىًموافقيةًمجليسًقسيمًالمنياه ًً-مًبكليةًالترييةًالريا يية2022
ًم.7/11/2021(ًوالمنعقدةًبتاريخ201ًرقمً)

ًولف  لسمجل . :لسق لر

(5) 
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األستاذًالمساعد/ًباللًسييدًهاميمًلتيدريسًميادةًإدارةًوتحكييمًكيرةًالييدً)الفرقيةًاللالليةًوالرابعيةًتخصياًإدارة(ًندبًإقتراحً -9065
جامعةًسيوهاجًبنياء ًعليىًموافقيةًمجليسًً-مًبكليةًالترييةًالريا ية2022ً/2021بالفصلًالدراسىًاألولًللعامًالجامعىً

ًم.2/11/2021(ًوالمنعقدةًبتاريخ191ًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)
 .ولف  لسمجل  :لسق لر
  )سلطـالب 2022/ 2021لات لح لسمولفقة  لى تشكألل لسم لقبـة ولسمالحظـة تمتحانـات تـأهأللى د تـورله سلعـا  لسجـامعى  -9066

 لسولفدين( وفقا  سما يلى:
ا يومـوا ت ريخـ

ـأيض ءـا  جنةـيللـا طالب/ـا قسمـا م لةـوا توقيت

ًالخميسً
ًم25/11/2021

ًقسمًالمناه ًوتدريسًالترييةًالريا يةً)ًً(ًالمجالًالعام
ًقسمًالتدريبًالريا ىًوعلومًالحركةً)ًًً(

ً(قسمًالدارةًالريا يةًوالترويحً)ًًًً
ًقسمًالعلومًالتريويةًوالنفسيةًالريا يةً)ًً(

ًقسمًعلومًالصحةًالريا يةً)ًًًًً(

ًأ.د/ًياسرًلسنًلامد
ًأ.م.د/ًميماءًصالحًسيد

ًالجمعة
ًم26/11/2021

المجالً
ًالتخصصى

ًعادلًلسنىًالسيدأ.د/ًً
ًأ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًالسبت
ًم27/11/2021

المجالًالمرتبطً
ً+ًاالمتحانًالشفهى

ًأ.د/ًألمدًخضرىًمحمدًعام(ً–مرتبطًً–)تخصصىً
ًأ.م.د/ًمروةًرمضانًمحمود  

ً.ولف  لسمجل  :لسق لر
إقتراحًالموافقةًعلىًتحويلًالسيدًالدكتور/ًمحمدًلسنًالسيدًإبراهيم.ًالمدرسًبقسمًالمناه ًوتدريسًالترييةًالريا يةً -9067

ًبذاتً ًتخصاً)التمرينات( ًإلى ًتخصاً)ألعابًالقوى( ًمن ًعامًبالكلية ًمن ًبتدريسًالمقرر ًيقوم ًأنه ًلي  القسم
ًم.22/9/2020(ًبتاريخ207ًمًلتىًاآلنًوقدًأليطًالمجلسًعلما ًبجلستهًرقمً)2012

 .رفض لسمجل  لسق لر:
ًإلىًالنادىً -9068 ًالريا ية ًالتريية ًكلية ًكافتيريا ًمتعهد ًرمادًصالحًالدينًبخيت. ًمنًالسيد/ ًالمقدمة إقتراحًقبولًالهداء

ًبالكليةًوهىًعبارةًعن:الصيفىً
ً(ًكرسىًستارًالحجمًالكبير.7عددً)ً-1
 جنيه.10.000ً(ًكرسىًالصفاءًالحجمًالكبيرًًبإجمالىًمبلغ18ًعددً)ً-2

 .ولف  لسمجل  لسق لر:
ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:
مذكرةًمقدمةًمنًإدارةًمئونًالعاملينًبالكليةًبشأنًإعتمادًتقريرًفحاًالنتاجًالعلمييًالمقيدمًمينًالسييدًاليدكتور/ًمي منً -9069

 ييهًعبييدًالنعيييمًعبييدًالحييافا.ًاألسييتاذًالمسيياعدًبقسييمًالدارةًالريا يييةًوالتييرويحبًالييواردًميينًاللجنييةًالعلميييةًالدائمييةًلتر يييةً
نييةًالدارةًالريا ييية(بًواقتييراحًتعيييينًسيييادتهًفيييًوديفييةًأسييتاذًإدارةًالريا يياتًالمائيييةًاألسيياتذةًواألسيياتذةًالمسيياعدينً)لج

(ًبتييياريخ191ًمجليييسًقسيييمًالدارةًالريا ييييةًوالتيييرويحًبجلسيييتهًرقيييمً)ًموافقيييةبيييذاتًالقسيييمًوالكلييييةًوالجامعيييةًبنييياء ًعليييىً
ًم.2/11/2021
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(6) 

ًولف  لسمجل . :لسق لر
ـوا بموثـوا عالق تـا ثق فية:ا لراس تـا ع ي ــ:ــس لسً 

ـ)تسجيمـأبم ثـإنت جـي م ـ(
إقتييييييراحًتسييييييجيلًأبحيييييياسًالنتيييييياجًالعلميييييييًللسييييييادةًاألتيييييييًأسييييييمائهم.ًبنيييييياء ًعلييييييىًموافقييييييةًمجييييييالسًاألقسييييييامًالمختصييييييةً -9070

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

 د/ شيماء صالح سيد 1
"تأةيرًالقدراتًالبداعيةًعلىًاألداءًالمتميلًلمديرىًمراكلًالشبابً

ًبمحاف اتًوسطًالصعيد"
 د/ رشا ربيع فهمى 2

 

(ًعلىًبعضًالمتغيراتًالبدنيةًومستوىً)S.A.Q"تأةيرًتدريباتًالساكيوً)
ًلالعبىًسالحًالشيش"األداءًالمهارىً

 د/ رشا ربيع فهمى 3

 د/ ليلى مجال مهنى

"تأةيرًتدريباتًالسرعةًوالكركمينًعلىًسرعةًترسيبًالدمًوالقوةًالمميلةً
ًبالسرعةًومستوىًاألداءًالمهارىًلالعباتًالمبارزةًوألعابًالقوى"

 د/ عصام حممود على 4
الترييةًالريا يةًبالحلقةًاللانيةً"نموذجًمقترحًلتقييمًالكفاءةًالتعليميةًلمعلمىً

ًمنًالتعليمًاألساسىًبمحاف ةًأسيوط"

 د/ عصام حممود على 5

 د/ حممود نبيل مجال

"برنام ًتعليمىًمقترحًباستخدامًالطريقةًالطوليةًعلىًالمالعبًالمصغرةً
وتأةيرهًعلىًأداءًبعضًالمهاراتًاألساسيةًفىًكرةًالقدمًلتالميذًالصفً

ًاللال ًالعدادى
 د/ شيماء ماهر أمحد 6

"تأةيرًالتعلمًالمقلوبًباستخدامًالتوديفًالتكنولوجىًعلىًمستوىًأداءً
ًالمهاراتًاألساسيةًفىًهوكىًالميدان"

 د/ حممد عوض عبد احلليم 7
"تقييمًالحصائلًالمعرفيةًفىًكرةًاليدًلدىًمعلمىًالترييةًالريا يةًبالمرللةً

ًالعدادية

 د/ صاحل عبد القادر عرتيس 8

"الدعمًالنفسىًللبطلةًالمصريةًودورهًفىًتحقيقًذهبيةًأوليمبيادً وكيوً
ًمًفىًريا ةًالكاراتيه"2020

"برنام ًتدريبىًمقترحًلتنميةًالسرعةًالحركيةًوسرعةًردًالفعلًودورهًفىً
ًتحقيقًأفضليةًاألسستًولالعبىًريا ةًالكاراتيه" ـ

ـ

 

ـ

ً ولف  لسمجل  :لسق لر
علىًعرضًنموذجًمقترحًل ارًالبح ًالخاصًبتسجيلًالطالبًلمرللتىًالماجسيتيرًواليدكتوراهًاقتراحًالموافقةً -9071

وذلكًلحرصًالكليةًعلىًتيسيرًاألمورًعلىًالوافدينًوتقليلًعددًأورا ًال ارًعلىًأنًيشملًال ارًالعناوينً
ًالرئيسيةًالضروريةًللتسجيلًوهى:

ًإ ارًالبح ًالخاصًبالوافدينًيحتوىًعلىًاآلتىً:
ًعنوانًالبح .ً-
ًمقدمةًومشكلةًالبح :ًالًتتعدىًصفحةًوالدة.ً-
ًهدفًالبح .ً-
ًفروضًأوًتساؤالتًالبح :ًوفقا ًلطبيعةًالبح ً-
ًإجراءاتًالبح :ًوتشمل:ً-
ًالمنه ًالمستخدم.ً-
 مجتم ًالبح .ً-

 عينةًالبح .ً-

ًأدواتًجم ًالبيانات.ً-
 ال ارًفىًلدودًصفحتينًكحدًأدنى.ً-
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(7) 

 . لى أن يكون هذل لسمقت ح خاص باسولفدين فقط ولف  لسمجل  لسق لر:
جامعيييةًً-األسييتاذًبقسيييمًالريا يييياتًبكليييةًالعليييومً-اقتييراحًالموافقيييةًعلييىًترمييييحًأ.د/ًأيمييينًمحمييدًعبيييدًاليييرلمن -9072

/2021ًساعاتًن ريةًللعامًالجامعى3ًًأسيوطًلتدريسًمقررًاللصاءً"لطالبًالفرقةًاألولىًماجستير"ًبواق ً
ًم.10/11/2021(ًبتاريخ234ًمًبناء ًعلىًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًرقمً)2022

 ولف  لسمجل . لسق لر:
ـ(لكتوراه)منحـلرج تـي ميةـــــ

.ًالمقيييدًبقسييمًالدارةًالريا يييةًوالتييرويحًدرجييةًالييدكتوراهًفيييًالترييييةًمحمــد جــاد لسلــ ي   بألــد  لــىإقتييراحًميينحًالباليي /ً -9073
بنياء ً"تسويقـخلم تـك يةـا تربيةـا ري ضـيةـج معـةـأسـيوطـفـىـضـوءـإلارةـا جـولةـا شـ م ة"ــــــــ الريا يةًبعنيوان

مبًوقييرارًلجنييية2/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ191ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسيييمًالدارةًالريا يييةًوالتييرويحًبجلسييتهًرقيييمً)
ًم.10/11/2021بتاريخً(ًالمنعقدة234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)

 ولف  لسمجل . :لسق لر

9074- ً ًالبال / ًمنح ًالترييةًز  يا أحمد محمد لسعوضىإقتراح ًفي ًالدكتوراه ًدرجة ًوالترويح ًالريا ية ًالدارة ًبقسم ًالمقيد .
ًبعنوان ـا عربيةـ الريا ية ـاإلم رات ـبلو ة ـا ري ضية ـب  مؤسس ت ـاإللارية ـ  قي لات ـإلارية ـتنمية "برن مج

ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)تملةـفىـضوءـا تمومـا رقمى"ـا م (ًالمنعقدة191ًبناء 
ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًمبًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)2/11/2021بتاريخً

 ولف  لسمجل . لسق لر:
9075- ً ًالدكتوراهًفيًالترييةًد ا  اا ود إسما ألل محمدإقتراحًمنحًالباللة/ ًالريا يةًوالترويحًدرجة ًبقسمًالدارة ًالمقيدة .

ًعلىً"برن مجـمقترحـ تنميةـا قي لةـاالبلاييةـ لىـا ع م ينـفىـمج مـا عروضـا ري ضية"ـ الريا يةًبعنوان بناء 
مبًوقرارًلجنةًالدراسات2/11/2021ًعقدةًبتاريخً(ًالمن191موافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . لسق لر:

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
الترييةًالريا يةً.ًالمقيدةًبقسمًعلومًالصحةًالريا يةًدرجةًالماجستيرًفيًبانت محمود لساألد إقتراحًمنحًالباللة/ -9076

"تأثيرـا مجهولـا بلنىـي ىـنش طـبعضـا خالي ـا جذييةـب  لمـواإلجه لـا تأكسلىـوبعضـا متغيراتـ بعنوان
ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًعلومًالصحةًالريا يةًبجلستهًرقمً)ا بيو وجيةـ لىـا ري ضيين"ـ (ًالمنعقدةًبتاريخ87ًبناء 

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)ًمبًوقرارًلجنةًالدراساتًالعليا9/11/2021
 ولف  لسمجل . :لسق لر

.ًالمقيدةًبقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًدرجةًالماجستيرًرضوى  بد لسناص   بد لسمعتمد مه لنإقتراحًمنحًالباللة/ً -9077
"ا خلاعـا تسويقىـولورهـفىـتكوينـا صورةـا ذهنيةـ  مش ركينـفىـأك ليمي تـ فيًالترييةًالريا يةًبعنوان

ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)كرةـا قلمـبمم فظةـأسيوط"ـ (ًالمنعقدة191ًبناء 
ًم.10/11/2021اريخً(ًالمنعقدةًبت234مبًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)2/11/2021بتاريخً

(8) 

 ولف  لسمجل . لسق لر:
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.ًالمقيدةًبقسمًالمناه ًوتدريسًالترييةًالريا يةًدرجةًالماجستيرًسهى محمود أبو لسحان نفادىإقتراحًمنحًالباللة/ً -9078
ًبعنوان ًالريا ية ـ بعضـ فيًالتريية ـاأللاء ـمستوى ـي ى ـا بصرية ـا تلريب ت ـب ستخلام ـتع يمى ـبرن مج "تأثير

ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالمناه ًوتدريسًالترييةًالريا يةًبجلستهًا مه راتـاألس سيةـ برايمـتنسـا ط و ة"ـ بناء 
(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًمً)مبًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرق7/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ201ًرقمً)
ًم.10/11/2021

 ولف  لسمجل . لسق لر:
ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)

.ًالمدرسًالمساعدًبقسمًعلومًالصيحةًالريا ييةًللحصيولًمحمد لسدرمللى  م إقتراحًمناقشةًالبح ًالمقدمًمنًالبال /ً -9079
"استراتيجيةـمقترمةـ تطويرـبرن مجـايلالـمتخصصينـفىـعلىًدرجةًدكتوراهًالفلسفةًفيًالترييةًالريا يةًبعنيوانً

وتشيكيلًهيئيةًالميرافًًي ومـا صمةـا ري ضيةـفىـضوءـمع ييرـا هيئةـا قوميةـ ضم نـجـولةـا تع ـيمـوااليتمـ ل"ـــ
ًادةً:منًالس

ًأ.د/ًعبدًالرلمنًعبدًالباسطًمدنى.ًًًًًًًًًأستاذًالترييةًالصحيةًالمتفرغًبقسمًعلومًالصحةًالريا يةًوعميدًً-1
ًجامعةًأسوانً)مناقشا (ً-كليةًالترييةًالريا ةًسابقاً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًجامعةًسوهاجً)مشرفا (ًً-أ.د/ًمحمودًالسيدًعباس.ًًًًًًًًًأستاذًأصولًالترييةًوعميدًكليةًالترييةًالريا يةً-2
ًالريا يةً-3 ًالصحة ًعلوم ًورئيسًقسم ًالريا ة ًفسيولوجيا ًأستاذ ً ًعلى. ًمعبان ًالدين ًعماد ًالترييةًً-أ.د/ ًبكلية

ًالريا ية/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالريا يةً-4 ًالصحة ًعلوم ًبقسم ًالبدنى ًوالتأهيل ًالريا ية ًالصابات ًأستاذ ً ًصبره. ًفارو  ًمحمود ًكليةًً-أ.د/

ًأسيوطً)مناقشا (ًجامعةً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالريا يةً-5 ًالصحة ًعلوم ًبقسم ًالمساعد ًالصحية ًالتريية ًأستاذ ً ً ًالجيد. ًنادىًعبد ًنسرين ًالترييةًً-أ.م.د/ ًكلية

ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مبًوقييرارًلجنيية9/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ87ًعلييومًالصييحةًالريا يييةًبجلسييتهًرقييمً)ًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييم

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 .ولف  لسمجل  :لسق لر

.ًالمقيييدًبقسييمًالمنيياه ًوتييدريسًالترييييةً بــد لسبــدي   بــد لسهــادى  بــد لس نــىإقتييراحًمناقشييةًالبحيي ًالمقييدمًميينًالباليي /ً -9080
"برنـ مجـتع يمـىـوتـأثيرهــــالريا يةًللحصولًعلىًدرجةًدكتيوراهًالفلسيفةًفييًالتريييةًالريا ييةً)مينًالخيارج(ًبعنيوانً

وتشكيلًهيئةًالميرافًمينًًي ىـمع  جةـأخط ءـاأللاءـا فنىـ بعضـمه راتـأ ع بـا مضربـفىـضوءـا تم يمـا كيفى"
ًالسادةً:

ًالترييةًأ.دً-1 ًبكلية ًالريا ية ًاأللعاب ًتدريب ًقسم ًورئيس ًالمضرب ًألعاب ًأستاذ ً ًمحمد. ًلسن ًمحمود ًوفاء /ً
ًجامعةًللوانً)مناقشا (ً-الريا يةًللبناتًبالقاهرةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًوتدًرً-2 ًالمناه  ًبقسم ًأستاذ ً ً ً ً ً .ً ًمحمد ًأيمنًعبده ًالطائرةأ.د/ ًتخصاًتدريسًالكرة ًالريا ية ًً-يسًالتريية
ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (ًً–كليةًالترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالطائرةً-3 ًتخصاًتدريسًالكرة ًالريا ية ًوتدريسًالتريية ًالمناه  ًبقسم ًأستاذ ً ًمحمد. ًألمد ًسيد ًإيمان ًً-أ.د/
ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(9)ً
ًألعابًً-4 ًتخصاًتدريس ًالريا ية ًالتريية ًوتدريس ًالمناه  ًبقسم ًمساعد ًأستاذ ً ًإبراهيم. ًصبرى ًمروة ًأ.م.د/

ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-كليةًالترييةًالريا يةً-المضربًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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مب7/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ201ًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالمنيياه ًوتييدريسًالترييييةًالريا يييةًبجلسييتهًرقييمً)
ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًرقمً)وقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاً

 ولف  لسمجل . لسق لر:
.ًالمقييييدًبقسيييمًالمنييياه ًوتيييدريسًالتريييييةً بـــد لســـ حمن محمـــد أحمـــد محمـــدإقتيييراحًمناقشيييةًالبحييي ًالمقيييدمًمييينًالبالييي /ً -9081

برنــ مجـتع يمــىـ"تــأثيرـالريا يييةًللحصييولًعلييىًدرجييةًدكتييوراهًالفلسييفةًفيييًالترييييةًالريا يييةً)ميينًالخييارج(ًبعنييوانً
ب ستخلامـبعضـأنشطةـا ذك ءاتـا متعللةـفىـضوءـأنم طـا تع مـي ىـمستوىـألاءـبعضـا مهـ راتـا منهجيـةـــ

ًمنًالسادةً:ًفىـا جمب زـ لىـطالبـك يةـا تربيةـا ري ضيةـبج معةـأسيوط"
ًبنينًً-1 ًالريا ية ًالتريية ًبكلية ًالريا اتًاألساسية ًبقسم ًالجمباز ًتدريب ًأستاذ ً ًلبيب. ًمحمود ًف اد ًمحمد ًأ.د/

ًجامعةًللوانً)مناقشا (ً-بالهرمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
2-ًً ًأستاذ ً ً ً ًقنصوه. ًالمجيد ًكاملًعبد ًالريا يةأ.د/ ًالمناه ًوتدريسًالتريية ًالتدريسًبقسم ًكليةًً- ر  ًووكيل

ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (ًً–الترييةًالريا يةًلشئونًخدمةًالمجتم ًوتنميةًالبيئةًسابقاً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالً-3 ًالتريية ًوتدريس ًالمناه  ًبقسم ًاليد ًكرة ًتدريس ًأستاذ ًعلى. ًلسن ًسليمان ًكمال ًالكليةًأ.د/ ًووكيل ًريا ية

ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-لشئونًالتعليمًوالطالبًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًوالبحوسً-4 ًالنفسًالريا ىًووكيلًالكليةًلشئونًالدراساتًالعليا ًأستاذًعلم ً ًالحكيم. ًالحكيمًرز ًعبد ًً-أ.د/ًعبد

ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-كليةًالترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مب7/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ201ًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالمنيياه ًوتييدريسًالترييييةًالريا يييةًبجلسييتهًرقييمً)

 م.10/11/2021بتاريخًً(ًالمنعقدة234وقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . لسق لر:
.ًالمقيييدًبقسييمًالمنيياه ًوتييدريسًالترييييةًأحمــد  بــد لسموجــود خضــأل ى محمــدإقتييراحًمناقشييةًالبحيي ًالمقييدمًميينًالباليي /ً -9082

 ري ضـةــ"بن ءـبرن مجـمقترحـالريا يةًللحصولًعلىًدرجةًدكتوراهًالفلسفةًفيًالترييةًالريا يةً)منًالخيارج(ًبعنيوانً
مينًًج معـةـأسـيوط"ـــ-ا ك راتيهـ  مرم ةـا تمهيليةـوا تخصصيةـ شعبةـا تلريسـبك يةـا تربيةـا ري ضية

ًالسادةً:
ًالمتفرغً-1 ًالريا ية ًالتريية ًوتدريس ًالمناه  ًبقسم ًالتدريس ً ر  ًأستاذ ً ًمحمود. ًسيد ًبهاء ًالترييةًً-أ.د/ ًكلية

ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًجامعةًللوانً)مناقشا (ًً-أ.د/أملًفارو ًعلىًسالم.أستاذًتدريبًالكاراتيهًبكليةًالترييةًالريا يةًللبناتًبالقاهرة-2
3-ًً ًتخصا ًالريا ية ًالتريية ًوتدريس ًالمناه  ًبقسم ًأستاذ ًالوهاب. ًعبد ًألمد ًمصطفى ًالكرةًأ.د/ ًتدريس

ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (ً-الطائرةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالتدريبًً-4 ًبقسم ً)كاراتيه( ًالنفس ًعن ًالدفاع ًريا ات ًتدريب ًمساعد ًأستاذ ً ًعتريس. ًالقادر ًعبد ًصالح ًأ.م.د/

ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-كليةًالترييةًالريا يةً-الريا ىًوعلومًالحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مب7/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ201ًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالمنيياه ًوتييدريسًالترييييةًالريا يييةًبجلسييتهًرقييمً)

 م.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل  لسق لر:

(10) 
ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)

.ًالمقييدًبقسيمًالدارةًمحمـد سـعودى  لـى محمـد لسألـدل إقتراحًتشكيلًلجنةًالمناقشيةًوالحكيمًللبحي ًالمقيدمًمينًالبالي /ً -9083



 11 بعده صفحة      ()مـا 

ــرحـــالريا يييةًوالتييرويحًللحصييولًعلييىًدرجييةًالماجسييتيرًفيييًالترييييةًالريا يييةًبعنييوانً ــةـمقت ــةـإلاري ــ مجـتنمي "برن
ًمنًالسادة:ً"ـ تطويرـألاءـمج  سـإلاراتـنق بةـا مهنـا ري ضيةـمنـخالمـأبع لـا قي لةـا خ لمة

ًالترييةًً-1 ًكلية ًوعميد ًوالترويح ًالريا ية ًالدارة ًبقسم ًالريا ية ًالدارة ًأستاذ ً ً ً ًيوسف. ًعلى ًمحمد ًجمال ًأ.د/
ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالترييةًً-2 ًبكلية ًالريا ة ًفسيولوجيا ًعًوأستاذ ًم. ًج. ًبي ًالمهنًالريا ية ًلنقابة ًالنقيبًالعام ًندا. ًفتحىًمحمد ًأ.د/
ًجامعةً نطاً)مناقشا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالدارةًً-3 ًورئيسًقسم ًلركى ًتخصاًتعبير ًالريا ية ًالدارة ًأستاذ ًالعليل. ًالعباسًعبد ًأبو ًمرسى ًرانيا ًأ.د/
ًالريا يةًوالترويحًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًريا يةً-4 ًإدارة ًتخصا ًوالترويح ًالريا ية ًالدارة ًبقسم ًمساعد ًأستاذ ًلسانين. ًسيد ًصالح ًميماء ًً-أ.م.د/
 جامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-بكليةًالترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبكليييييةًً-أ.م.د/ًبيييياللًسيييييدًهامييييمًلسييييين.ًأسييييتاذًمسيييياعدًبقسييييمًالدارةًالريا يييييةًوالتييييرويحًتخصيييياًإدارةًكييييرةًيييييدً-5
ًةًأسيوطً)مشرفا (جامعً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

مبًوقيرارًلجنية2/11/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)
ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)

ًولف  لسمجل . :لسق لر

.ًالمقيييدةًبقسييمًالتييدريبًمنــة هللا فضــلون طــه بخألــتإقتييراحًتشييكيلًلجنييةًالمناقشييةًوالحكييمًللبحيي ًالمقييدمًميينًالبالليية/ً -9084
ــلراتــالريا يييىًوعليييومًالحركيييةًللحصيييولًعليييىًدرجيييةًالماجسيييتيرًفييييًالتريييييةًالريا ييييةًبعنيييوانً ــةـا قـ ــأثيرـتنميـ "تـ

ًمنًالسادة:ً"ـا توافقيةـي ىـبعضـا مه راتـا لف ييةـ ن شئىـكرةـا س ة
ًالحركةً-1 ًوعلوم ًالريا ى ًالتدريب ًبقسم ًالمتفرغ ًالطائرة ًالكرة ًتدريب ًأستاذ ً ًالحفناوى. ًألمد ًمحمد ًكليةًً-أ.د/

ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (ً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًأسً-2 ًإبراهيم. ًعباس ًسناء ًوعلومًأ.د/ ًالريا ى ًالتدريب ًبقسم ًالمتفرغ ًالسلة" ً"كرة ًالريا ى ًالتدريب ًتاذ

ًجامعةًالسكندريةً)مناقشا (ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-الحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًوعلومً-3 ًالريا ى ًالتدريب ًبقسم ًالريا ى ًالتدريب ًأستاذ ًفرغلى. ًلامد ًلسن ًياسر ًالترييةًًأ.د/ ًبكلية ًالحركة

ًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًبكليةًً-4 ًالحركة ًوعلوم ًالريا ى ًالتدريب ًبقسم ًالسلة" ً"كرة ًالريا ي ًالتدريب ًأستاذ ًمتولى. ًعادل ًإنجى ًأ.د/

 جامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًأ.م.د/ًعبيييييدًاليييييرلمنًلسيييييينًإبيييييراهيم.ًأسيييييتاذًمسييييياعدًالتيييييدريبًالريا يييييىً"كيييييرةً يييييائرة"ًبقسيييييمًالتيييييدريبًالريا يييييىًً-5
ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-وعلومًالحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

مب7/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ206ًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالتييدريبًالريا ييىًوعلييومًالحركييةًبجلسييتهًرقييمً)
 م.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)

 ولف  لسمجل . لسق لر:
(11) 

.ًالمقييدةًبقسيمًالعليومًالتريوييةًأية مصطفى محمـود محمـدإقتراحًتشكيلًلجنةًالمناقشةًوالحكمًللبح ًالمقدمًمنًالباللة/ً  -9085
مم رسـةـاألنشـطةـا ري ضـيةــــ"تـأثيرــوالنفسيةًالريا يةًللحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفييًالتريييةًالريا ييةًبعنيوانً



 12 بعده صفحة      ()مـا 

ب ستخلامـاأل ع بـا تربويةـ تنميةـا سـم تـا شخصـيةـ ـلىـا معـ قينـمركيـً ـب  م قـةـا ث نيـةـمـنـا تع ـيمــــــــــ
ًمنًالسادة:ً"ـاألس سى

ًالنفسًالريا ىًبقسمًالعلومًالتريويةًوالنفسيةًالريا يةً-1 ًووكيلًً-أ.د/ًعبدًالحكيمًرز ًعبدًالحكيم.ًًأستاذًعلم
ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-الكليةًلشئونًالدراساتًالعلياًوالبحوسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالريا يةً-2 ًوالنفسية ًالتريوية ًالعلوم ًقسم ًورئيس ًالريا ى ًالنفس ًعلم ًأستاذ ًمحمود. ًسمير ًعماد ًووكيلًً-أ.د/
ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-لبحوسًسابقاً الكليةًلشئونًالدراساتًالعلياًواًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالريا يةً-3 ًوالنفسية ًالتريوية ًالعلوم ًبقسم ًالريا ية ًالتريية ًأصول ًأستاذ ًخميس. ًألمد ًفرغلى ًهللا ًعبد ًً-أ.د/
ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًً-بكليةًالترييةًالريا يةً-أ.د/ًألمدًالبيومىًعلى.ًأستاذًعلمًالنفسًالريا ىًورئيسًقسمًعلمًالنفسًالريا ىً-4
 جامعةًأسيوطً)مناقشا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

مبًوقيرار3/10/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ92ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالعلومًالتريويةًوالنفسيةًالريا يةًبجلستهًرقمً)
 م.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًهاًرقمً)لجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلست

 ولف  لسمجل . لسق لر:
ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

.ًالميدرسًالمسياعدًبقسيمًالدارةًالريا ييةًوالتيرويحًشـ وق جمـال محمـد  لـىإقتراحًتسيجيلًالبحي ًالمقيدمًمينًالباللية/ً -9086
"برنــ مجـتنميــةـإلاريــةـ مســئو ىـا تســويقـــــللحصييولًعلييىًدرجييةًدكتييوراهًالفلسييفةًفيييًالترييييةًالريا يييةًبعنييوانً

ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:ًب  هيئ تـا ري ضيةـفىـضوءـا تمومـا رقمى"
ـــــــد. -1 ـــــــدين  بـــــــد لسعظـــــــة  محم ـــــــال لس ًأسيييييييتاذًالدارةًالريا ييييييييةًبقسيييييييمًالدارةًالريا ييييييييةًوالتيييييييرويحًًًأ.د/ حـــــــاز   م
ًووكيلًالكليةًلشئونًخدمةًالمجتم ًوتنميةًالبيئةًسابقا ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًً
ًتخصاًتعبيرًلركىًورئيسًقسمًأ.د/ رلنةا م سى أبو لسعباس  بد لسعزيز.  -2 ًالريا ية ًالدارة ًأستاذ
ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًً-الدارةًالريا يةًوالترويحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًإدارةًأ. .د/ شةما  صالح سألد حاانألن. -3 ًتخصا ًوالترويح ًالريا ية ًالدارة ًبقسم ًمساعد ًأستاذ

ً)مشرف( يةً/ًجامعةًأسيوطًبكليةًالترييةًالرياً-ريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مبًوقيرارًلجنية2/11/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . :لسق لر

.ًالميييدرسًالمسييياعدًبقسيييمًالدارةًالريا ييييةًوالتيييرويحًياســـمألن ســـألد حاـــنىإقتيييراحًتسيييجيلًالبحييي ًالمقيييدمًمييينًالباللييية/ً -9087
"خطةـمقترمـةـ تنميـةـا مهـ راتـا ن يمـةـكمـلخمــــــللحصولًعلىًدرجةًدكتوراهًالفلسفةًفيًالترييةًالريا يةًبعنيوانً
ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةًا عربية" تمسينـا تسويقـا ري لىـبمراكزـا ب  يهـبجمهوريةـمصرـ

ًبكليييييييييةًالترييييييييييةًً-أسييييييييتاذًالتييييييييرويحًالريا ييييييييىًبقسييييييييمًالدارةًالريا يييييييييةًوالتييييييييرويحًًًأ.د/ إبــــــــ لهة  حاــــــــألن إبــــــــ لهة . -1
ًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(12) 
ًقسمً/ رلنةا م سى أبو لسعباس  بد لسعزيز. أ.د -2 ًورئيس ًلركى ًتعبير ًتخصا ًالريا ية ًالدارة ًأستاذ
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ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًً-الدارةًالريا يةًوالترويحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًمائيةأ. .د/ مؤمن طه  بد لسنعة .  -3 ًتخصاًريا ات ًوالترويح ًالريا ية ًالدارة ًبقسم ًمساعد ًً-أستاذ

ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مبًوقيرارًلجنية2/11/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . :لسق لر

.ًالميدرسًالمسيياعدًبقسييمًالدارةًالريا يييةًوالتييرويحً ــال  أحمــد محمــد محمــدإقتيراحًتسييجيلًالبحيي ًالمقييدمًمينًالباليي /ً -9088
"اســـتراتيجيةـمقترمــــةـ تطبيـــقـاــــإللارةـــللحصيييولًعليييىًدرجيييةًدكتيييوراهًالفلسييييفةًفييييًالتريييييةًالريا ييييةًبعنييييوانً

ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:ًاال كترونيةـكملخمـ تطويرـمنظومةـا عممـب التم لـا مصرىـ رفعـاألثق م"
ًأسييييييييتاذًالدارةًالريا يييييييييةًبقسييييييييمًالدارةًالريا يييييييييةًوالتييييييييرويحًوعميييييييييدًكليييييييييةًًًمــــــــد  لــــــــى يوســــــــف.أ.د/ جمــــــــال مح -1

ًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًإب لهة  حاألن إب لهة .أ.د/  -2 ًوالترويحً ًالريا ية ًالدارة ًبقسم ًالريا ى ًالترويح ً/ًً-أستاذ ًالريا ية ًالتريية ًبكلية

ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًاألةقالأ. .د/ مصطفى رمضان  لى  ثمان.  -3 ًرف  ًمساعد ًالن رياً-أستاذ ًالريا اتًًًبقسم ًوالتطبيقات ًت

ً)مشرف(كليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًبنهاًوعضوًمجلسًإدارةًاالتحادًالمصرىًلرف ًاألةقالًً-الفرديةًًًًًًًًًً
مبًوقيرارًلجنية2/11/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًلبحوسًبجلستهاًرقمً)الدراساتًالعلياًوا
 ولف  لسمجل . :لسق لر

.ًالميدرسًالمسياعدًبقسيمًالدارةًالريا ييةًوالتيرويحًإسال  مصطفى  بد لسبـارى إقتراحًتسجيلًالبح ًالمقدمًمنًالبالي /ً -9089
ا تنظيميــةـكمــلخمـ تمســينـا تميــزــ"ا برايــةللحصييولًعلييىًدرجييةًدكتييوراهًالفلسييفةًفيييًالترييييةًالريا يييةًبعنييوانً

ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:ًا مؤسسىـب التم لـا مصرىـ رفعـاألثق م"
ــــــ لهة . -1 ــــــ و محمــــــد إب ً/ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًكليييييييةًالترييييييييةًالريا يييييييةبً-أسييييييتاذًإدارةًالريا يييييياتًالمائيييييييةًبقسييييييمًالدارةًالريا يييييييةًًأ.د/  م

ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًأحمد محمد أحمد أبو لسألزيد.أ.د/  -2 ًً ًأستاذ ًالنفس ًعن ًالدفاع ًريا ات ًالإدارة ًوالترويحًبقسم ًالريا ية ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدارة

ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًاألةقالأ. .د/ مصطفى رمضان  لى  ثمان.  -3 ًرف  ًمساعد ًالريا اتًًًً-أستاذ ًوالتطبيقات ًالن ريات ًبقسم

ً)مشرف(كليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًبنهاًوعضوًمجلسًإدارةًاالتحادًالمصرىًلرف ًاألةقالًً-الفرديةًًًًًًًًًً
مبًوقيرارًلجنية2/11/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)

ًم.10/11/2021لمنعقدةًبتاريخً(ًا234الدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . :لسق لر

 

 

(13) 

.ًالمقييدًبقسيمًالتيدريبًالريا يىًوعليومًالحركيةًأحمد غان  مجبل )ولفـد  ـويتى(إقتراحًتسجيلًالبح ًالمقدمًمنًالبال /ً -9090
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تــلريب تـا ب يــومترىـبطريقــةـا ممــمــ"تــأثيرـللحصييولًعلييىًدرجييةًدكتييوراهًالفلسييفةًفيييًالترييييةًالريا يييةًبعنييوانً
وتشيكيلًًا فترىـمنخفضـا شلةـي ىـبعضـا قلراتـا بلنيةـوا مه ريةـ ن شئىـا كرةـا ط ئرةـبلو ـةـا كويـت"ــ

ًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:
ًً-أسييييييتاذًتيييييييدريبًالكييييييرةًالطيييييييائرةًمتفيييييييرغًبقسييييييمًالتيييييييدريبًالريا ييييييىًوعليييييييومًالحركيييييييةًًأ.د/ محمـــــــد أحمـــــــد لسحفنـــــــاوى. -1

ًكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحركةً.أ. .د/ م وة رمضان محمود -2 ًوعلوم ًالريا ى ًالتدريب ًبقسم ًالطائرة ًالكرة ًتدريب ًمساعد ًبكليةًً-أستاذ

ًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحركةأ. .د/ طارق محمد  بد هللا.  -3 ًوعلوم ًالريا ى ًالتدريب ًبقسم ًالطائرة ًالكرة ًتدريب ًمساعد ًً-أستاذ

ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مب7/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ206ًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالتييدريبًالريا ييىًوعلييومًالحركييةًبجلسييتهًرقييمً)

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . لسق لر:
.ًالمقيييدًبقسييمًالتييدريبًالريا ييىًوعلييومً بــد هللا  ايــد لسعنــزى )ولفــد  ــويتى(إقتييراحًتسييجيلًالبحيي ًالمقييدمًميينًالباليي /ً -9091

"لراســةـمق رنــةـ تــأثيرـبعــضـأســ  يبـــالحركييةًللحصييولًعلييىًدرجييةًدكتييوراهًالفلسييفةًفيييًالترييييةًالريا يييةًبعنييوانً
ًيراتـا بلنيةـوا فسيو وجيةـ اليبىـا كرةـا ط ئرةـبلو ةـا كويت"ا تلريبـا هيبوكسيكـي ىـبعضـا متغ

ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:
ًً-أسييييييتاذًتيييييييدريبًالكييييييرةًالطيييييييائرةًمتفيييييييرغًبقسييييييمًالتيييييييدريبًالريا ييييييىًوعليييييييومًالحركيييييييةًًأ.د/ محمـــــــد أحمـــــــد لسحفنـــــــاوى. -1

ًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(كليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالريا يةً.أ.د/ سمأل  محمد محى لسدين أبو شادى -2 ًالصحة ًعلوم ًبقسم ًالريا ة ًفسيولوجيا ًالترييةًً-أستاذ ًبكلية

ًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحركةأ. .د/ طارق محمد  بد هللا.  -3 ًوعلوم ًالريا ى ًالتدريب ًبقسم ًالطائرة ًالكرة ًتدريب ًمساعد ًً-أستاذ

ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مب7/11/2021ً(ًالمنعقييدةًبتيياريخ206ًبجلسييتهًرقييمً)ًبنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالتييدريبًالريا ييىًوعلييومًالحركيية

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . :لسق لر

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
.ًالمعيييدًبقسييمًالدارةًالريا يييةًوالتييرويحًللحصييولًإســال  حمــدى  لــى أحمــدإقتييراحًتسييجيلًالبحيي ًالمقييدمًميينًالباليي /ً -9092

ــرىـــــعلييىًدرجييةًالماجسييتيرًفيييًالترييييةًالريا يييةًبعنييوانً ــ لـا مص ــةـب التم ــإللارةـاال كتروني ــقـا ــ تـتطبي "متط ب
ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:ً  مالكمة"

ــــــــى يوســــــــف. -1 ً يييييييييةًوالتييييييييرويحًوعميييييييييدًكليييييييييةًأسييييييييتاذًالدارةًالريا يييييييييةًبقسييييييييمًالدارةًالرياًًأ.د/ جمــــــــال محمــــــــد  ل
ًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

(14) 

ًمائيةأ. .د/ مؤمن طه  بد لسنعة .  -2  ًتخصاًريا ات ًالريا ية ًالدارة ًبقسم ًمساعد ًبكليةًً-أستاذ
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ً)مشرف(الترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًوالترويحًتخصاًمالكمة مدرسد/  م و أحمد محمد محمد.  -3 ًالريا ية ًالدارة ًالترييةًً-بقسم ًبكلية

ً)مشرف(ا يةً/ًجامعةًأسيوطًالريًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
مبًوقيرارًلجنية2/11/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقيمً)

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 ولف  لسمجل . لسق لر:
ييدًبقسيمًالدارةًالريا ييةًوالتيرويحًللحصيولًعليىًق.ًالمطـارق مصـطفى هاشـ إقتراحًتسجيلًالبح ًالمقدمًمنًالبالي /ً -9093

تصـــورـمقتـــرحـ تســـويقـا خـــلم تـا  وجســـتيةـبـــبعضـاألنليـــةـ"درجييةًالماجسيييتيرًفييييًالتريييييةًالريا ييييةًبعنييوانً
ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:ً"ا ري ضية

ًكلييييييييييييةًببقسيييييييييييمًالدارةًالريا ييييييييييييةًوالتيييييييييييرويحًًاتًالمائييييييييييييةأسيييييييييييتاذًإدارةًالريا يييييييييييًً.إبـــــــــــ لهة  مـــــــــــ و محمـــــــــــد أ.د/  -1
ًالترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبكليةًً-إدارةًريا يةأستاذًمساعدًبقسمًالدارةًالريا يةًتخصاً. شةما  صالح سألد حاانألنأ. .د/  -2
ً)مشرف(الترييةًالريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًم مدرس مه لن مه لند/ محمد  -3 ًتخصا ًوالترويح ًالريا ية ًالدارة ًالترييةًً-بارزةبقسم ًبكلية
ً)مشرف(الريا يةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

مبًوقيرارًلجنية2/11/2021ً(ًالمنعقيدةًبتياريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقيمً)
 م.10/11/2021بتاريخً(ًالمنعقدة234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)

 ولف  لسمجل . لسق لر:
ً-ماجستيرً-لمقرراتًالدراساتًالعلياًبقسمًعلومًالصحةًالريا يةً)دبلومًاقتراحًالموافقةًعلىًتشكيلًالقائمينًبالتدريس -9094

م4/10/2021ًم.ًبناءًعلىًموافقةًمجلسًقسمًعلومًالصحةًالريا يةًبتاريخ2021ً/2022ًدكتوراه(ًللعامًالجامعىً
ًمًعلىًالنحوًالتالى:10/11/2021(ًبتاريخ234ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهًرقمً)

ـأواًل:ـمرم ةـلب ومـاإلص ب تـا ري ضية:
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًد/ًإسراءًعطاًالمحمدىً-د/ًمحمدًفارو ًإبراهيمًعملى(ً-إصاباتًالمالعبًواالسعافاتًاألوليةً)ن رًى1ً
ًلمدًمحمودًعلمانأد/ًً-د/ًمحمدًفارو ًإبراهيمًالتشريحًالوديفىً)ن رى(2ً
ًد/ًألمدًمحمودًعلمانً-أ.د/ًمحمودًفارو ًصيرهً)ن رىبًعملى(التأهيلًالريا ى3ًً
ًد/ًإسراءًعطاًالمحمدىً-أ.د/ًمحمودًفارو ًصيرهًعملى(ً-التدليكً)ن رًى4ً
ـي ومـا صمة(:ـ-ا م جستيرـ)أو ىـم جستيرً :ـمرم ةـث ني
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلىًدراساتًمتقدمةًفىًفسيولوجياًالريا ةً)ن رى(1ً
ًأ.د/ًمحمودًعطيهً–أ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلىًًالصحةًالعامةً)ن رى(2ً

ًأ.د/ًمدلتًعريىًخليلً-

(15) 

ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبرهًإصاباتًالمالعبًواالسعافاتًاألوليةً)ن رى(3ً
ًد/ًإسراءًعطاًالمحمدىً-أ.د/ًمحمودًفارو ًصيرهًعملى(ً-التدليكً)ن رًى4ً
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ـتلريب(ـ-ا م جستيرـ)أو ىـم جستيرً :ـمرم ةـث  ث
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلىًدراساتًمتقدمةًفىًفسيولوجياًالريا ةً)ن رى(1ً
ـي ومـا صمة(ـ-ا م جستيرـ)ث نيةـم جستيرً :ـمرم ةـرابع
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًأ.م.د/ًنسرينًنادىًعبدًالجيدً–أ.د/ًمحمودًفارو ًصبرهًً)ن رى(ترييةًالقوام1ًً
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبرهًتشريحًوديفىً)ن رى(2ً
ًد/ًمحمدًفارو ًإبراهيمًً-أ.د/ًمحمودًفارو ًصيرهًقراءاتًموجهةً)ن رى(3ً

ًد/ًألمدًمحمودًعلمانًً-د/ًإسراءًعطاًالمحمدىً
أ.م.د/ًنسرينًنادىًعبدًالجيدًًً–أ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلىًًالتغذيةًللريا يينً)ن رى(4ً

ًد/ًألمدًمحمودًعلمان
ًللمجال5ًً ًالصحية ًالمشكالت ًفى ًبح  للقات

ًالريا ىً)ن رى(
ًد/ًمحمدًفارو ًإبراهيمً–أ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلىً

ًد/ًألمدًمحمودًعلمانً-د/ًإسراءًعطاًالمحمدىًً
ـتلريب(ـ-لكتوراها لكتوراهـ)أو ىـً :ـمرم ةـخ مس
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلىًودائفًاألعضاءًوالجهدًالبدنىً)ن رىبًعملى(1ً

ـي ومـا صمة(ـ-ا لكتوراهـ)أو ىـلكتوراهً :ـمرم ةـس لس
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًًتحليلًلركىً)ن رى(1ً
ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلىًعملى(ً-فسيولوجياًالريا ةً)ن رًىدراساتًمتقدمةًفى2ًً
ًأ.م.د/ًنسرينًنادىًعبدًالجيدًالترييةًالصحيةً)ن رى(3ً
ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحىًالدينًأبوًمادىًً(ً)ن رى(1قراءاتًموجهةً)4ً

ًأ.م.د/ًنسرينًنادىًعبدًالجيد
ـي ومـا صمة(ـ-ا لكتوراهـ)ث نيةـلكتوراهً :ـمرم ةـس بع
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًالريا ى1ًً ًللمجال ًالصحية ًالمشكالت ًفى ًبح  للقات

ً)ن رى(
ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلى
ًأ.م.د/ًنسريننًادىًعبدًالجيد

ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحىًالدينًأبوًمادىًمورفولوجياًالريا ةً)ن رىبًعملى(2ً
ًعبدًالجيدأ.م.د/ًنسرينًنادىًًاألمانًوصحةًالبيئةً)ن رى(3ً
ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحىًالدينًأبوًمادىًودائفًاألعضاءًوالجهدًالبدنىً)ن رى(4ً
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبرهً(ً)ن رى(2قراءاتًموجهةً)5ً

ًأ.م.د/ًنسرينًنادىًعبدًالجيد  
 ولف  لسمجل . لسق لر:
امتحانييياتًتيييأهيلىًاليييدكتوراهًللعيييامًالجيييامعىًاقتيييراحًالموافقيييةًعليييىًقييييدًالطيييالبًاآلتيييىًأسيييماؤهمًاليييذينًاجتيييازواً -9095

مًبناء ًعلىًموافقةًمجالسًاألقسامًالمختصةًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهًرقم2021ً/2022ً
ًمًوهمًكالتالى:10/11/2021(ًبتاريخ234ً)

(16) 
 اا  لسمناهج وتدري  لست بةة لس ياضةة : -

ـمالمظ تـاالسمـم
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 مدرس ماا د لساألد محمود  ادل حانى 1
 من لسخارج فاطمة  لى حاانألن موسى 2
 من لسخارج محمد  بد لسشكور  بد لسعلة  3
 من لسخارج محمود ف ج هللا  بد لسبااى 4
 من لسخارج ريها  جمال مه لن  بد لس حة  5
 من لسخارج محمد  بد لس لزق  بد لسفضألل 6
 مدرس ماا د  م و أسامه حان  بد لسلطةف 7

 اا  لستدريب لس ياضى و لو  لسح  ة : -
ـاالسمـم
 مصطفى أحمد  بده بخألت 1
 آمال حان حاألن محمد 2
 بامة إما  سألد أحمد 3
 خاسد  بد لسناص   بد لس حمن حقار 4
 مأل يهان محمد إب لهة  محمود 5
 شعبان محمد بخألت  بد لسعال 6
 محمد وحألد صاسح 7
 إب لهة   لى إب لهة  8

 لإلدلرة لس ياضةة ولست ويح :اا   -
ـاالسمـم
 رضوى  بد لسباص   بد لسمعتمد مه لن 1
 أحمد  بد لس حمن محمد مصطفى 2
 محمد يان شحاته إسما ألل 3

  لو  لسصحة لس ياضةة :اا   -
ـاالسمـم
 بامة ممدوح  بد لس حمن 1
 إيمان رجب أنور رجب 2
 بانت محمود لساألد 3
  لسحكة روفان ناص   بد  4

 ولف  لسمجل  :لسق لر

.ًبمرللةًالدكتوراهًالجتيازهًامتحاناتًتأهيلىًاليدكتوراهًحاا  حان محمد طلبهاقتراحًالموافقةًعلىًقيدًالطالب/ً -9096
مًوالحاصيييلًعليييىًماجسيييتيرًفيييىًعليييومًالبيئيييةًقسيييمًالعليييوم2021ً/2022ًبتقيييديرًعيييامً)الئيييق(ًللعيييامًالجيييامعىً

ميينًمعهييدًالدراسيياتًوالبحييوسًالبيئيييةًميينًجامعييةًعييينًمييمسًبشييرطًدراسييتهًواجتيييازهًالتريويييةًوالعييالمًالبيئييىً
ًبنجاحًالمقرراتًالتكميليةًبمرللةًالماجستيرًفىًالموادًالتالية:

ـا مقررـا فرقة

ًأولىًماجستير
ًعلمًالنفسًالريا ى
ًالترييةًالترويحية

ًاألصولًالفلسفيةًللترييةًالريا ية
 

(17) 
ـا مقررـا فرقة

ًالصحةًالنفسيةًللريا يينًةانيةًماجستير
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ًالتقويمًالنفسىًللريا يين
ًللقاتًبح ًفىًعلمًالنفسًالريا ىً

ًقراءاتًموجهة
ًسيكولوجيةًالتدريبًوالمنافسات  

 ولف  لسمجل . :لسق لر

اقتيييراحًالموافقيييةًعليييىًقبيييولًالطيييالبًاليييذينًلهيييمًليييقًااللتحيييا ًبمرلليييةًاليييدكتوراهًبقسيييمًالعليييومًالتريوييييةًوالنفسييييةً -9097
ًمًوهمًكالتالى:2021/2022ًالريا يةًللعامًالجامعىً

ـاالســــــمـم
ًسليمانًمصطفىًسليمان1ً
ًمصطفىًعطيةًعطية2ً
ًفتحىًعلىًألمد3ً
ًيسراًلمدىًمحمد4ً

(ًالمنعقييييييدةًبتيييييياريخ93ًموافقيييييةًمجلييييييسًقسييييييمًالعليييييومًالتريويييييييةًوالنفسييييييةًالريا يييييييةًبجلسييييييتهًرقيييييمً)بنييييياء ًعلييييييىً
(ًبتييييييييياريخ234ًمبًوينييييييييياء ًعليييييييييىًموافقيييييييييةًلجنيييييييييةًالدراسييييييييياتًالعليييييييييياًوالبحيييييييييوسًبجلسيييييييييتهًرقيييييييييمً)2/11/2021
ًم.10/11/2021

 ولف  لسمجل  لسق لر:
ـشئونـا تع يمـوا طالبـ:ـس بعً :
فصييلًللمعاونييةًفييىًتييدريسًمقييرراتًقسييمًالتييدريبًالريا ييىًوعلييومًالحركييةًاألتيييًأسييمائهمًللنييدبًالسييادةًإقتييراحً -9098

بنيياء ًعلييىًموافقييةًمجلييسًقسييمًالتييدريبًالريا ييىًوعلييومًالحركييةًم2021/2022ًًامًالجييامعيالدراسيييًاألولًللعيي
ًمًوفقا ًلماًيلي:7/11/2021(ًوالمنعقدةًبتاريخ206ًبجلستهًرقمً)

ًا فرقةًا م لةًاإلسم
ًالرابعةًمقررًالكاراتيهًد/ًمحسنًألمدًفرغلىً-1
ًاللاللةًألعابًالمضربًد/ًمحمدًسميرًجودةً-2
ًالرابعةًالجمبازًد/ًمحمدًسعدًعبدًالقادرً-3
ًاألولىًأساسياتًالمضمارًأ/ًعبدًالراز ًألمدًيوسفً-4  

 .ولف  لسمجل  :لسق لر

فصيلًللمعاونيةًفيىًتيدريسًمقيرراتًقسيمًالمنياه ًوتيدريسًالتريييةًالريا ييةًندبًالسيادةًاألتييًأسيمائهمًللإقتراحً -9099
بناء ًعلىًموافقيةًمجليسًقسيمًالمنياه ًوتيدريسًالتريييةًالريا ييةًم2021/2022ًًامًالجامعيالدراسيًاألولًللع

ًمًوفقا ًلماًيلي:7/11/2021(ًوالمنعقدةًبتاريخ201ًبجلستهًرقمً)
ًا م لةًاإلسم

ًكرةًاليدًمحمدًألمدالسيد/ًعادلًمحمدًً-1
ًالهوكىًالسيد/ًعلىًبخيتًمحمدًتمساحً-2
ًكرةًالقدمًالسيد/ًلازمًمحمدًخلفًأبوً يفً-3  

 ولف  لسمجل . :لسق لر

(18) 

للعييامًالجييامعىً إقتييراحًإعييادةًقيييدًالطالبيية/ًياسييمينًعبييدًالباسييطًعبييدًالشييافىًمحمييدً)مرمييحةًبالفرقييةًاألولييى( -9100
(ًالمنعقيييييدةًبتييييياريخ203ًموافقيييييةًلجنيييييةًميييييئونًالتعلييييييمًوالطيييييالبًبجلسيييييتهاًرقيييييمً)مًبنييييياء ًعليييييى2020/2021ً
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ًم.9/11/2021
 ولف  لسمجل  :لسق لر

جامعيةًدميياطًً-إقتراحًإعتمادًالمقاصةًللطالب/ًمحمدًمختارًفتحىًمحميودًالمحيولًمينًكلييةًالتريييةًالريا يية -9101
مًبناء ًعلىًموافقيةًلجنيةًميئونًالتعلييم2021/2022ًًجامعةًأسيوطًللعامًالجامعيً-إلىًكليةًالترييةًالريا ية
ًم.9/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ203ًوالطالبًبجلستهاًرقمً)

 ولف  لسمجل . :لسق لر

سينةبًبنياء ًعليىًموافقيةًلجنية28ًًإقتراحًإيقافًقيدًالطالبًاآلتىًأسماؤهمًوذلكًلبلوغهمًالحدًاألقصىًللتجنيدًوهيوًسينً -9102
ًمًوهم:21/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ220ًوالطالبًبجلستهاًرقمً)مئونًالتعليمً

ـت ريخـا مياللـا فرقةـاالسم
ًم15/5/1993ًالرابعةً)إدارة(ًمنًالخارجًألمدًخميسًكمالًالدين

ًم11/11/1993ًالرابعةً)إدارة(ًمنًالخارجًكيرلسًمنيرًهرنىًابسخروًن
ًم30/11/1992ًالرابعةً)إدارة(ًمنًالخارجًمصطفىًجمالًنفادى

ًم16/9/2000ًاللاللةًعبدًالحكيمًسامحًجاللًسيد
ًم1/9/2000ًاللاللةًمحمودًمريفًألمدًسيف

ًم29/6/1992ًاللاللةًميناًجمالًهنرىًعياد
ًم19/11/1997ًاللانيةًمحمودًسيدًألمدًمحمدًأبوًزيد
ًم2/8/1997ًاللانيةً هًمحمدًعبدًالرلمنًألمد ً

 ولف  لسمجل  لسق لر:
9103- ً ًمنهم ًكال  ًقرين ًالمو حة ًتدريسًالمقررات ًفي ًللمعاونة ًأسمائهم ًاألتي ًالسادة ًإنتداب ًالترييةًإقتراح بكلية

ًعلىًموافقةً(ًساعاتًأسبوعياً 8بواق ً)ًم2021/2022للعامًالجامعيًجامعةًالوادىًالجديدًً–الريا ية بًبناء 
ًالمختصةًوهم:مجالسًاألقسامً

ـا مقررـا منتلبـ هـا مقررـاإلسم
ًاللانيةًدكتوراًهًسيكولوجيةًالتعلمًالحركىً-ًأ.د/ًعبدالحكيمًرز ًعبدًالحكيمً-1

ًاللانيةًدكتوراًهًقراءاتًموجهةً-
ًاللانيةًماجستيرًسيكولوجيةًالتدريبًالمنافساتً-ًأ.د/ًعمادًسميرًمحمودً-2

ًاللانيةًدكتوراًهًسيكولوجيةًالتدريبًالمنافساتً-
ًةانيةًماجستيرًقراءاتًموجهةً-ًأ.دًعبدًهللاًفرغلىًألمدً-3

ًأولىًدكتوراًهًسيكولوجيةًالجماعاتًالريا يةً-
ًاللانيةًدكتوراًهًعلمًاالجتماعًالريا ىً-ًد/ًميماءًعلىًمحمدًلولىً-4  

 ولف  لسمجل . لسق لر:
م2021ً/2022ًالجامعىً(ًللعامًالموافقةًعلىًاعتمادًنتيجةًامتحاناتًتأهيلىًدكتوراهً)للطالبًالوافدينًاقتراح -9104

ًعلىًماًوردًمنًالسيدًأ.د/ًرئيسًالكنترول.ًبناءً 
 ولف  لسمجل  لسق لر:

 

(19) 

/2020ًللعامًالجامعىًاعتمادًنتيجةًدرجةًالدبلومًالعامًفيًالترييةًالريا يةً)دورًةان(ًاقتراحًالموافقةًعلىً -9105
ًأ.د/ًرئيسًالكنترول.مًتخصاً)إصاباتًريا ية(ًبناءًعلىًماًوردًمنًالسيد2021ً
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 ولف  لسمجل . لسق لر:
تسجيلًموا ي ًأبحاسًرسائلًالدكتوراهًللطالبًالوافدينًالكويتينًالمقيدينًبصفةًمبدئيةًاقتراحًالموافقةًعلىً -9106

علىًأنًتكونًهيئةًالمرافًمكونةًمنًالسادةًًم2021ً/2022بقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًللعامًالجامعىً
ًوهم:
ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
ًفهد1ًً ًناصر خالد

ًمحمدًلمدًالعجمى
نموذجًمقترحًلتطبيقًالخصخصةًالجلئيةً
ًبدولةً ًالريا ية ًاألندية ًلتمويل كمدخل

ًالكويت

ًأ.د/ًإبراهيمًلسينًإبراهيم
ًأ.د/ًرانياًمرسىًأبوًالعباس

ًأ.م.د/ًباللًسيدًهامم

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

2ًً ًالرلمن محمدًعبد
ًعبدًالرلمنًسلطان

ًلمسئولىً ًالوديفية ًاالختصاصات تقويم
ً وءً ًفي ًالقدم ًلكرة ًالكويتية االتحادات

ًمعاييرًالدارةًالتنافسية

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلى
ًأ.د/لازمًكمالًالدينًعبدالع يم

ًد/ًهيسمًصالحًعبدًالجواد

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

ًعبدهللا3ًً ًمحمد ألمد
ًالدليم

ً ًتنمية ًلمسئولىًبرنام  ًمقترح إدارية
ً وءً ًفي ًالقدم ًلكرة ًالكويتى االتحاد

ًالتحولًالرقمى

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلى
ًأ.د/لازمًكمالًالدينًعبدالع يم

ًد/ًهيسمًصالحًعبدًالجواد

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

مبًوقرارًلجنة2/11/2021ً(ًالمنعقدةًبتاريخ191ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالدارةًالريا يةًوالترويحًبجلستهًرقمً)
ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)

 ولف  لسمجل  لسق لر:
تسجيلًموا ي ًأبحاسًرسائلًالماجستيرًللطالبًالوافدينًالكويتينًالمقيدينًبقسمًالدارةًاقتراحًالموافقةًعلىً -9107

ًمًعلىًأنًتكونًهيئةًالمرافًمكونةًمنًالسادةًوهم:2021ً/2022الريا يةًوالترويحًللعامًالجامعىً
ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
ةامرًخالدًغلاىًمهنا1ًً

ًعبًالمحسن
دورًالخداعًالتسويقىًفيًتكوينًالصورةً
الذهنيةًللمشاركينًفيًأكاديمياتًكرةً

ًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلى
ًالجوادأ.د/ًهيسمًصالحًعبدً

ًد/ًعمروًألمدًمحمدًمحمد

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

سعدًسالمًصالحًفهيد2ًً
ًصالحًالعجمى

تصورًمقترحًلدارةًالمواهبًبأنديةًذوىً
ًااللتياجاتًالخاصةًفيًدولةًالكويت

ًأ.د/ًرانياًمرسىًأبوًالعباس
ًأ.م.د/ًعصمتًمحمدًسيد

ًد/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقادر

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

ًهللا3ًً ًعبد ًبدر سلطان
ًمحمدًمنيرًالعتيبى

القيادةًاألخال يةًوأةرهاًعلىًتطبيقً
الجودةًالشاملةًللعاملينًباالتحادًالكويتىً

ًلكرةًالقدم

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلى
ًأ.د/ًهيسمًصالحًعبدًالجواد
ًد/ًعمروًألمدًمحمدًمحمد

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

ًعبد4ًً ًجمال محمد
ًعبدً ًمحمد الهادى

ًالهادى

الدارةًبالمشاركةًوعالقتهاًبالبداعً
االدارىًلمشرفىًاألنشطةًالريا يةًفيً

ًجامعةًالكويت

ًأ.د/ًرانياًمرسىًأبوًالعباس
ًأ.م.د/ًعصمتًمحمدًسيد

ًد/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقادر

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

ًمحسن5ًً ًمتروك تركى
ًمبارك

نموذجًمقترحًلعقودًااللترافًفيًكرةً
ًالكويتالقدمًبدولةً

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلى
ًأ.د/ًهيسمًصالحًعبدًالجواد
ًد/ًعمروًألمدًمحمدًمحمد

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف

 
(20) 

ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
الرماقةًاالستراتيجيةًوعالقتهاًبالتميلًًعبدًهللاًخلفًسعود6ً

ًاالدارىًباألنديةًالريا يةًبدولةًالكويت
ًالدينًعبدالع يمأ.د/ًلازمًكمالً

ًأ.د/ًميماءًصالحًسيد
ًمشرفًرئيسى
ًمشرف



 21 بعده صفحة      ()مـا 

ًمشرفًد/ًألمدًمحمودًمحمدًجالل
ًسعود7ًً ًسلطان سعود

ًةويرانًجاعد
العدالةًالتن يميةًوعالقتهاًبااللتلامً
التن يمىًفيًاألنديةًالريا يةًبدولةً

ًالكويت

ًأ.د/ًلازمًكمالًالدينًعبدالع يم
ًأ.د/ًميماءًصالحًسيد

ًمحمدًجاللد/ًألمدًمحمودً

ًمشرفًرئيسى
ًمشرف
ًمشرف  

 ولف  لسمجل . لسق لر:
علىًماًوردًمنًرئيسًلجنةًرصدًدرجاتًالفرقةًالرابعةًجمي ًالشعبًبمرللةًالبكالوريوسًدورًاقتراحًالموافقةً -9108

ًم.2021نوفمبرًًوالصائيةًبنسبةًالنجاحًللعامًالجامعىً
 ولف  لسمجل . لسق لر:
ًعلىًما2020ً/2021ًعلىًالتقريرًالسنوىًللعامًالجامعىًًاقتراحًالموافقة -9109 مًلقسمًعلومًالصحةًالريا يةًبناء 

ًوردًمنًالسيدًأ.د/ًرئيسًقسمًعلومًالصحةًالريا ية.
 ولف  لسمجل . لسق لر:
إقتييييييراحًتسييييييجيلًأبحيييييياسًالنتيييييياجًالعلميييييييًللسييييييادةًاألتيييييييًأسييييييمائهم.ًبنيييييياء ًعلييييييىًموافقييييييةًمجييييييالسًاألقسييييييامًالمختصييييييةً -9110

ًم.10/11/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ234ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلستهاًرقمً)
 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

ً"تصميمًمقياسًالكترونىًلتقييمًلالةًاالستشفاءًلدىًالريا يين" د/ عماد الدين شعبان 1

 عماد الدين شعبان د/ 2

 د/ عمرو سيد حسن

(ًعلىًبعضًالمتغيراتًالبدنيةًومستوىً)S.A.Q"تأةيرًتدريباتًالساكيوً)
ًاألداءًالمهارىًلالعبىًسالحًالشيش"

 د إسراء عطا احملمدى 3

"فعاليةًبرنام ًتأهيلىًباستخدامًتمريناتًالقوةًوالمرونةًوالتوازنًللوقايةًمنً
ًالسقوطًللسيداتًكبارًالسن"ًً
ًسيتمًنشرهًباللغةًاالنجليلية

The Effectiveness of a rehabilitation program using 

strength, flexibility and balance exercises to prevent falls 

for elderly womwnً
"فعاليةًالتأهيلًالبدنىًوالحركىًعلىًتحسينًكفاءةًالطرفًالسفلىًلأل فالً

ًالمصابينًبالصلبًالمشقو "  
 ولف  لسمجل  لسق لر:
الموافقييييةًعلييييىًامييييتراكًالسييييادةًأعضيييياءًهيئييييةًالتييييدريسًاآلتييييىًأسييييماؤهمًبأبحيييياسًفييييىًالميييي تمرًالعلمييييىًًاقتييييراح -9111

الييييييدولىًالرابيييييي ًوالييييييذىًتن مييييييهًكليييييييةًالترييييييييةًالريا يييييييةًجامعييييييةً نطيييييياًوالمنعقييييييدًبالعاصييييييمةًالداريييييييةًخيييييياللً
مًبنييييييييياءًعليييييييييىًموافقيييييييييةًمجليييييييييسًقسيييييييييمًعليييييييييومًالصيييييييييحة23/12/2021ًمًإليييييييييى22/12/2021ًالفتيييييييييرةًمييييييييينً

ًمًوهم:4/11/2021(ًبتاريخ86ً يةًبجلستهًرقمً)الريا
ً

(21)ً
ـينوانـا بمثـ غةـا نشرـاتج هـا بمثـاالسمـم
تيييييييييأةيرً ييييييييير ًاالستشيييييييييفاءًبعيييييييييدًتيييييييييدريباتًالقيييييييييوةًعليييييييييىًًالعرييةًفردىًأ.د/عمادالدينًمعبانًعلى1ً
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ًاالستجاباتًالحادةًللجهازًالمناعىًلدىًالريا يين
فعاليييييييييةًبرنييييييييام ًتييييييييأهيلىًلركييييييييىًعلييييييييىًمفصييييييييلًالفخييييييييذًًالعرييةًفردىًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره2ً

والعضيييييييالتًالعامليييييييةًمييييييياًبعيييييييدًجرالييييييياتًتلبييييييييتًكسيييييييورً
ًالمفصل

تيييييييأةيرًبرنيييييييام ًتيييييييأهيلىًباسيييييييتخدامًتقنييييييييةًالتسيييييييهيالتًًالعرييةًفردىًد/ًإسراءًعطاًالمحمدى3ً
العصيييييييييييبيةًالعضيييييييييييليةًللمسيييييييييييتقبالتًالحسييييييييييييةًعليييييييييييىً

ًمضاعفاتًتلبيتًكسورًالمرفقًلأل فال ً
 ولف  لسمجل  لسق لر:
للحصيولًعليىًالمقييدًبقسيمًعليومًالصيحةًالريا ييةً.ًإس ل   وض  بد لسحلة إقتراحًتسجيلًالبح ًالمقدمًمنًالبالي /ً -9112

قيــ سـمســتوىـثق فــةـاالصــ ب تـا ري ضــيةـ ــلىـمع مــىـا تربيــةــــ"فيييًالترييييةًالريا يييةًبعنييوانًًالماجسييتيردرجييةً
ًوتشكيلًهيئةًالمرافًمنًالسادةً:ً"ا تع يمـاألس سىـبمم فظةـسوه جا ري ضيةـ  م قةـاألو ىـمنـ

ـــــاروق صـــــب هأ.د/  -1 ـــــود ف ًًًًًًًًًًًًًًًًأسيييييتاذًالصييييياباتًالريا ييييييةًوالتأهييييييلًالبيييييدنىًبقسيييييمًعليييييومًالصيييييحةًالريا ييييييةًبكلييييييةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.محم
ًجامعةًأسيوطً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًجامعةًأسيوط-كليةًالترييةًالريا يةً-مدرسًبقسمًعلومًالصحةًالريا ية.أحمد محمود  ثماند/ -2
 ولف  لسمجل  لسق لر:
بنييييياء ًعليييييىًموافقيييييةًمجليييييسًدكتيييييوراه(ًً-فيييييدينً)ماجسيييييتيراالميييييرافًللطيييييالبًالًواقتيييييراحًالموافقيييييةًعليييييىًتشيييييكيلًهيئيييييةً -9113

مبًوينيييييييياء 2/11/2021ً(ًالمنعقييييييييدةًبتيييييييياريخ93ًقسيييييييمًالعلييييييييومًالتريويييييييييةًوالنفسييييييييةًالريا يييييييييةًبجلسييييييييتهًرقيييييييمً)
عليييييىًالنحيييييوًًم.10/11/2021(ًبتييييياريخ234ًعليييييىًموافقيييييةًلجنيييييةًالدراسييييياتًالعليييييياًوالبحيييييوسًبجلسيييييتهًرقيييييمً)

ًالتالى:
ـموضوعـا بمثـا مشرفـا ث نىـا مشرفـا رئيسىـا مرم ةـا ب مثاسمــم

ــ     1 ــد اللطي ــه عب هب

 عاشور

ــر     أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد أ.د/ عماد مسري حممود الدكتوراه ــتوى التنمــ ــ  مســ ــى  فــ ــادى نفســ ــام  إرشــ ــبرري برنــ تــ

الســــلوكى لــــدى جلالبــــاا ااامعــــة ا مارســــاا للنشـــــا       

 الرياضى بدولة الكويت

هايـــــــــــل عبـــــــــــد   2

 احلافظ فالح

ــية علــــى       أ.د/ عبد اهلل فرغلى أمحد أ.د/ عبد احلكيم رزق الدكتوراه ــبع  ا هــــاراا النفســ ــام  نفســــى لــ ــبرري برنــ تــ

ــا رة    مســـــتوى األداء ا هـــــارى لـــــدى العبـــــى الريشـــــة الطـــ

 با ملكة األردنية اهلامشية

صــــمى أمــــ  فــــالح  3

 الشمايلة

ــلو     على حممدأ.م.د/ شيماء  أ.د/ عبد احلكيم رزق الدكتوراه ــام  إرشـــــادى نفســـــى علـــــى  فـــــ  الســـ تـــــبرري برنـــ

العــــدوانى لــــدى جللبــــة جامعــــة ماتــــه ا مارســــ  للنشــــا   

 الرياضى با ملكة األردنية اهلامشية

جـــراح صـــالح  ـــم  4

 اليعقوب

ــاز    د/ حممد سيد حامد الغول أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــة اال ـــــ ــتوى دفاعيـــــ ــا مبســـــ االنفعـــــــاالا وعالقتهـــــ

ــة   الرياضـــى  ــة بدولـ ــاا الفرديـ ــ  الرياضـ ــدى العبـــى بعـ لـ

 الكويت

عيســــــــــى علــــــــــى   5

 عبداهلل

ــ       أ.م.د/ شيماء على حممد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــى بعــ ــدى  ارســ ــة لــ ــماا الدافعيــ ــة لســ ــة مقارنــ دراســ

 األنشطة الرياضية بدولة الكويت

(22) 

ـموضوعـا بمثـا مشرفـا ث نىـا مشرفـا رئيسىـا مرم ةـاسمـا ب مثـم

ــانع    6 ــد ا ــ ــى عبــ ــ      د/ حممد السيد شاكر أ.د/ عماد مسري حممود ماجستريعلــ ــى بعـــ ــدى  ارســـ ــى لـــ ــوتر النفســـ ــال للتـــ ــاء مقيـــ بنـــ
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 األنشطة الرياضية بدولة الكويت على العجمى

ســــــــــلطان عبــــــــــد  7

 اللطي  صاحل

ــا      أ.م.د/ شيماء على حممد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــى وا نــ ــه الرياضــ ــ  التوجــ ــة بــ ــدى  العالقــ ــرى لــ األســ

 جلالب ا نتخباا الرياضية جبامعة الكويت

ــعد   8 ــعل ســ ــعد مشــ ســ

 الدحيانى

ــدى الطـــالب       د/ آالء  أمحد الطاهر أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــاة لـ ــه جبـــودة احليـ ــى وعالقتـ ــدقل النفسـ التـ

ــة      ــية جامعــ ــة الرياضــ ــة الرتبيــ ــدين بكليــ ــويت  الوافــ الكــ

 أسيو 

ــد   9 ــداهلل  الـــــ عبـــــ

  ل  العنزى

أ.د/ عبد اهلل فرغلى  ماجستري

 أمحد

ــدى     أ.د/ عماد مسري حممود ــارى لـ ــتوى األداء ا هـ ــه مبسـ ــداعى وعالقتـ ــتفكري اابـ الـ

 العبى كرة القدم بدولة الكويت

ــواا هجــا     10 جلــالل ن

 اذعار ا طريى

 الســــماا الشخصــــية وعالقتهــــا بــــاالحرتاق النفســــى لــــدى  د/ حممد سيد حامد الغول أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري

 مدربى بع  األنشطة الرياضية بدولة الكويت

ــبي     11 ــ  شـ ــالل  لـ جلـ

 جلالل ا طريى

بنــاء مقيــال للبقــة بــالنفس لــدى العبــى منتخبــاا بعــ          أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري

 األنشطة الرياضية بدولة الكويت

محـــد فهــــد جــــمان   12

 محود ا سامح

بنـــاء مقيـــال لـــبع  ا ســـاهر النفســـية حلالـــة مـــا قبـــل         أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد حممودأ.د/ عماد مسري  ماجستري

 ا نافسة لدى ال عبى كرة القدم بدولة الكويت

يعقــوب محــد نعمــه    13

 حاي  العنزى

أ.د/ عبد اهلل فرغلى  ماجستري

 أمحد

ــي      د/ آالء  أمحد الطاهر ــدى الرياضـ ــاز لـ ــة اال ـ ــيةوعالقتها بدافعيـ ــة الرياضـ اهلويـ

 ا عاق  ببع  ا نتخباا الوجلنية بدولة الكويت

ــد   14 عبـــد الـــرمحن عبيـ

 فر  اهلل النامى

أ.د/ عبد اهلل فرغلى  ماجستري

 أمحد

الرضــا الرياضــى وعالقتــه بدافعيـــة لال ــاز لــدى العبـــى       د/ حممد سيد حامد الغول

 بع  ا نتخباا الوجلنية بدولة الكويت

حســ  أمحــد نعمــه    15

 حاي  العنزى

ــدى     د/ حممد السيد شاكر أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــدوانى لــ ــلو  العــ ــا بالســ ــية وعالقتهــ ــاراا النفســ ا هــ

 الرياضي  ا مارس  للنشا  الرياضى بدولة الكويت

حممـــد ســـعد نعمـــه     16

 حاي  العنزى

االنتبـــاه لـــدى مـــدربى بعـــ  االنفعــاالا وعالقتهـــا برتكيـــز   أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري

 األلعاب الرياضية بدولة الكويت

زينـــ  علـــى عبـــال   17

 الشري 

ضـــــغو  ا نافســـــة وعالقتهـــــا بدافعيـــــة اال ـــــاز لـــــدى       د/ آالء  أمحد الطاهر أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري

 العباا بع  الرياضاا ااماعية بدولة الكويت

حممــــد عــــادل حممــــد  18

  ل  الدريبان

ــاز      أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــة اال ــ ــا بدافعيــ ــية وعالقتهــ ــة الرياضــ ــل ا نافســ قلــ

ــة بدولـــــة       ــاا الفرديـــ ــدى العبـــــى الرياضـــ ــى لـــ الرياضـــ

 الكويت

حممـــــــــد مبـــــــــار   19

 حمسن احلربى

أ.د/ عبد اهلل فرغلى  ماجستري

 أمحد

ــالتفوق   أ.م.د/ شيماء على حممد ــا بـ ــة وعالقتهـ الرياضـــى لـــدى االجتاهـــاا الوالديـ

 ناشئى بع  األلعاب ااماعية بدولة الكويت

عبــــد العزيــــز هشــــام  20

 عبدى ا طرود

التوافــــل النفســــى وعالقتــــه جبــــودة األداء لــــدى مــــدربى       أ.د/ مجال حممد على أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري

 بع  األلعاب ااماعية بدولة الكويت

مـــرزوق أمحـــد مـــرزوق  21

 مدغم العازمى

ــة مقارنـــــة للســـــماا الشخصـــــية ا ميـــــزة للطـــــالب       أ.م.د/ شيماء على حممد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري دراســـ

ــة   ا مارســـــ  وغـــــري ا مارســـــ  للنشـــــا  الرياضـــــى بدولـــ

 الكويت

 الــــد فهــــد بركــــة  22

 فهد حسن ا طريى

ناشـــــئى ا نتخـــــ  بنـــــاء مقيـــــال للـــــروح ا عنويـــــة لـــــدى   أ.م.د/ شيماء على حممد أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري

 الوجلنى لكرة القدم بدولة الكويت

ــاد   23 ــداهلل عبــــــــ عبــــــــ

 عبداهلل الدحيانى

ــ  األلعــاب        د/ حممد السيد شاكر أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري ــى بع ــدى العب ــال الصــالبة العقليــة ل ــاء مقي بن

 ااماعية بدولة الكويت

 

 

(23) 

ـموضوعـا بمثـا مشرفـا ث نىـا مشرفـا رئيسىـا مرم ةـاسمـا ب مثـم
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ــيم   24 ــى جهــــ ــد علــــ فهــــ

 زويد مزيد ا طريى

بنــــاء مقيــــال للبقافــــة الرياضــــية لــــدى معلمــــى الرتبيــــة   د/ حممد السيد شاكر أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري

 البدنية بدولة الكويت

ــاهر    25 ــعد  ــــ ــد ســــ  الــــ

 سعدون عيد الرشيدى

ــ   د/ آالء  أمحد الطاهر أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري ــاز    بعــ ــة اال ــ ــا بدافعيــ ــية وعالقتهــ ــماا الشخصــ الســ

 لدى ناشئ بع  الرياضاا الفردية جبامعة الكويت

بــــدر غــــازى عمــــا     26

عبـــــد العـــــا  زيـــــد   

 ا طريى

العــزو الرياضـــى وعالقتــه بـــبع  ا ــتغرياا النفســـية لـــدى     أ.م.د/ شيماء على حممد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري

 جبامعة الكويتناشئى بع  الرياضاا الفردية 

ــد    27 ــى  الـ ــد علـ أمحـ

 على الوصيص

ــى    أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــاز الرياضـ ــا مبســـتوى اال ـ الطالقـــة النفســـية وعالقتهـ

 لدى ناشئى بع  الرياضاا الفردية بدولة الكويت

فيصـــل حممـــد حنيـــ   28

 محد ا طريى

أ.د/ عبد اهلل فرغلى  ماجستري

 أمحد

ــاا     حممد سيد حامد الغولد/  ــدين بكليـ ــة الوافـ ــاق الطلبـ ــدوافع التحـ ــال لـ ــاء مقيـ بنـ

 الرتبية الرياضية جامعة أسيو 

ــعد   29 ــ  سـ ــل  لـ فيصـ

 مرزوق العتيبى

أ.د/ عبد اهلل فرغلى  ماجستري

 أمحد

د/ يوس  حممد عبد اهلل 

 الكندرى

ــ      ــالب ا مارســ ــدى الطــ ــة لــ ــيم الرتبويــ ــال القــ ــاء مقيــ بنــ

 ااامعية بدولة الكويتلألنشطة الرياضية 

حممـــــــــد منـــــــــديل 30ً

ً ل  العنزى
ــداعى      أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد أ.د/ عماد مسري حممودًماجستري ــتفكري االبـ ــى الـ ــدرة علـ ــا بالقـ ــية وعالقتهـ ــغو  النفسـ الضـ

ًلدى العبى بع  الرياضاا ااماعية بدولة الكويت
ً

 ولف  لسمجل  لسق لر:
الصيييياباتًميييينًمكانهيييياًإلييييىًالغرفييييةًالمجيييياورةًلمكتييييبًالشييييئونًالعامييييةًن ييييرا ًلكبييييرًًاقتييييراحًالموافقييييةًعلييييىًنقييييلًولييييدة -9114

المسيييييالةًوامكانييييييةًتخصيييييياًقطييييياعًداخليييييىًللطالبييييياتًو خيييييرًللطيييييالببًوأيضيييييا ًتحدييييييدًالغرفيييييةًالحالييييييةًل صييييياباتً
اءًعلييييىًللعالقيييياتًالعامييييةًونقييييلًمييييئونًالخييييريجينًبييييدال ًميييينًغرفييييةًالعالقيييياتًالعامييييةًلتجمييييي ًإدارةًمييييئونًالطييييالبًبنيييي

ًالمذكرةًالمقدمةًمنًالسيدًأ.د/ًوكيلًالكليةًلشئونًخدمةًالمجتم ًوتنميةًالبيئة.
 ولف  لسمجل  لسق لر:
ًبالكليةًعلىًالنحوًالتالى:ًتسكينًالسادةًأعضاءًهيئةًالتدريسًعلىًأماكنًالسياراتًالخاصةإقتراحً -9115

ًمحمدًإبراهيمًسلطانالسيدًأ.د/ًأيمنًعبدهًمحمد.ًبديال ًعنًالسيدًأ.د/ًً-1
ًالسيدًأ.د/ًعبدًهللاًفرغلى.ًبديال ًعنًالسيدًأ.د/ًكمالًعبدًالجابرًعبدًالحافاًوذلكًن را ًلعارته.ً-2
السيييييدًأ.د/ًإبييييراهيمًلسييييينًإبييييراهيم.ًبييييديال ًعيييينًالسيييييدًأ.د/ًميييي منًعبييييدًالعليييييلًعبييييدًالحميييييدًوذلييييكًن ييييرا ًً-3

ً.لمرافقةًاللوجةًلعارته
ًلدينًمعبانًعلى.ًبديال ًعنًالسيدًأ.د/ًألمدًعبدًالسالمًوذلكًن را ًلعارته.السيدًأ.د/ًعمادًاً-4

 ولف  لسمجل  لسق لر:
موا ييييي ًأبحيييياسًرسييييائلًالييييدكتوراهًللطييييالبًالوافييييدينًالكييييويتيينًالمقيييييدينًبصييييفةًًاقتييييراحًالموافقييييةًعلييييىًتسييييجيل -9116

لجنييييييةًالدراسييييييياتًالعلييييييياًوالبحيييييييوسًًبنيييييياء ًعليييييييىًموافقييييييةمبدئيييييييةًبقسييييييمًالمنييييييياه ًوتييييييدريسًالترييييييييةًالريا ييييييييةً
ًوفقا ًلماًيلى:ًم.10/11/2021(ًبتاريخ234ًبجلستهًرقمً)

 

 

(24) 

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

 "مش ف رئةاى" أ.د/ طارق محمد محمد  بد لسعزيزتقوي  لسممارسات لسمهنةة سمعل  لست بةة  لــــى  بــــد لساــــال   لــــى  1
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لسبدنةة بمدلرس لسم حلة لسثانوية بدوسة  لسنقى
 لسلويت فى ضو  معايأل  لسجودة

 "مش ف" أ.د/ مصطفى أحمد  بد لسوهاب

نصــــار وسألــــد  بــــد لسلــــ ي   2
 نصار ج لد مبار 

تصمة  مخطط منهجى مقت ح فى   ة لسقد  
سطالب  لةة لست بةة لألساسةة باسهألئة لسعامة 

 سلتعلة  لستطبةقى ولستدريب بدوسة لسلويت

 حانأ.د/  مال سلةمان 
 د/  صا  محمود  لى

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

حاــــــــن حمــــــــزة  بــــــــاس  3
 حاألن دشتى

مقت ح اائ   لى لستعل  لسمعكوس ب نامج 
وأث ه  لى تحاألن بعض لسمهارلت 

لسح  ةة لألساسةة وأسلوب لسحةاة سألطفال 
 ( سنولت بدوسة لسلويت9-7من )

 أ.د/  اص  صاب  رلشد
 أ. .د/  زة  مال بدر

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"

ـــار  غـــان  مبـــار   4 فهـــد مب
 لسحولف لسابةعى

دسألل إرشادى مقت ح ستحاألن بألئة 
لس ياضة لسمدرسةة بم حلة لستعلة  

 لتبتدلئى بدوسة لسلويت

 أ.د/ محمود  بد لسحلة   بد لسل ي 
 أ.د/ حنان محمد أحمد جعةصه

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

 بـــــــد هللا ناصـــــــ  ســـــــلةمان  5
 م زوق  لى  ولد لسعولد

خطة مقت حة سدمج لسمعااألن فى درس لست بةة 
لسبدنةة باسم حلة لسمتوسطة فى ضو  لتجاهات 

 معلمى لست بةة لسبدنةة بدوسة لسلويت

 أ.د/ أيمن  بده محمد
 أ. .د/ أسامه محمد  بد لسحلة 

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"

ـــ ل   6 ـــد هللا ب ـــد  ب ـــه خاس هب
 لسدبةخى

تأثأل  ب نامج تعلةمى اائ   لى لسقصة 
لسح  ةة ستنمةة لسمهارلت لسح  ةة 

لألساسةة ستالمألذ لسصفوف لسثالثة لألوسى 
 من م حلة لستعلة  لتبتدلئى بدوسة لسلويت

 أ.د/  امل  بد لسمجألد انصوه
 أ. .د/ م ورة صب ى إب لهة 

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

 بــــــدلسعزيز ســــــعود  بــــــد  7
 لسعزيز  بدهللا لسمعتوق 

دنةة تصمة  مخطط منهجى سلت بةة لسب
 باسم حلة لسثانوية بدوسة لسلويت

 أ.د/ بها  سألد محمود
 أ.د/  ادل حانى لساألد

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"

ـــــدهللا  8 ـــــ لهة   ب  بـــــدهللا إب
 سعد مجلى  بدهللا

تأثأل  ب نامج تعلةمى اائ   لى تدريبات 
لستصور لسعقلى  لى ماتوى لألدل  لسفنى 

سمهارلت   ة لسقد  لسمنهجةة سلصف 
  ش  لسثانوى بدوسة لسلويتادى حلس

 أ.د/  ادل حانى لساألد
 د/  صا  محمود  لى

 د/ محمد لساألد شاك   باس

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

وسألـــــد خاســـــد محمـــــد  بـــــد  9
 هللا صنهات لس شألدى

ب نامج ت بةة ح  ةة مقت ح ستنمةة لسلةااة 
لسبدنةة ولسح  ةة ولسمفاهة  لسعددية 
ولسحاابةة سلصفوف لسثالثة لألوسى 

 اسم حلة لتبتدلئةة بدوسة لسلويتب

 أ.د/ حنان محمد أحمد جعةصه
 أ. .د/ بك  أنور تهامى

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"

خاســـد  تألـــ  ســـاس  جـــوه   10
 رلشد لسحمادى

تصور مقت ح سمنهاج لسعاب لسقوى بكلةة 
لست بةة لألساسةة باسهألئة لسعامة سلتعلة  

 لستطبةقى ولستدريب بدوسة لسلويت

 سألد أحمدأ.د/ إيمان 
 أ. .د/ محمد صالح أحمد فاسح

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

ــــــــد  11 ــــــــوب محم ــــــــا  يعق وف
 يعقوب لسةعقوب

لسمها  لسوظةفةة ستوجةه لست بةة لسبدنةة 
فى ضو  لسممارسات لستوجألهةة بم لحل 

 لستعلة  لسمختلفة بدوسة لسلويت

 أ.د/  اص  صاب  رلشد
 أ. .د/  زة  مال بدر

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"

أنفـــــــــال جمـــــــــال محمـــــــــد  12
  م لن أحمد لسعم لن

إست لتةجةة مقت حة ستطوي  منظومة 
لس ياضة لسمدرسةة فى ضو  رؤية لسلويت 

2035  

 أ.د/ طارق محمد محمد  بد لسعزيز
 أ. .د/ بك  أنور تهامى

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

 

(25) 

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

 "مش ف رئةاى" أ.د/  امل  بد لسمجألد انصوهدسألل إرشادى سمعلمى لست بةة لسبدنةة اائ  محمـــــــد جهـــــــاد صـــــــعف   13



 26 بعده صفحة      ()مـا 

لساــــــــــويط  بــــــــــود نقــــــــــا 
 لسظفأل ى 

 لى لستم ينات لسبنائةة فى ضو  
لتنح لفات لسقولمةة ستالمألذ م حلة لستعلة  

 لتبتدلئى بدوسة لسلويت

 أ. .د/ نا ين نادى  بد لسجألد
 أ. .د/ م وة صب ى إب لهة 

 "مش ف"

ـــــــد  14 ماـــــــا د  ـــــــادل محم
  لى يوسف لسهوسى

منهاج مقت ح ألسعاب لسقوى سلم حلة 
 لسمتوسطة بدوسة لسلويت

 أ.د/ محمود  بد لسحلة   بد لسل ي 
 أ. .د/ محمد صالح أحمد فاسح

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

فةصــــــــل ناصــــــــ  محمــــــــد  15
 فالح سعألد لسجوسأل ى 

تصمة  مخطط منهجى سلت بةة لسبدنةة 
 دوسة لسلويتباسم حلة لسمتوسطة ب

 أ.د/  مال سلةمان حان
 أ.د/ بها  سألد محمود

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"

ــــــــــد ســــــــــعد  16 محمــــــــــد  بأل
 سودلن لس شألدى

تقوي  دسألل معل  لست بةة لسبدنةة فى   ة 
 لسألد سلم حلة لسمتوسطة بدوسة لسلويت

 أ.د/ مصطفى أحمد  بد لسوهاب
 أ.د/ إيمان سألد أحمد

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

أحمـــد محمـــود ســـألد ســـألد  17
 بـــــــاس  بـــــــد لس ســـــــول 

 لسموسوى 

ب نامج تلمأللى سلحد من  زوف لسطالب 
 ن درس لست بةة لسبدنةة سلم حلة لسثانوية 

 بدوسة لسلويت

 أ.د/  اص  صاب  رلشد
 أ.د/ أسامة محمد  بد لسحلة 

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"

ياســـ   ـــادل جاســـ  أحمـــد  18
 لسذ   هللا

 لى تنمةة تأثأل  ب نامج أسعاب ت بوية 
لسمهارلت لسح  ةة لألساسةة وقة  لسمولطنة 

فى ضو  لسعوسمة ستالمألذ لسم حلة 
 لتبتدلئةة بدوسة لسلويت

 أ.د/ أيمن  بده محمد
 أ. .د/ شةما   لى محمد سوسى

 د/ وت  بدرى  امل

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"

 
 ولف  لسمجل  لسق لر:
للطييييييالبًالوافييييييدينًالكييييييويتيينًالمقيييييييدينًبقسييييييمًالدارةًالريا يييييييةًوالتييييييرويحًاقتييييييراحًالموافقييييييةًعلييييييىًخطييييييةًبحيييييي ً -9117

(ًبجلسيييييييييتهًالمنعقيييييييييدةًبتييييييييياريخ191ًمجليييييييييسًقسيييييييييمًالدارةًالريا ييييييييييةًوالتيييييييييرويحًرقيييييييييمً)بنييييييييياء ًعليييييييييىًموافقيييييييييةً
(ًبتييييييييييييييييياريخ234ًلجنيييييييييييييييييةًالدراسييييييييييييييييياتًالعليييييييييييييييييياًوالبحيييييييييييييييييوسًبجلسيييييييييييييييييتهًرقيييييييييييييييييمً)مًوموافقييييييييييييييييية2/11/2021ً
ًوفقا ًلماًيلى:ًم.10/11/2021

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـا ب مثـاسمـم

مـــــــــاط  محمـــــــــد مـــــــــاط   1
 مطل 

لإلبدلع لتدلرى و الاته بإدلرة لألزمات 
 سدى لسعاملألن باتتحاد لسلويتى سل ة لسقد 

 أ.د/ جمال محمد  لى
 أ.د/  بد هللا  ألد لس صاب

 أ. .د/ هةا  صاسح  بد لسجولد

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"
 "مش ف"

ـــز بجـــاد محمـــد 2 ـــد لسعزي   ب
  بألد

ب نامج مقت ح ستأهألل إدلرى ف ق   ة لسقد  
 بدوسة لسلويت

 أ.د/ جمال محمد  لى
 أ. .د/ هةا  صاسح  بد لسجولد
 د/  م و أحمد محمد محمد

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"
 "مش ف"

بشـــــــــ ى أحمـــــــــد ســـــــــاس   3
 لسضعةان

تقوي  لساةاسات لإلدلرية باتتحاد لسلويتى 
 سل ة لسالة

  بد لسعظة أ.د/ حاز   مال لسدين 
 أ. .د/ شةما  صالح سألد

 د/ أحمد محمود محمد جالل

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"
 "مش ف"

ــــــــد حاــــــــن  4 محمــــــــد محم
 محمد

خطة مقت حة تستثمار لألحدلث لس ياضةة 
 ببعض لتتحاد لس ياضةة بدوسة لسلويت

 أ.د/ رلنةا م سى لبو لسعباس
 أ.. .د/  صمت محمد سألد

 د/ محمد سعد محمد  بد لسقادر

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"
 "مش ف"

ــــــــــد لسعزيــــــــــز  لــــــــــى  5  ب
 بعةجان

" Varتقوي  حك  لسفألديو لسماا د "
باتتحاد لسلويتى سل ة لسقد  "درلسة 

 تقويمةة"

 أ.د/ جمال محمد  لى
 أ. .د/ هةا  صاسح  بد لسجولد
 د/  م و أحمد محمد محمد

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"
 "مش ف"

 

(26) 
ــاالشرافـا رس  ةينوانــاسمـا ب مثـم
 مش ف رئةاى" أ.د/ جمال محمد  لىنموتج مقت ح سلخدمات لسلوجةاتةة ضــــــــارى محمــــــــد مــــــــاط   6



 27 بعده صفحة      ()مـا 

ستحقأل  لسمألزة لستنافاةة باتتحاد لسلويتى  مطل 
 سل ة لسقد 

 أ. .د/ هةا  صاسح  بد لسجولد
 د/  م و أحمد محمد محمد

 "مش ف"
 "مش ف"

مشــــــــارى ســــــــعد محمــــــــد  7
 لسقحطانى

لسمع فة  مدخل ستحاألن لسمألزة إدلرة 
 لستنافاةة باتتحاد لسلويتى سلتن 

 أ.د/ حاز   مال لسدين  بد لسعظة 
 أ.د/ أحمد محمد أحمد أبو لسألزيد

 د/ محمد حاألن إب لهة 

 "مش ف رئةاى"
 "مش ف"
 "مش ف"

ـــــــوى شـــــــاسح  8 يوســـــــف جل
 محماس

تفويض لسالطة و الاته باتخات لسق لر 
سل ياضة بدوسة سلعاملألن باسهألئة لسعامة 
 لسلويت

 أ.د/ جمال محمد  لى
 أ.د/ أحمد محمد أحمد أبو لسألزيد

 د/ محمد حاألن إب لهة 

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"
 "مش ف"

رأس لسمال لسفل ى  مدخل ستحاألن  مطل  رلشد مطل  سعد 9
ماتوى لتنجاز باتتحاد لسلويتى سلل ة 

 لسطائ ة

 أ.د/ رلنةا م سى لبو لسعباس
 لسدوس ى  أ.د/ بادى حاألن

 أ.. .د/  صمت محمد سألد

 مش ف رئةاى"
 "مش ف"
  "مش ف"

 ولف  لسمجل  لسق لر:
باعتميييييادًنتيجيييييةًالفرقيييييةًماجسيييييتيرًًلسف اـــــة لألوســـــى ماجاـــــتأل اقتيييييراحًالموافقيييييةًعليييييىًمييييياًوردًمييييينًكنتيييييروالتً -9118

ًمًلألقسامًالتالية:2020ً/2021للعامًالجامعىًلسدور لسالح  )للطالبًالوافدين(ً
ًالمناه ًوتدريسًالترييةًالريا ية.ً-1
ًالتدريبًالريا ىًوعلومًالحركة.ً-2
ًالدارةًالريا يةًوالترويح.ً-3
ًعلومًالصحةًالريا ية.ً-4
 العلومًالتريويةًوالنفسيةًالريا ية.ً-5

 ولف  لسمجل  لسق لر:
باعتميييييادًنتيجيييييةًالفرقيييييةًماجسيييييتيرًًلسف اـــــة لألوســـــى ماجاـــــتأل اقتيييييراحًالموافقيييييةًعليييييىًمييييياًوردًمييييينًكنتيييييروالتً -9119

ًمًلألقسامًالتالية:2020ً/2021للعامًالجامعىًًدور سبتمب )للطالبًالوافدين(ً
ًالمناه ًوتدريسًالترييةًالريا ية.ً-1
ًالتدريبًالريا ىًوعلومًالحركة.ً-2
ًالدارةًالريا يةًوالترويح.ً-3
ًعلومًالصحةًالريا ية.ً-4
 يا ية.العلومًالتريويةًوالنفسيةًالًرً-5

 ولف  لسمجل  لسق لر:
ــــى  -9120 ــــ لح لسمولفقــــة  ل ــــدريب تاــــجألل مولضــــة  أبحــــاث رســــائل د تــــورله سلطــــالب لسولفــــدين لسلــــويتألن بقاـــــ  لات لست

مولفقـــــة سجنـــــة لسدرلســـــات لسعلةـــــا بنـــــا    لـــــى   2021/2022سلعـــــا  لسجـــــامعي    ـــــةحلس ياضـــــي و لـــــو  لس
 وفقا  سما يلى: . 10/11/2021( بتاريخ 234ولسبحوث بجلاته را  )

 

 (27) 

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

ً"مشرفًرئيسى"ًأ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًيدراسةًمقارنهًلتأةيرًبعضًاساليبًالتدريبًًعبدهللاًعايدًعبدهللاًالتركى 1



 28 بعده صفحة      ()مـا 

ًالهيبوكسيكًعليًبعضًالمتغيراتًالبدنية
وًالفسيولوجيةًلالعبيًالكرةًالطائرةًبدولةً

 الكويت

ًأ.د/ًسميرًأبوًمادي
 أ.م.د/ً ار ًعبدًهللا

ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًألمدًغانمًمجبل 2

بطريقةًالحملًًالبلومترًىتأةيرًتدريباتً"ً
ًالفتريًمنخفضًالشدةًعليًبعضًالقدرات

بدولةًًالبدنيةًوالمهاريةًلنامئيًالكرةًالطائرة
 الكويت

ًأ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
ًأ.م.د/ًمروةًرمضانًمحمود

 محمدًعبدًهللاأ.م.د/ً ار ً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًألمدًخالدًمطرفًمعيوغ 3
برنام ًإرمادىًمقترحًفيً وءًمقياسً
السلوكًالتدريبيً بقا ًللكفاياتًالتدريبيةً
 التطبيقيةًلمدرييًكرةًاليدًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمدلتًموقيً وس
ًأ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.د/ً ار ًصالحًالدين

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًألمدًعصامًالكندرًى 4
تأةيرًبرنام ًمقترحًللتدريبًالعقليًعلىًبعضً
القدراتًالعقليةًوالبدنيةًوالنجازًالرقميًلنامئيً

 الوةبًالعاليًبدولةًالكويت

ًعبدًالحكيمًف ادًرزً أ.د/ً
ًأ.د/ًلامدًلسينًألمد
 أ.م.د/ًألمدًإسماعيل

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًفالحًالشمرًىمشعلًنمرً 5
الصالبةًالنفسيةًوعالقتهاًبالتفكيرً

الخططيًلدىًالعبيًكرةًالقدمًفيًدولةً
 الكويت"

ًأ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
ًعمادًسميرًمحمودأ.د/ً

 أ.م.د/ًرماًريي ًفهمي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًبدرًهادىًمنصور 6

تأةيرًبرنام ًتدريبيًمقترحًباستخدمًتدريباتً
بالمقاومةًالمتغيرةًعليًبعضًالقدراتًالسرعةً

البدنيةًالخاصةًوالمستويًالرقميًلنامئً
 مترًعدوًبدولةًالكويت100

ًأ.د/ًف ادًرز ًعبدًالحكيم
ًأ.د/ًمحمودًعطيةًبخيت
 أ.م.د/ًليلىًجمالًمهني

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًفرجًسعدًخشيفان 7

ًتأةيرًبرنام ًتدريبيىًبأستخدامًتدريباتًسرعة
ردًالفعلًالمركبًعلىًمستوىًأداءًبعضً

القدراتًالبدنيةًوًالمهاراتًالدفاعيةًلدىًلارسً
 مرمىًكرةًاليدًبدولةًالكويتً"

ًأ.د/ًمدلتًموقيً وس
ًأ.د/ً ار ًصالحًالدين
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًمحمدًبدرًناصرًالدوسرًى 8

التدريباتًتأةيرًبرنام ًتدريبيًباستخدامً
التصادميةًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةً
الخاصةًومستوىًاالداءًالمهارىًالمندم ً

 لدىًنامئيًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًمحمدًابراهيمًسلطانأ.د/ً
ًسمرًمصطفيًلسينأ.د/ً

 الحسينىًصالحأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًفيصلًبندًالعطير 9
مقارنةًبعضًًأساليبًمختلفةًلتدريبً
التحملًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةً

 والمستوىًالرقمىًللسبالينًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
ًأ.د/ًصالحًعبدًالجابر

 أ.د/ًخالدًمحمدًعبدًالكريم

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عامرًمباركًالشمرًى 10

تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًتدريباتًالمقاومةً
القدراتًالبدنيةًًبااللبالًالمطا يةًعلىًبعض

متر100ًًالخاصةًوالمستوىًالرقمىًلدىًسبالىً
 زلفًعلىًالبطنًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
ًمحمودًلسنًالعريىأ.د/ً

 خالدًعبدًالكريمأ.د/ً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عيسىًماهرًالعطار 11

تأةيرًبرنام ًتدريبىًمقترحًباسخدامً
للمستقبالتًالتسهيالتًالعصبيةًالعضليةً

الحسيةًعلىًالمستوىًالرقمىًلالعبىً
 مترًلواجلًبدولةًالكويت110ً

ًأ.د/ًف ادًرز ًعبدًالحكيم
ًا.د/ًلامدًلسين

 أ.د/ًمحمودًعطيةًبخيت

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 
(28) 

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

ًمشرفًرئيسى"ًأ.د/ًمحمودًعطيةًبخيتتدريباتًالقوةًالمتوازنةًتأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامً راكانًسليمانًالعطار 12
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لعضالتًالطرفينًالسفلىًوالعلوىًعلىًبعضً
القدراتًالبدنيةًالخاصةًومستوىًاألداءًالمهارىً

 والرقمىًلنامئىًرمىًالرمحًبدولةًالكويت

ًأ.م.د/ًليلىًجمالًمهني
 هدىًمحمدًأبلدً/ً

ً"مشرف"
ً"مشرف"

 مهدىًيوسفًدمتى 13
البيوميكانيكىًلبدءًالمضمارًًالمحدد

باستخدامًمكعبًالبدءًالمستحدسًلسبالىً
 السرعةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًلامدًلسينًألمد
ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح

 خالدًعبدًالكريمأ.د/ً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 بدرًمتروكًعبداللهراء 14
تأةيرًبرنام ًتدريبىًمقترحًباستخدامً

مستوىًأداءًمهارةًالقدراتًالتوافقيةًعلىً
 المراوغةًلنامئىًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًا.د/ًمحمودًلسنًالعريي
ًا.م.د/ًصالحًعتريس
 ا.م.دً/ً ار ًعبدالمنعم

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًنايفًعيدًملفى 15

برنام ًتدريبىًباستخدامًاألسلوبًالبالستىً
وتأةيرهًعلىًمسافةًالبدءًوالمستوىًالرقمىً

مترًزلفًعلىًالبطنًبدولة50ًًلسبالىً
 الكويت

ًأ.د/ًألمدًصالحًقراعة
ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.م.د/ًالسيدًعليًمبيب

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 سلطانًمحمدًكميهان 16
العواملًالمساهمةًفيًمستوىًالنجازً

الرقمىًلسبالىًالللفًعلىًال هرًبدولةً
 الكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
ًمتوليًانجيًعادلأ.د/ً
 .د/ًخالدًعبدًالكريمأ

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ناصرًعيدًخليفًالعنيلًى 17

تأةيرًبرنام ًتدريبىًمقترحًباستخدامً
التدريباتًالنوعيةًعلىًالتوازنًومستوىً
األداءًالمهارىًلالعبىًريا ةًالجودوً

 بدولةًالكويت

ًبرأ.د/ًصالحًعبدًالجا
ًعتريسأ.م.د/ًصالحًعبدًالقادًر

 رماًريي ًفهميأ.م.د/ً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ناصرًخلفًبدرًمام  18

تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًتدريباتً
الصولجانًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةًالخاصةً
وفاعليةًأداءًمهارةًااليبونًسيوناجىًلالعبىً

 ريا ةًالجودوًبدولةًالكويت

ًبرأ.د/ًصالحًعبدًالجا
ًلاتمًفتحًهللاأ.م.د/ً
 صالحًعبدًالقادرًأ.م.د/

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ألمدًيوسفًالدري  19
تأةيرًبرنام ًتدريبىًمقترحًلتنميةًبعضًعناصرً

اللياقةًالبدنيةًفيً وءًتقنيةًالتسهيالتً
(ًللتغلبًعلىًإعاقةًالتجهيلاتPNFًالعصبية)

 األمنيةًللعملياتًالشر يةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًألمدًصالحًقراعة
 لسنًالعرييمحمودًأ.د/ً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 مباركًعيدًلمود 20

تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًأسلوبًالتدريبً
البليومترىًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةًوالمستوىً

مترًزلفًعلى100ًًالرقمىًلدىًسبالىً
 البطنًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
ًأ.د/ًصالحًعبدًالجابر
 أ.د/ًخالدًعبدًالكريم

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 فهدًعادلًمحمدًإبراهيم 21
تأةيرًبرنام ًتدريبىًلبعضًالقدراتًالبدنيةً
الخاصةًعلىًمستوىًاألداءًالمهارىًالمركبً

 لنامئىًكرةًاليدًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمدلتًموقيً وس
ًأ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.د/ً ار ًصالحًالدين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 المدًفهدًعماشًالشاللى 22
تصورًمقترحًالعدادًالبطلًاالولمبيىًفيً

 السبالةًالتنافسيةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
ًأ.د/ًسمرًمصطفىًلسين
 أ.د/ًخالدًعبدًالكريم

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 منالىًفهدًفالحًالدوسرًى 23

برنام ًتدريبىًباستخدامًتدريباتًالمواقفً
وتأةيرةًعلىًمستوىًأداءًبعضًالتنافسيةً

المهاراتًالدفاعيةًلدىًنامئىًكرةًاليدً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًمدلتًموقيً وس
ًأ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.د/ً ار ًصالحًالدين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

(29) 
ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
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 بدلةًناصرًسالمًالعكشان 24
المجسماتًةالةيةًتأةيرًاستخدامًتقنيةً

االبعادًعلىًمستوىًاألداءًالبدنىًوالمهارىً
 فيًالكرةًالطائرةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًخضرًى
ًأ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين
 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 فا مةًهادىًعيدًالعلمى 25

تأةيرًاستخدامًتدريباتًمقاومةًالجسمً
القجراتًالبدنيةًومستوىًالكليةًعلىًبعضً

األداءًالمهارىًلدىًالعبىًالكرةًالطائرةً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
ًأ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا
 أ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

26 
عمرًعشبانًرمضانً

 العنيلًى

تصورًمقترحًللتدريباتًالمشابهةًلألداءً
الصاباتًلدىًالعبىًكرةًالقدمًللوقايةًمنً

 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلي
ًألمدًخضرًيأ.د/ً

 أ.د/ًًانجيًعادلًمتولي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 يوسفًمسحلًملعل 27
و  ًدرجاتًمعياريةًالختباراتًالقدراتً
البدنيةًالخاصةًلنامئىًالجمبازًالفنيًبنينً

 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًألمدًصالحًقراعة
ًوليدًصالحًد/

ا.د/ًيوسفًعبدًالرسولًبوً
 عباس

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

28 
مسلمًمحمدًمسلمًةانىً

 الوهيدة

تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًتدريباتً
البيئةًالرمليةًعلىًالقدراتًالبدنيةًالخاصةً
ويعضًاألداءاتًالمهاريةًالحركيةًلالعبىً

 كرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلي
 أ.د/ًياسرًلسنًلامد
 أ.م.د/ًلاتمًفتحًهللا

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 جاسمًمحمدًفالحًسعد 29
تأةيرًاستخدامًالتدريبًالباليستىًعلىً
بعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىًاألداءً
 المهارىًلنامئًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًابراهيمًسلطان
 ا.د/صالحًعبدًالجابر

 فتحًهللاأ.م.دً/ًلاتمً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 صباحًدخيلًالصباح 30

تأةيرًبرنام ًباستخدامًتدريباتًالبليومترىً
علىًالقوةًالمميلةًبالسرعةًومستوىًأداءً
مهارةً ربًالكرةًبالرأسًلالعبىًكرةًالقدمً

 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
 أ.د/ًسمرًمصطفى
 أ.م.د/رماًريي 

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

31 
خالدًمحمدًرمضانً

 الكندرًى

تأةيرًاستخدامًالتحركاتًالخططيةًعلىًبعضً
المهاراتًالنفسيةًومستوىًاألداءًالمهارىًلدىً

 العبىًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
 أ.د/ً ار ًصالح

 أ.م.د/ًليلىًجمالًمهني

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 المطيرًىناصرًجهيمً 32
تأةيرًبعضًالجملًالخططيةًل هيريً
الجانبًعلىًتطويرًمستوىًاألداءً

 الهجوميًًلنامئًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
 أ.م.د/ًلاتمًفتحًهللا

 أ.م.د/ًألمدًإسماعيلًألمد

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عالءًمعتو ًأبوًالفضل 33

تأةيرًبرنام ًباستخدامًتدريباتًالقوةً
المتوازنةًلعضالتًالطرفًالسفليًعلىً
القدراتًالبدنيةًالخاصةًًومرللةًتلايدً
السرعةًومستوىًالنجازًالرقمىًًلنامئىً

4ًx100ًمترًتتاب ًبدولةًالكويت 

ًأ.د/ًمحمودًعطيه
 ا.د/ًلامدًلسين

 أ.م.د/ًألمدًإسماعيل

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 هديلًسالمًالفالح 34

تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًالمقترياتً
الخططيةًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةً
ومستوىًاألداءًالمهاريًلالعبىًالكرةً

 الطائرةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
 أ.م.د/ًمروةًرمضان

 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 

(30) 
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ــاالشرافـينوانـا رس  ةـا ب مثاسمــم

 فجرًمحمدًعلى 35

"ًتأةيرًبرنام ًباستخدامًالتدريباتًالهوائيةً
علىًبعضًالقدراتًالبدنيةًوالوديفيةً
ومستوىًاألداءًالمهارىًلبراعمًتنسً

 الطاولةًفيًدولةًالكويتً"

ًأ.م.د/ًصالحًعبدًالقادر
 أ.م.د/ًعبدالرلمنًلسين
 أ.م.د/ًمروةًصبرًي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 خالدًفهدًسيدًتومان 36

تأةيرًبرنام ًتدريبيًمقترحًباستخدامًتدريباتً
Pilates ًعلىًالقدراتًالبدنيةًالخاصةًكمحدد

1500ًلتحسينًالمستويًالرقميًلديًمتسابقيً
 مترًجريًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًف ادًرز ًعبدًالحكيم
 أ.د/ًلامدًلسينًألمد

 أ.م.د/ًألمدًإسماعيلًمحمد

ًرئيسى"ً"مشرف
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عمارًلسينًلجى 37

تأةيرًبرنام ًتدريبيًباستخدامًدورةً"ً
تقصير"ًعليًالقدرةًالعضليةًًً–اال الةً

ومهارةًاالرتماءًعليًالكراتًالمتوسطةًً
 لحراسًمرميًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًف ادًرزً 
 أ.د/ًمحمودًلسنًالعريي
 أ.ًد/ًمحمدًإبراهيمًسلطان

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ماهينًعبدهللاًعبدالعليل 38

تأةيرًتدريباتًًالقدراتًالتوافقيةًبالكرةً
عليًتأهيلًعضالتًالفخذًاالماميةً

المصابةًبالتمل ًالجلئيًلالعبيًكرةًالقدمً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
 أ.م.د/ًلاتمًفتحًهللا

 أ.م.د/ًألمدًإسماعيلًألمد

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًسعدًرامد 39
تأةيرًاستخدامًتدريباتًاالةقالًعلىًبعضً
القدراتًالبدنيةًوالمستوىًالرقمىًلنامئىً

 مًلرةًبدولةًالكويت100سبالةً

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.د/ًياسرًلسنًلامد
 أ.د/ًخالدًعبدًالكريم

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عيسىًمباركًسعد 40
لتحسينًسرعةًاالستجابةًتأةيرًتدريباتًنوعيةً

الحركيةًعلىًدقةًأداءًبعضًالمهاراتًالدفاعيةً
 لالعبىًالكرةًالطائرةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًى
 ا.م.د/ًمروةًرمضان
 أ.د/ًعبدالرلمنًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

يوسفًمضحىًغديرً 41
 نهار

تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًتدريباتً
الكليةًللجسمًعلىًالتوازنًًالمقاومة

الديناميكىًوسرعةًتحركاتًالرجلينًلدىً
 العبىًالمالكمةًبدولةًالكويت

ًأ.م.د/ًخالدًعبدًالموجود
 أ.م.د/ًالحسينيًصالح
 أ.م.د/ًالسيدًعليًمبيب

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 فهدًسعدًعلىًمجبل 42
السلوكًالخططىًاألدائيًوعالقتهًبالسلوكً

 كرةًالقدمًبدولةًالكويتالتكيفيًلنامئً

ًأ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
 أ.م.د/ًلاتمًفتحًهللا
 أ.م.د/ًالحسينيًصالح

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

  اللًمحمدًملعل 43

برنام ًتدريبىًباستخدامًتدريباتًالمقاومةً
الكليةًللجسمًوتأةيرهًعلىًالقدراتًالبدنيةً
الخاصةًومستوىًاألداءًالمهارىًلالعبىً

 القدمًبدولةًالكويتكرةً

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلي
 أ.د/ًلامدًلسينًألمد
 أ.م.د/ًرماًريي 

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 وليدًفالحًمبارك 44

المحددًالبيوميكانيكىًلمهارتىً)مسكًالكرةً
مسكًالكرةًالجانبيةًم ًاالرتماءً(ً-العر يةً

كدالةًلو  ًتدريباتًنوعيةًلنامئًلراسً
 بدولةًالكويتمرمىًكرةًالقدمً

ًأ.د/ًألمدًصالحًقراعة
 أ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
 أ.م.د/ًرماًريي ًفهمي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 مباركًسعدًلميان 45

تأةيرًبرنام ًتدريبيًباستخدامًالتدريباتً
التصادميةًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىً
االداءًالمهارىًلدىًلراسًالمرميًالنامئينًفيً

 القدمًبدولةًالكويتكرةً

ًأ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
 أ.م.د/ًالسيدًعليًمبيب
 أ.م.د/ًالحسينيًصالح

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 
 ولف  لسمجل  لسق لر:

 

 

(31) 



 32 بعده صفحة      ()مـا 

ــــى  -9121 ــــة  ل ــــ لح لسمولفق ــــويتألن بقاـــــ   لسماجاــــتأل تاــــجألل مولضــــة  أبحــــاث رســــائل لات ــــدين لسل سلطــــالب لسولف
بنــــا    لــــى مولفقــــة سجنــــة لسدرلســــات   2021/2022سلعــــا  لسجــــامعي  لسح  ــــةلستــــدريب لس ياضــــي و لــــو  

    وفقا  سما يلى:10/11/2021( بتاريخ 234لسعلةا ولسبحوث بجلاته را  )
ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

ًفهدًمباركًناصرًبوجما1ً
بناءًمقياسًالكفاياتًالتدريبيةًلديًمدرييً

 الكرةًالطائرةًبدولةًالكويت

 أ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا

 أ.م.د/ًمروةًرمضان

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًمحمدًمعيوفًسعيدًلماد2ً
بناءًمقياسًاللقافةًالخططيةًلديًمدرييً

 الكرةًالطائرةًبدولةًالكويت

 أ.د/ًألمدًخضريًمحمد
 أ.م.د/ًمروةًرمضانً

 أ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين

ًرئيسى"مشرفً
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًعبدالعليلًصلفًمتعب3ً
تاةيرًاستخدامًتدريباتًااليلوكينتيكًعليًبعضً
القدراتًالبدنيةًومستويًاألداءًالمهاريًلديً

 نامئًالكرةًالطائرةًبدولةًالكويت

 أ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
 أ.م.د/ًمروةًرمضانً

 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًمحمدًعدنانًبدرًيعقوب4ً

تأةيرًاستخدامًالتدريباتًً
 التصادميةًعليًتنميةًالقدرةًالعضليةً

ومستوىًأداءًمهارةًالشقلبةًاألماميةًعلىًاليدينً
ًلنامئيًريا ةًالجمبازًبدولةًالكويت

 أ.د/ًياسرًلسنًلامد
ً.د/ًوليدًصالحًعبدًالجواد

 .د/ًهبةًرموان

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًتحريرًمجبلًالجدعى5ً

تأةيرًاستخدامًتدريباتًجمبازًالموان ًعلىً
بعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىًأداءًبعضً
المهاراتًعلىًجهازًالحركاتًاألر يةً

 للبراعمًبدولةًالكويت

 أ.د/ًياسرًلسنًلامد
 .د/ًوليدًصالحًعبدًالجواد

 د.ًمحمدًقراعة

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًماي ًعلىًماي 6ًً

استخدامًالتدريبًالمختلطًعليًًتأةير
مستويًأداءًبعضًالقدراتًالبدنيةً

 والمهاراتًاألساسية

 لنامئًالكرةًالطائرةًبدولةًالكويت"

 أ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا
 أ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

عبدالعليلًخلفًزيد7ًً
 الجبارىً

برنام ًتدريبىًمقترحًلتنميةًبعضًتأةيرً"ً
القدراتًالبدنيةًعلىًسرعةًاألداءًالمهارىً

 "ًلدىًالعبىًكرةًاليدًبدولةالكويت

 أ.د/ًمدلتًموقيً وس
 أ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
ًأ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

فهدًمنصورًعلوش8ًً
ًالعتيبىً

تأةيرًبرنام ًتدريبىًفيً وءًنماذجً
البرمجةًاللغويةًالعصبيةًعلىًبعضً
القدراتًالبدنيةًوالمهاريةًلالعبىًالكرةً

 الطائرةًبدولةًالكويت

 أ.د/ًألمدًخضريًمحمد
 أ.م.د/ًمروةًرمضانً

 أ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ً اللًعايضً عيسان9ً

تأةيرًاستخدامًأسلوبًالتدريبًالبليومترىً
البدنيةًومستوىًأداءًعلىًبعضًالقدراتً

مهارةًالضربًالسالقًلالعبىًالكرةً
 الطائرةًبدولةًالكويت

 أ.د/ًألمدًخضريًمحمد
 أ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين

 أ.م.د/ًمروةًرمضان

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

علىًعادلًمرتضى10ًً
 السلمانً

تأةيرًيرنام ًلياقةًبدنيةًمقترحًعلىًفاعليةً
لنامئىًكرةًالقدمًاألداءًالمهارىًالمركبً

 بدولةًالكويت

 أ.د/ًياسرًلسنًلامد
ًد.ًألمدًلسين

 محمدًعبداللطيفًد.ًناهد

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

عمرًسامىًعبدالكريم11ًً
 العنلًى

تأةيرًاستخدامًتدريباتًالمقاومةًبالحبالً
 المطا ةًعليًمستويًاداءًبعض

القدراتًالبدنيةًوالمهاريهًلديًالعبيًالكرةً
 بدولةًالكويتً"ًالطائرة

 أ.د/ًألمدًخضريًمحمد
 أ.م.د/ًمروةًرمضانً

 أ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

(32) 

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم



 33 بعده صفحة      ()مـا 

 عامرًنصارًسودان12ً
التحليلًالكيفىًباستخدامًنموذجًهاىًوردً
فيً وءًخاصيةًالبناءًالحركىًلبعضً

 لدىًالعبىًكرةًاليدالمهاراتًالهجوميةً

ًأ.د/ًمدلتًموقيً وس
 أ.د/ًعادلًابراهيم

 أ.د/ً ار ًصالحًالدينً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ألمدًمعيوفًعبدالرميد13ً

تأةيرًاستخدامًالتدريباتًالبصريةًعبىً
سرعةًردًالفعلًومستوىًأداءًبعضً
المهاراتًالهجوميةًلدىًالعبىًكرةًاليدً

 بدولةًالكويت

 موقيً وسأ.د/ًمدلتً
 أ.د/ً ار ًصالحًالدينً
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عبدهللاً ايبًالرميدى14ً
تقويمًالنشاطًالتنافسىًلكرةًاليدًفيًمدارسً
 القطاعًالتعليمىًالحكومىًبدولةًالكويت

 أ.د/ًمدلتًموقيً وس
 أ.د/ً ار ًصالحًالدينً
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عبدهللاًإسماعيلًامكنانى15ً

تأةيرًاستخدامًتدريباتًالقوةًالوديفيةًعلىً
بعضًالقدراتًالبدنيةًالخاصةًومهارةً
التصويبًبالوةبًالعلىًلدىًنامئىًكرةً

 اليدًبدولةًالكويت

 أ.د/ًمدلتًموقيً وس
 أ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عبدهللاًبدرًعالىًالعتيبى16ً

تأةيرًاستخدامًبعضًأدواتًالتدريبً
الحديلةًعلىًسرعةًاالستجابةًومستوىً
أداءًمهارةًالدفاعًعنًالملعبًللعبىًالكرةً

 الطائرةًبدولةًالكويت

 أ.د/ًألمدًخضريًمحمد
 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا
 أ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 جراحًعبدهللاًفريحًعلى17ً

برنام ًتدريبىًباستخدامًتدريباتًسرعةًردً
الفعلًالمركبًوتأةيرةًعلىًمستوىًأداءً

بعضًالمهاراتًالدفاعيةًلدىًلراسًمرمىً
 كرةًالقدمًبدولةًالكويت

 أ.د/ًمحمودًلسنًالعرييً
 أ.دً ار ًصالح

 أ.م.د/ًهيسمًصالحًعبدًالجواد

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 فهدًمساعدًمبيب18ً
تأةيرًتدريباتًمقترلةًلتنميةًالقدراتً
التوافقيةًعلىًبعضًالمهاراتًالهجوميةً
 لنامئىًريا ةًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

 أ.ًد/ًمحمودًلسنً
 أ.م.د/ًهيسمًصالح
 د/ًاالميرًعبدالستار

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عبدهللاًنايفًالحريى19ً
تدريباتًالقوةًالوديفيةًعلىًتأةيرًاستخدامً

بعضًالقدراتًالبدنيةًومسافةًالتصويبً
 لدىًالعبىًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

 أ.د/ًياسرًلسنًلامد
 أ.د/ًأملًنادي
 د.ًألمدًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

عمرًيوسفًعبدهللا20ًً
 المعصب

تأةيرًبرنام ًلياقةًبدنيةًباستخدامًاأللعابً
النشاطًالبدنىًالصغيرةًعلىًمستوىً

وم مرًكتلةًالجسمًلطالبًالجامعةًبدولةً
 الكويت

 أ.د/ًياسرًلسنًلامدً
 أ.م.د/ًمدلتً وس

 د/ًاسامهًتمامًً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 سالمًسعدًمبيب21ً
تأةيرًاستخدامًتدريباتًااليرويكًعلىً
بعضًعناصرًاللياقةًالبدنيةًًللشبابً

 بدولةًالكويت

 أ.د/ًياسرًلسنًلامد
 أ.د/ًصالحًعبدًالجابرً

 د/ًوليدًصالح

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًلمودًمشوح22ً

تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًلبالًالوةبً
واالوزانًالمضافةًعلىًبعضًعناصرً
اللياقةًالبدنيةًلطالبًالجامعةًبدولةً

 الكويت

 أ.د/ًياسرًلسنًلامدً
 أ.م.د/ًناهدًعبدًاللطيف

 د/ًاسامهًتمامًً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 فهدًويرانًعلىًويران23ً

تأةيرًتدريباتًالمقاومةًالكليةًللجسمًعلىً
بعضًالقدراتًالبدنيةًالخاصةًومستوىً
األداءًالمهارىًلالعبىًكرةًالقدمًبدولةً

 الكويتً

 أ.د/ًصالحًعبدًالجاير
 د/ًأسامةًالسيدًتمام

 د/ًألمدًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

(33) 
ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم



 34 بعده صفحة      ()مـا 

 عبدالرلمنًفارسًلجى24ًً
تاةيرًبرنام ًتدريبىًمقترحًعلىًبعضًالقدراتً
البدنيةًوالمهاراتًاألساسيةًلمنتخبًكرةًالقدمً

 بالمرللةًالمتوسطةًبدولةًالكويت

 قراعةًصالحًألمدأ.دً
 د.ًألمدًلسين

 د/ًناهدًمحمدًعبدًاللطيف

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ألمدًصالحًعدس25ً
تأةيرًبرنام ًتدريبىًمقترحًباستخدامًالتدريباتً
المهاريةًعلىًبعضًالمبادئًالخططيةًالهجوميةً

 لنامئىًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

 أ.د/ًألمدًصالحًقراعة
 أ.د/ًمحمودًلسنً
 د.ً ار ًعبدًالمنعم

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًعلىًعبدهللاًالجعفر26ً

تأةيرًبرنام ًتدريبيًمقترحًباستخدامًتدريباتً
الفارتلكًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةًوالنجازً

مترًجريًًًلطالب3000ًًالرقميًلسبا ً
 مدارسًالمرللةًالمتوسطةًبدولةًالكويت"

 أ.د/ًلامدًلسينًألمد
 أ.د/ًمحمودًعطيةًبخيت
 أ.م.د/ًألمدًإسماعيل

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عبدهللاًلسينناصر27ًً
الكفاياتًالتدريبيةًلمدريىًكرةًالقدمًبدولةً

 الكويت

 أ.د/ًف ادًرزً 
 د.ً ار ًعبدًالمنعم

 د/ًعلىًنورًً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًعبدهللاًعبدالرلمنًسعد28ً

تأةيرًتدريباتًالفارتلكًعلىًبعضًالقدراتً
البدنيةًالخاصةًالمساهمةًفيًاجتيازًاختبارً

المعتمدًمنًاالتحادًالدولىًلحكامًاللياقةًالبدنيةً
 كرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًانجىًعادل
 د.ًألمدًلسين

محمودًمحمدًعبدالرليمًد/ًمحمدً
 ًالخليجى

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًسلمانًمشعلًالمطير29ً
القدراتًالتوافقيةًالمركبةًكدالةًالنتقاءً
 نامئىًالعابًالقوىًبدولةًالكويت

 عبدًالحكيمأ.د/ًف ادًرز ً
 أ.د/ًمحمودًعطيةًبخيت
 أ.م.د/ًألمدًإسماعيل

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًسلمانًسالمًالمطيرى30ًً
تأةيرًالتدريبًالبليومترىًعلىًالصفاتً

البدنيةًالخاصةًلألداءًالمهارىًلالعبىًكرةً
ًالقدم

 أ.د/ًألمدًخضرًي
 أ.م.د/ًهيسمًصالحً

 د/ًالسيدًمبيب

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًرياحًفرجًرياح31ًً

تأةيرًاستخدامًتدريباتًسرعةًردًالفعلً
المركبًلتنميةًالتوق ًالحركىًومستوىً
أداءًبعضًالمهاراتًالدفاعيةًلدىًلراسً

 مرمىًكرةًالقدمًبدولةًالكويتً

 أ.د/ًألمدًصالحًقراعة
 أ.د/ًمحمودًلسنًالعريي

 أ.م.د/ًهيسمًصالح

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًمنصورًمحمدًسعدًمحمد32ً
تأةيرًاستخدامًالتدريباتًالتوافقيةًعلىًبعضً
القدراتًالبدنيةًالخاصةًوالمهاراتًالهجوميةً

 لدىًبراعمًكرةًاليدًبدولةًالكويت

 أ.د/ًمدلتًموقيً وس
 أ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًألمدًعمرًزعار33ً
التنافسيةًعلىًفاعليةًتأةيرًالتدريباتً

الخططًالهجوميةًلالعبىًالكرةًالطائرةً
 الشا ئيةًبدولةًالكويت

 أ.د/ًمدلتًموقيً وس
 أ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ألمدًمحمدًسيف34ًً
 العدوانى

تأةيرًبرنام ًتدريبىًمقترحًباستخدامًتدريباتًالوةبً
بعضًالقدراتًالبدنيةًواالنجازًالرقمىًالعميقًعلىً

 لنامئًالوةبًالعالىًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًلامدًلسينًألمد
 أ.م.د/ًألمدًإسماعيل
 د/ًاميرًعبدًالستار

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 بدرًناصرًعوضًالعنلًى35ً
تأةيرًبرنام ً)بدنىًمهارى(علىًبعضً
االداءاتًالمهاريةًالمركبةًلنامئًكرةًالقدمً

 بدولةًالكويت

ًأ.د/ً ار ًصالح
 د/ًألمدًلسين

 د/ًهبهًرموانًعلي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 فوازًصباحًخلف36ً

"برنام ًتدريبيًمقترحًباستخدامًبعضً
مواقفًاللعبًالهجوميةًوتأةيرهًعلىًبعضً
االداءاتًالمهاريةًالمركبةًلنامئيًكرةًالقدمً

 بدولةًالكويت"

ًأ.د/ًف ادًرزً 
ًلسينًد/ًألمدًمحمد

 د/ًمحمدًمحمودًمحمدًعبدالرليم

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 

 

(34) 
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 35 بعده صفحة      ()مـا 

 إبراهيمًفيصلًإبراهيم37ً

تأةيرًبرنام ًتدريبيًبإستخدامً ريقةً
التدريبًالفترىًعلىًبعضًالقدارتًالبدنيةً
ومستوىًاألداءًالمهاريةًلنامئيًكرةًالقدمً

 الكويتبدولةً

ًأ.د/ًألمدًصالحًقراعة
 أ.م.د/ًهيسمًصالحً

 د/ًوليدًصالح

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًمحمودًعبدالجليل38ً

برنام ًتدريبىًمقترحًفيً وءًالتحليلً
الكيفىًوتأةيرهًعلىًمستوىًأداءًًمهارةً
التصويبًلدىًنامئينًكرةًالقدمًبدولهً

 الكويت

ًأ.د/ًف ادًرزً 
 د/ًألمدًمحمدًلسين
 د/ًهبهًرموانًعلي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

39ً
لمودًسالمةًصالحً

 الشمرًى
بناءًمقياسًلتقويمًالكفاياتًالتدريبيةً
 لمدريىًالعابًالقوىًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًف ادًرز ًعبدًالحكيم
 أ.د/ًمحمودًعطيةًبخيت
 أ.م.د/ًليلىًجمالًمهني

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

40ً
ألمدًعبدالرلمنًعادلً

 عبدهللا
معاييرًاختيارًمدرييًكرةًالقدمًبدولةً
 الكويتًفيً وءًالكفاياتًالتدريبية

ًأ.د/ًلامدًلسين
 أ.م.د/ً ار ًعبدًالمنعم

 د/ًاالميرًعبدالستار

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًجاللًعباس41ً
تأةيرًتدريباتًالوسطًالرمليًعلىًمسافةً

متر50ًًالبدءًوالمستويًالرقميًلسباليً
 فرامةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.د/ًعليًنورًعلىًنور

 د/ًهبهًرموانًعلي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 مشعلًمسلمًالرميدى42ً

ًتبايردامًالتدتخسأببىًيرتد ًمابرنتاةيرً
ًًيةدنالبًالقدراتًضعبعلىًًالمركبة

ىًدياتًًًلرمالءًًبعضًىًأداوستمو
 ويتولةًالكبدًدةًاليكرًعبىال

ًأ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.د/ً ار ًصالحًالدينً
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 بندرًكردىًالشمرًى43ً
تأةيرًاستخدامًتدريباتًالقدراتًالتوافقيةً
علىًدقةًأداءًبعضًالمهاراتًاألساسيةً

 لنامئًالكرةًالطايرةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
 أ.م.د/ًمروةًرمضانً

 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 عبدهللاًسالمًالعميرًى44ً
تأةيرًإستخدامًتدريباتًالمنافسةًعلىً
مستوىً داءًبعضًالمهاراتًالهجوميةً
 الفرديةًلنامئيًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًياسرًلسنًلامد
 أ.م.د/لاتمًفتحًهللاً

 د.ًألمدًلسين

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ممالنًمحمدً نا45ً
دراسةًتحليليةًالنواعًاالرسالًوعالقتهماً
بنتائ ًالمبارياتًلدىًبعضًانديةًالدورىً
 الممتازًللكرةًالطايرةًبدولةًالكويتً

ًأ.د/ًألمدًخضرىًمحمدً
ًأ.م.د/مروةًرمضانًمحمود
 أ.م.د/ ار ًمحمدًعبدهللا

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 بندرًعبدالكريمًالشمالن46ً
تأةيرًبرنام ًتدريبىًباستخدامًًتدريباتًالتوازنً
الديناميكىًعلىًسرعةًودقةًأداءًالهجمةً
 المغيرةًلالعبىًالسيفًبدولةًالكويتً"

ًأ.د/ًسمرًمصطفىًلسين
 أ.م.د/ًلاتمًفتحًهللاًالحفني

 أ.م.د/ًرماًريي ًفهمي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 البصيرًىمحمدًسليمان47ًً
تأةيرًبرنام ًتدريبيًباستخدامًالقدراتً
التوافقيةًعلىًمستوىًاألداءًالمهارىً

 لنامئيًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًألمدًخضريًمحمد
 أ.م.د/ًاملًنادى
 د/ًألمدًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

48ً
منصورًعلىًناصرً

 البسام

تأةيرًاستخدامًتدريباتًالقوةًالوديفيةًعليً
القدراتًالبدنيةًومستويًأداءًبعضًالمهاراتً
 الهجوميةًلالعبىًكرةًالقدمًبدولةًالكويت"

ًأ.د/ًصالحًعبدًالجابرً
 د/ًعلىًنورًالدينًعلي

 د/ًألمدًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"
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 محمدًجاللًعباس49ًً
علىًمسافةًتأةيرًتدريباتًالوسطًالرملىً

متر50ًًالبدءًوالمستوىًالرقمىًلسبالىً
 فرامةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.د/ًعليًنور

 د/ًهبهًرموانًعلي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 مضحىًمباركً الى50ً
تأةيرًاستخدامًتدريباتًالقوةًالوديفيةًعلىً

متر50ًًالمستويًالرقميًلديًسباليًً
 فرامةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.د/ًخالدًمحمدعبدًالكريم
 د/ًمحمدًمحمودًقراعة

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

51ً
عبدالرلمنًعلىًخلفً

 الشمرًى

تأةيرًدم ًًالتدريباتًالبصريهًوالقدراتً
التوافقيةًعليًبعضًالمهاراتًاالساسيةً
 لدىًنامئيًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًلسنًالعريي
 أ.م.د/ً ار ًعبدًالمنعمً

 د.ًأملًنادي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

52ً
عبدهللاًفرلانًنعمةً

 الشمرًى

"تأةيرًتدريباتًالتوزانًالعضليًللرجلينً
علىًالقدرةًالعضليةًوًالنجازًالرقميً
ًلديًالعبيًالوةبًالطويلًبدولةًالكويت"

 

ًأ.د/ًلامدًلسينًألمد
 ا.م.د/المدًاسماعيلً

 عبدًالستارًلسند/ًاألميرً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 فوازًمحمدً نا53ً

تأةيرًاستخدامًتدريباتًالقوةًالوديفيةًعلىً
بعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىًأداءًمهارةً
الضربًالهجومىًلدىًالعبىًالكرةًالطايرةً

 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوًي
 أ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا

 الرلمنًلسينأ.م.د/ًعبدً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

54ً
عبدالعليلًفهدًالحميدىً

 صالحًمصلح

تأةيرًبرنام ًلياقةًبدنيةًمقترحًعلىً
مستوىًاألداءًالحركىًلأل فالًًبدولةً

 الكويت

ًأ.د/ًياسرًلسنًلامد
 د.ًألمدًمحمدًلسين

 د/ًناهدًمحمدًعبدًاللطيف

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 نايفًلميدً نا55ً

"تأةيرًاستخدامًتدريباتًالمقاومةًالكليةً
للجسمًعلىًالتوازنًوالقوةًالمميلةًبالسرعةً
ومستوىًأداءًمهارةًالطعنًلالعبىًالمبارزةً

 بدولةًالكويتً.

ًأ.د/ًسمرًمصطفىًلسين
 أ.م.د/ًلاتمًفتحًهللاًالحفني

 أ.م.د/ًرماًريي ًفهمي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 مجاعًفهيدًسعود56ً
تدريبًالهيبوكسيكًعلىًالقدراتًًتأةيرً

البدنيةًًًالخاصهًًوالمستويًالرقميًً
 مترًصدرًبدولةًًالكويتً.100ًلسباليً

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.د/ًخالدًمحمدًعبدًالكريم

 د/ًمحمدًمحمودًقراعة

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 محمدًيعقوبًالمكيمى57ً
الم مراتًالبدنيةًلنامئًسبالةًالللفً

 البطنًبدولةًالكويتعلىً

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.د/ًخالدًمحمدعبدًالكريم
 د/ًأملًناديًمحمدًمسعود

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 المدًيعقوبًالمكيمى58ً
تأةيرًالغوصًًاليوميًًعلىًبعضًً
المتغيراتًالفسيولوجيةًًلديًالغواصينً

 بدولةًالكويتً"

ًأ.د/ًصالحًمحمدًصالح
 أ.د/ًانجيًعادل

 أ.د/ًخالدًعبدًالكريم

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 لسينًخليلًلبيب59ً

تأةيرًاستخدامًتدريباتًالبيئةًالرمليةًعلىً
بعضًًالقدراًتًًالبدنيةًوالمستويًالرقميً

مترًزلفًعلىًالبطن50ًلديًسباليً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًالعريي
 أ.د/ًخالدًعبدًالكريم
 د/ًمحمدًمحمودًقراعة

ًرئيسى"مشرفً
ً"مشرف"
ً"مشرف"

 ألمدًعبدهللاًمنور60ً
تأةيرًاستخدامًتدريباتًالفارتلكًعلىًبعضً
القدراتًالبدنيةًوالمهاراتًاالساسيةًلدىًنامئيً

 كرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًألمدًصالحًقراعة
 أ.م.د/ًهيسمًصالحً

 د/ًاملًنادي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"
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61ً

 عمرًفهدًنايف
تأةيرتدريباتًالقوةًالوديفيةًعلىًبعضً
القدراتًًالبدنيةًومستوىًاألداءًالمهاريً

 لنامئًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًصالحًعبدًالجاير
 د/ًأسامةًالسيدًتمام

 د/ًألمدًلسين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

62ً
 تركىًغانمًصلفي 

تأةيرًأستخدامًالتدريبًالمتقا  ًعلىً
بعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىًأداءًبعضً

 المهاراتًلنامئًكرةًالقدمًبالكويتً

ًأ.د/ًمحمودًلسنًالعريي
 أ.د/ًسمرًمصطفيًلسين

 أ.م.د/ًهيسمًصالح

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

63ً
عبدهللاًعبدالعليلًإبراهيمً

 نصار

البيئةًالرمليةًًبرنام ًتدريبىًباستخدامًتدريبات
لتنميةًبعضًالقدراتًالبدنيةًالخاصةًوأةرهاً
علىًمستوىًأداءًالمهاراتًالهجوميةًلدىً
 العبىًكرةًاليدً)نامئين(ًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.د/ً ار ًصالحًالدينً
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

64ً
 خالدًألمدًالكندرًى

استخدامًالتدريبًالمركبًعلىًبعضًتأةيرً
المهاراتًاالساسيةًلدىًنامئيًكرةًالقدمً

 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًألمدًخضرًي
 أ.م.د/ًهيسمًصالح

 أ.م.د.ًخالدًعبدًالموجود

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

65ً
المحدداتًالجسميةًوالقدراتًالبدنيةًالنتقاءً إبراهيمًمرمدًالمطيرًى

 الكويتبراعمًكرةًالقدمًبدولةً

ًأ.د/ًمحمودًعطيه
 أ.د/ًألمدًخضريً
 أ.م.د/ًهيسمًصالح

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

66ً
 فوازًعايضًسعودًعجبان

التكوينًالجسميًوعناصرًاللياقةًالبدنيةً
مترًزلفًعلي50ًالخاصةًلسباًليًً

 البطنًًللنامئينًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًسمرًمصطفىًلسن
 د/ًعليًنورًالدينًعلي

 محمودًقراعةد/ًمحمدً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

67ً
 فهدًملفىًعبدهللاًالفى

راتًدالقًلتنميةقترحًميبىًرتد ًمابرنتأةيرً
ىًدلفاعيةًدالًاتءاألداًضعبًعلىافقيةًوالت

 بدولةًالكويتًداليةًكرءًىشان

ًأ.د/ًمدلتًموقيً وس
 أ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.د/ً ار ًصالحًالدين

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

68ً
 زاملًمشرفًزامل

تأةيرًاستخدامًتدريباتًالسرعاتًالمتغيرةً
علىًتحملًالسرعةًوالمستوىًالمهارىًً
 لدىًنامئىًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًعطية
 أ.م.د/ً ار ًعبدًالمنعم
 أ.م.د.ًخالدًعبدًالموجود

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

69ً
 محمدًسالمًاللوينىً

ًيةيعوالنًاتيبيردالتامًدتخسأبًتدريبىجًمابرن
بعضًًىوستمًًعلىًهتأةيروًقافوالتلمكوناتً

مًدالقةًكرئيًشلناالهجوميةًالمركبةًًاتءاألدا
 ويتالكولةًبد

ًأ.د/ً ار ًصالح
 د/ًألمدًلسين

 د/ًأملًناديًمحمدًمسعود

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

70ً
 دعي ًخليفًبو يبان

النوعيةًعلىًدقةًتأةيرًاستخدامًالتدريباتً
وسرعةًأداءًبعضًالمهاراتًالهجوميةً
 لالعبيًسالحًالشيشًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًسمرًمصطفىًلسين
 ا.م.د/ًلاتمًفتحًهللا

 الخليجىد/ًمحمدًمحمودًمحمدً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

إبراهيمًسعودًعبدهللا71ًً
 الشمرىً

تأةيرًاستخدامًتدريباتًوزنًالجسمًعلىً
البدنيةًالخاصةًوالمهاراتًبعضًالقدراتً

 الهجوميةًلنامئىًكرةًاليدًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعادلًإبراهيمًألمد
 أ.د/ً ار ًصالحًالدينً
 أ.م.د/ًعمروًسيدًلسن

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

72ً
 فهدًمهلهلًعلىًعقاب

تأةيرًاستخدامًالتدريبًالفترىًالمنخفضً
الشدةًًعلىًبعضًالقدراتًالبدنيةً

 لنامئًكرةًالقدمًبدولةًالكويتوالمهاريةً

ًأ.د/جمالًمحمدًعلىً
ًأ.د/لامدًلسينًالمد
 د/أملًنادىًمحمد

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

فهدًالفىًلسنًناصر73ًً
 خلف

الصفاتًالبدنيةًالمساهمةًفيًالمستوىً
مترًصدرًللنامئين50ًًالرقمىًلسبالىً

 بدولةًالكويت.

ً.د/ًصالحًمحمدًصالحأ
 الكريمًأ.د/ًخالدًمحمدًعبد

 د/ًمحمدًمحمودًقراعة

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"  

 ولف  لسمجل  لسق لر:
ــــى  -9122 ــــة  ل ــــ لح لسمولفق ــــويتألن بقاـــــ   لسماجاــــتأل تاــــجألل مولضــــة  أبحــــاث رســــائل لات ــــدين لسل سلطــــالب لسولف

ــــو  لسصــــحة لس ياضــــةة ــــا  لسجــــامعي   ل ــــى   2021/2022سلع ــــا    ل ــــا بن ــــة لسدرلســــات لسعلة ــــة سجن مولفق
   . وفقا  سما يلى:10/11/2021( بتاريخ 234ولسبحوث بجلاته را  )

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

دراسهًتحليليةًلتعا يًالمنشطاتًوالمكمالتً نايفًمحسنًعايضًعبيد1ً
 الغذائيةًلديًالريا يينًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
ًألمدًمحمودًعلماند/ً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

 محمدًفهدًرامدًالمرًي2ً
دراسةًالسلوكًالصحيًومستويًالنشاطً
البدنيًلذويًااللتياجاتًالخاصةً

ًالقابلينًللتعلمًبدولةًالكويت
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره

ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد
ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

(37) 



 38 بعده صفحة      ()مـا 

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

تاةيرًالكافيينًعليًالكفاءةًالبدنيةً سعدًفالحًمحمدًالعجمي3ً
ًوتاخيرًدهورًالتعبًلديًالريا يين

ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
ًد/ًألمدًمحمودًعلمان

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

مشاريًمحمدًمصلط4ًً
 اللعبي

تاةيرًبرنام ًريا يًعليًدهونًالدمً
 والتكوينًالجسميًلديًاال فالًالبدناء

ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحيًالدين
ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

اسامةًبراكًعبد5ًً
 المحسن

تاةيرًتناولًالجلوتامينًعليًالكفاءةًالبدنيةً
 واالستجابةًالمناعيةًلديًالريا يين

ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
 د/ًألمدًمحمودًعلمان

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

محمدًبدرًمحمدًفالح6ًً
 العجمي

الغذائيًوعالقتهًببعضًالوعيً
المتغيراتًالبيولوجيةًوالتكوينًالجسميً

 للريا يين

ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
 د/ًألمدًمحمودًعلمان

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًمحمدًفالحًسلطان7ً
 ياسًالتغيرًفيًاستجابةًبعضً
هرموناتًالشهيةًومكوناتًالجسمً
ًوالسلوكًالغذائيًلديًالريا يين

ًمعبانًعليأ.د/ًعمادًالدينً
ًد/ًألمدًمحمودًعلمان

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

دراسةًالسلوكًالصحيًوالغذائيًلديًًمباركًعبدهللاًسالمًالعجمي8ً
ًالعبيًبعضًالريا اتًالجماعية

ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد
ًاسراءًعطاًالمحمديد/ً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

المرللةًبرنام ًتلقيفًصحيًلطالبًًمحمدًدراجًمسعودًالمرًي9ً
ًالمتوسطةًفيًدلًجائحةًكورونا

ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد
ًد/ًاسراءًعطاًالمحمدي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًعبدهللاًلمدًعليًالمرًي10ً
تاةيرًتناولًالكركمينًعليًالكفاءةً
البدنيةًواالستجابةًااللتهابيةًلديً

ًالريا يين

ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ًد/ًألمدًمحمودًعلمان

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ًمحمدًصباحًزيدًالسهيل11ً
تأةيرًبرنام ًتأهيليًعلىًعضالتً
البطنًالمستقيمةًالمصابةًبالتمل ً

ًالجلئيًللريا يين
 أ.د/ًسميرًمحمدًمحيًالدين

ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًمحمدًعجيلًعبدهللاًالعنلًي12ً

ًاالصاباتًةقافةً ياسًمستوًي
الريا يةًلديًمعلميًالترييةًالريا يةً
ًللحلقةًاالوليًمنًالتعليمًاالساسي

ًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ًد/ًمحمدًفارو ًابراهيم

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًالعنلًيًخالدًخلفًبردًجاعد13ً
دراسةًتحليليةًلالصاباتًالريا يةً

بدولةًًالشائعةًلتالميذًالمرللةًاالبتدائية
ًالكويت

ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحيًالدين
ًد/ًاسراءًعطاًالمحمدي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

يوسفًمبيبًتميم14ًً
ًالمطيرًي

تأةيرًالمجهودًالبدنيًالهوائيًعليً
استجاباتًبعضًالمتغيراتًالفسيولوجيةً

ًوالبيوكيميائيةًلديًالريا يين
ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحيًالدين
ًد/ًاسراءًعطاًالمحمدي

ًرئيسى"مشرفً
ً"مشرف"

مباركًمحمدًعبيد15ًً
ًالمطيرًي

العالقةًبينًالتكوينًالجسميًوالكفاءةً
الوديفيةًللرئتينًلديًالعبيًبعضً

ًااللعابًالجماعية
ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
ًد/ًألمدًمحمودًعلمان

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

عبدالرلمنًداودًسلمان16ًً
ًالداود

عليًتاةيرًتناولًالجلوكوزًوالفركتوزً
بعضًالمتغيراتًالفسيولوجيةًوودائفً

ًالكبدًلديًالريا يين
ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
ًد/ًألمدًمحمودًعلمان

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًمحمدًفهدًلمادًعبيد17ً
دليلًإرماديًمقترحًل جراءاتً

االلترازيهًوالصحيةًباالنديةًالصحيةً
ًبدولهًالكويت

ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد
ًاسراءًعطاًالمحمديد/ً

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًمحمدًالمدًسعدًااللمد18ً
 ياسًالخصائاًالفسيولوجيةً

والجسميةًالمميلةًلديًالعبيًبعضً
ًااللعابًالفردية

ًأ.د/ًعمادًالدينًمعبانًعلي
ًد/ًاسراءًعطاًالمحمدي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًنوافًسعودًدويحًو يان19ً
االصاباتًالريا يةًالشائعةًلديً
التالميذًذويًااللتياجاتًالخاصةً

ًبدولةًالكويت
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ًد/ًمحمدًفارو ًابراهيم

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

 

(38) 



 39 بعده صفحة      ()مـا 

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم

ًسهيلًباسمًسهيلًالسهيل20ً
السلوكًالصحيًوعالقتهًباالصاباتً
الريا يةًللمعاقينًلركياًالممارسينً

ًللنشاطًالريا ي

ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد
ًد/ًأسراءًعطاًالمحمدي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

فالحًمباركًفالح21ًً
ًالمطيرًي

دراسةًتحليليةًللتكوينًالجسميًوعالقتهً
ببعضًاالصاباتًالريا يةًلديًالعبيً

ًبعضًالريا اتًالجماعية

ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًمحمدًعطاهللًعليً الي22ً
فعاليةًبرنام ًتاهيليًمصالبًلال االتً
والتدليكًعليًعضالتًخلفًالفخذً
ًالمصابةًبالتمل ًالجلئيًللريا يين

ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًبندرًمرّوحًماهرًال فيرًي23ً

تأةيرًبرنام ًتأهيليًباستخدامً
التمريناتًم ًمكملًغذائيًعلىً

مضاعفاتًتلبيتًكسورًمفصلًالمرفقً
ًللريا يين

ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ًد/ًألمدًمحمودًعلمان

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

دراسةًتحليليةًلالصاباتًالريا يةًًمحمدًسعدًسندًسليمان24ً
ًالشائعةًفيًنشاطًالكروسًفيت

ًأ.د/ًرجبًكاملًمحمد
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ألمدًرامدًلمدًمحمد25ًً
ًالعتل

فعاليةًبرنام ًتأهيليًمصالبًللتدليكًالمسحيً
علىًعضالتًالفخذًاألماميةًالمصابةًبالتمل ً

ًالجلئيًللريا يينًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره
ًد/ًمحمدًفارو ًابراهيم

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًناصرًفالحًسويدًالعنلًي26ً

ال الةًالعضليةًوتمريناتًالقوةًًتأةير
اللابتةًعلىًتأهيلًعضالتًومفاصلً
العمودًالفقريًالمتأةرةًباالنلال ً

ًالغضروفيًالقطني

ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحيًالدين
ًد/ًاسراءًعطاًالمحمدي

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًخالدًاسعدًجدعانًالعتيبي27ً
عالقةًاالصاباتًالريا يةًللطرفً

الجسميةًلديًتالميذًالسفليًباالنماطً
ًالمرللةًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمجديًمحمودًوكوك
ًد/ًاسراءًعطاًالمحمدي

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

عليًلسينًعبدهللا28ًً
ًعبدهللاًفرج

برنام ًارماديًصحيًللوقايةًمنً
ًاألصاباتًاالجهاديةًلديًالعبيًكرةًاليد

ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد
ًالمحمديد/ًاسراءًعطاً

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

دراسةًالوعيًالصحيًلمدرييًاالنديةًًعليًجابرًعليًالمرًي29ً
ًالصحيةًبدولةًالكويت

ًأ.م.د/ًنسرينًناديًعبدًالجيد
ًد/ًمحمدًفارو ًابراهيم

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

ًلسينًخالدًناصرًالعلمان30ً
دراسةًتحليليةًل صاباتًالريا يةً

المالكمةًبدولةًالشائعةًلالعبيًريا ةً
ًالكويتًو ر ًالوقايةًمنها

ًأ.د/ًسميرًمحمدًمحيًالدين
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

عبدالعليلًسعودًمجبل31ًً
ًالعنلًي

االجراءاتًااللترازيةًالمتبعةًبمراكلً
التاهيلًالبدنيًلالصاباتًببعضًانديةً
ًدولةًالكويتًخاللًجائحةًكورونا

ًمعبانًعليأ.د/ًعمادًالدينً
ًأ.د/ًمحمودًفارو ًصبره

ًمشرفًرئيسى"
ً"مشرف"

 
 ولف  لسمجل . لسق لر:
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ًالتدريبًالريا ىًوعلوكمً -9123 ًبقسم ًالقائمينًبالتدريسًلمقرراتًالدراساتًالعليا ًعلىًتشكيل اقتراحًالموافقة
ً)ماجستير ًً-الحركة ًالجامعى ًللعام 2021ًدكتوراه( /2022ً ًموافقة ًعلى ًبناء ًالتدريبًم. ًقسم مجلس

مًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحوسًبجلسته7/11/2021ً(ًبتاريخ206ًالريا ىًوعلومًالحركةًرقمً)
ًمًعلىًالنحوًالتالى:10/11/2021(ًبتاريخ234ًرقمً)

ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مرم ةـا مقررـم
ًأ.م.د/ًالحسينىًصالحًمحمدً–أ.د/ًصالحًمحمدًصالحًًأولىًماجستير  ل  لسح  ة1ً
ًأ.م.د/ًالسيدًعلىًعبدًهللاًمبيبً–أ.د/ًألمدًصالحًقراعهً لألس  لسعلمةة سلتدريب لس ياضى2ً
حلقات بحث فى لستدريب 1ً

ًةانيةًماجستير لس ياضى و لو  لسح  ة
ًلسنًلسينًالعريى ًمحمود ًالحفناوىًً–أ.د/ ًألمد ًمحمد أ.د/
ًأ.م.د/ًعمروًسيدًلسنًً–أ.م.د/ًمروةًرمضانًمحمودً
ًأ.م.د/ً ار ًمحمدًعبدًهللا

ًأ.د/ًمحمودًلسنًلسينً–أ.د/ًمحمدًألمدًالحفناوىًً مةكانةكا حألوية2ً
ً ار ًمحمدًعبدًهللاأ.م.د/ًً–أ.د/ًألمدًخضرىًمحمدً تخطةط لستدريب لس ياضى3ً
ًالقادرًعتريسأ.م.د/ًصالحًعبدًً-أ.د/ًياسرًلسنًلامدًً تقوي  لستدريب لس ياضى4ً
أ.د/ً ار ًصالحًالدينًسيدًً–أ.د/ًسمرًمصطفىًلسينً (1ا ل لت موجهة )5ً

ًأ.م.د/ًرماًريي ًفهمىًً–أ.م.د/ًألمدًإسماعيلًألمدً
ًأ.م.د/ًلاتمًفتحًهللاًمحمد

ًأ.م.د/ًخالدًعبدًالموجودً-أ.د/ًصالحًمحمدًصالحًًًأولىًدكتوراًه تحلألل ح  ى "تدريب رياضى1ً
ًأ.م.د/ًخالدًعبدًالموجودً–أ.د/ً ار ًصالحًالدينًسيدًً " لو  لسصحة" تحلألل ح  ى2ً
ًأ.م.د/ًصالحًعبدًالجابرًعبدًالحافاً–أ.د/ًألمدًصالحًقراعهً لستدريب لس ياضى3ً
ًأ.د/ًمدلتًموقىً وسًً–أ.د/ًف ادًرز ًعبدًالحكيمًً (1ا ل لت موجهة )4ً

ًً-أ.د/ًمحمودًعطيةًبخيتً–أ.د/ًلامدًلسينًألمدً
ًأ.د/ًانجىًعادلًمتولى

 لستحلألل لسمةكانةكى سألدل  لسح  ى1ً

ًةانيةًدكتوراًه

ًأ.م.د/ًالحسينًصالحًمحمدً-أ.د/ًعادلًإبراهيمًألمدًً
حلقات بحث فى لستدريب 2ً

 لس ياضى
ًأ.د/ًف ادًرز ًعبدًالحكيمً–أ.د/ًلامدًلسينًألمدً

ًأ.د/ًمحمودًعطيةًبخيتً–أ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطانً
ًأ.د/ًخالدًمحمدًعبدًالكريمً

ًأ.د/ًألمدًخضرىًمحمدً–أ.د/ًمحمدًإبراهيمًسلطانً تقوي  لستدريب لس ياضى3ً
ًأ.د/ًصالحًعبدًالجابرًعبدًالحافاً–أ.د/ًياسرًلسنًلامدً لإل دلد لسمهنى سلمدرب لس ياضى4ً
ًأ.د/ًعادلًإبراهيمًألمدً-أ.د/ًمدلتًموقىً وس (2ا ل لت موجهة )5ً

ًأ.د/ًسمرًمصطفىًلسينًً–أ.د/ًمحمودًلسنًالعريىً
ًإبراهيمأ.م.د/ًعبدًالرلمنًلسينًأ  

 ولف  لسمجل  لسق لر:
 

ـ,,,ف ـذاتـا يومـس بعةـمس ءًاا ةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ
                رئيس اجمللس                  أمني اجمللس           

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

 عميد الكلية


