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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 الكليةجتماع جملس إ

 م19/12/2021  بتاريخ  (221) رقم

مجلـ  بمقـ  ااعـة  م19/12/2021 الممافـ  حـداأليـمم  مساءا  والنصف خامسة الة إنه في تمام الساع
 مألــد الكليــةعجـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ـ ب ئاســة الســألد األســتات الــد تمر/ (220) راــ  مجلــ  الكليــة جتمــ إ ، الكليــة

 .ورئي  المجل 
  كل من السادة : وحبضور

ًرئيساً  عمألد الكلية أ.د/ جمال محمد علي يمسف  -1
ًعضواً  و ألل الكلية لشئمن التعلي  والطالب أ.د/  مال سليمان حسن علي  -2
ًعضواً  و ألل الكلية لشئمن خدمة المجتم  وتنمية البألئة أ.د/ عادل إب اهي  أحمد -3
ًعضواً  الكلية لشئمن الدراسات العليا والبحمثو ألل  أ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي  -4
ًعضواً  رئي  اس  التدريب ال ياضي وعلمم الح  ة أ.د/ محممد حسن حسألن -4
ًعضواً  رئي  اس  علمم الصحة ال ياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -5
ًعضواً  رئي  اس  المناهج وتدري  الت بية ال ياضية أ.د/ عاص  صاب  راشد حممدى -6
ًعضواً  رئي  اس  اإلدارة ال ياضية والت ويح أ.د/ رانيا م سي أبم العباس -7
ًعضواً  رئي  اس  العلمم الت بمية والنفسية ال ياضية أ.د/ عماد سمأل  محممد -8
ًعضوا ًعنًالقسم أستات متف غ بقس  المناهج وتدري  الت بية ال ياضية أ.د/ طارق محمد محمد عبد العزيز -9
ًعضوا ًعنًالقسم أستات بقس  اإلدارة ال ياضية والت ويح  مال الدين عبد العظي  أ.د/ حازم -10
ًمنًذوىًالخبرةعضوا ً أستات متف غ بقس  اإلدارة ال ياضية والت ويح أ.د/ عم و محمد إب اهي   -11
ًذوىًالخبرةعضوا ًمنً أستات متف غ بقس  المناهج وتدري  الت بية ال ياضية أ.د بهاء سألد محممد حسانألن -12
ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضى وعلمم الح  ة أ.د أحمد صالح الدين محمد ا اعه -13
ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة أستات متف غ بقس  التدريب ال ياضى وعلمم الح  ة أ.د/ محمد محمد الحفناوى  -14
ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة بقس  التدريب ال ياضى وعلمم الح  ةأستات متف غ  أ.د/ حامد حسألن أحمد إب اهي   -15
ًعضوا ًعنًالقسم األستات بقس  العلمم الت بمية والنفسية ال ياضية أ.د/ عبد هللا ف غلى أحمد -16
ًعضوا ًعنًالقسم أستات بقس  التدريب ال ياضي وعلمم الح  ة أ.د/ ياس  حسن حامد -17
ًعضوا ًعنًاألساتذةًالمساعدين العلمم الت بمية والنفسيةأستات مساعد بقس   أ.م.د/ شيماء على محمد لملى -18
ًعضوا ًعنًالمدرسين المدرس بقس  التدريب ال ياضي وعلمم الح  ة د/ أحمد محمد حسألن -19
ًعضوا ًمنًالخارج و ألل مدي ية الت بية والتعلي  بأسألمط أ/ محمد إب اهي  الدسماى -20

 عن احلضوروأعتذر  

 عضما  عن القس  أستات متف غ بقس  علمم الصحة ال ياضية أ.د/ سمأل  محمد محى الدين أبم شادى -
 

  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 

 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
ًم.21/11/2021ًبتاريخ(220ً)ًالجلسةًرقمًمحضر -9124
 م.21/11/2021 بتاريخ( 220) الجلسة را  محض صادق المجل  على  :الق ار

ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
ًم.21/11/2021ًفيًالمنعقدةًالسابقةةًمنًقراراتًالجلسًتنفيذهبشأنًماًتمًًمذكرة -9125
ًم.21/11/2021 في المنعقدة السابقةة من ا ارات الجلس تنفألذهما ت  أحيط المجل  علما  ب :الق ار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
اقتررا ًالموافقررةًعلرررًا ررترانًكررا ًمرنًالسرراةةًلعضررا ًآليىررةًالترردريحًا تررًلسررما آلمًبأبحررا ًفرررًالمرر تمرًالرردولرً -9126

م.ًبنررا  ًعلررر30ً،31/1/2022ًاألولًلعلررومًالريا ررةًبجامعررةًلرردةًبالممليررةًالعرييررةًالسررعوةنةًفرررًالفترررةًمررنً
(ًالمنعقرردةًبترراريخ235ًموافقررةًمجررالحًاألقسررامًالمختاررةًوموافقررةًلجنررةًالدراسرراتًالعليرراًوال)حررو ًبجلسررت ًرقررمً)

ًوآلم:ًم14/12/2021
ـا قسمـينوانـا بمثـاالسم

تاورًمقتر ًلائحةًالنظامًاألساسرًلاتحاةًالمارىً علىأ.د/ جمال محمد  -1
اإلةارةًًليرةًالقدم

الريا يةً
ًوالترويح

تاورًمقتر ًلتطبيقًالتحولًالرقمرًباةاراتًعانةً أ.د/ رانيا م سى أبم العباس -2
ًالش)ابًبجامعةًلسيوط

الريا ةًاتجاآلاتًطابًكلياتًالترييةًالريا يةًنحوً أ.د/ إب اهي  حسألن إب اهي  -3
ًالترويحيةًبجمهوريةًمارًالعرييةً"ةراسةًمقارنة"

اتجاآلاتًمعلمرًالترييةًالريا يةًنحوًةمجًالطل)ةً أ.د/ أيمن عبده محمد -4
المعاقينًفرًحاةًالترييةًالريا يةًبمدارسًمحافظةً

ًلسيوط

المناآلجً
وتدريحً
الترييةً
ًالريا ية

المناةًالتعليميةًالتفاعليةًعلرًمستوىًتأثيرًاستخدامً د/ رانيا صدي  عبد اللطيف -5
التحايلًالمعرفرًفرًمقررًالتمريناتًلطابًالفرقةً

لامعةًلسيوطًفرًً-األولرًبكليةًالترييةًالريا ية
ً و ًنظامًالتعليمًالهجين

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًالرحاتًالمعرفيةً د/ دينا عبد ال حي  مهنى -6
(ًعلرًمستوىweb questًالمولهةًعبرًالويبً)

التحايلًالمعرفرًفرًالتنحًلطابًتدريحًللعابً
ًلامعةًلسيوطً-المضربًبكليةًالترييةًالريا ية

تأثيرًتطبيقًبرنامجًلنشطةًحركيةًبنظامًالتواصلً د/ خالد أبم السعمد عبدهللا -7
بت)اةلًالاورً)بيكح(ًعلرًخفضًحدةًبعضً

ًيناألنماطًالحركيةًالمتيررةًلألطفالًالذاتوي ً
 واف  المجل  الق ار:

(3) 
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ًاليليةًبشأنً -9127 ًل.ة/ًعميد ًمقدمةًمنًالسيد ًالخبرا ًفرًمجلحًاليليةًفرً و ًحالةًمجلحًاليليةًمذكرة  م
م1972ًلسنة49ًً(ًمنًقانونًتنظيمًالجامعاتًرقم40ًللخبرا ًالمتميزينًمنًلساتذةًاليليةًتطبيقا ًلنصًالماةةً)

العضويةًلساتذةًالقسمًةوريا ًكلًسنةًبترتيبًًب)ج(ً"لستاذًمنًكلًقسم"ًعلرًلنًيتناًووالئحت ًالتنفيذنةًفقرةً
ًإلرًعضويةً ًنضم ًلن ًالمعهد ًلو ًعلرًطلبًمجلحًاليلية، ًبنا   ًولمجلحًالجامعة ًاألستاذنة، ًفر لقدميتهم

ًالمجلحًخمسةًلساتذةًعلرًاألكثرًممنًالًيتمتعونًبعضويت ًلمدةًسنةًقابلةًللتجديد".
( من اانمن تنظمي  40على أن يت  إلغاء القماعد والق ارات السابقة ويت  تطبأل  نص المادة ) واف  المجل  :الق ار

م والئحته التنفألذية "أستات من  ل اس " على أن يتناوب العضمية أساتذة 1972لسنة  49الجامعات را  
ناء  على طلب مجل  الكلية، أو القس  دوريا   ل سنة بت تألب أادمألته  فى األستاتية، ولمجل  الجامعة ب

المعهد أن يض  إلى عضمية المجل  خمسة أساتذة على األكث  ممن ال يتمتعمن بعضميته لمدة سنة اابلة 
ً.للتجديد" حألث أن مجل  الكلية يقمم باختيار األساتذة الخب اء فى ضمء ا ار المجل 

لستاذًعلمًالحركةًالمساعدًبقسمًالتردريبًًالحسألن صالح محمد.السألد الد تمر/ اقترا ًالموافقةًعلرًإةراجًاسمً -9128
الريا رررًوعلررومًالحركررةًعلرررًمرراةترًاألةا ًالميكررانيكرًوالتحليررلًالحركرررًللدراسرراتًالعليرراًللعررامًالدراسرررًالحررالرً

(ًالمنعقرررررردةًبترررررراريخ207ًبنرررررا  ًعلرررررررًموافقرررررةًمجلررررررحًقسررررررمًالتررررردريبًالريا رررررررًوعلرررررومًالحركررررررةًبجلسررررررت ًرقرررررمً)
ً.م6/12/2021

 .واف  المجل  :الق ار
ـشئونـأيض ءـهيئةـا تلريسـ:ـخ مسً ـ:

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

ـــة مجـــال  األاســـام المختصـــة  -9129 ـــى ممافق ـــاء  عل ـــي أســـمائه . بن ـــي للســـادة األت ـــاا العلم ـــ اح تســـجألل أبحـــاث اإلنت إات
 م.14/12/2021( المنعقدة بتاريخ 235الدراسات العليا والبحمث بجلستها را  )وا ار لجنة 

 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

 د/ على نور على مصطفى 1
"برنامجًتدريبرًباستخدامًتدري)اتًاليرةًالحديدنةًوتأثيرهًعلرًبعضً

ًالمتغيراتًالبدنيةًويعضًالركاتًلاعبرًالتانكوندو"

2 
 أ.م.د/ رشا ربيع فهمى

 أ.م.د/ شرين سيد فاروق

 د/ آالء أمحد حممد الطاهر

"تأثيرًالتدري)اتًال)اريةًعلرًبعضًمظاآلرًاالنت)اهًومستوىًاألةا ً
ًالمهارىًلدىًالعبرًريا ةًالم)ارزة"

 د/ وليد صاحل عبد اجلواد 3

"تحليلًالنشاطًاليهريرًل)عضًالعضاتًالعاملةًلتينيكًالخطوةً
األخيرةًلمهارةًالدورةًالهوائيةًالمستقيمةًعلرًحاانًالقفزًلنا ىرً

ًسنوات"10ًالجم)ازًتحتً
"التماثلًالحركرًبداللةًالمتغيراتًالبيوميكانيكيةًلمهارةًالشقل)ةًالخلفيةً
علرًلهازًالحركاتًاألر يةًكدالةًلو عًتمريناتًنوعيةًلاعبرً

ًالجم)از"
 
(4) 

ـ
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 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

 د/ أمحد حممد حسني 4

علرًمستوىًبعضSmart Trainingًً"تأثيرًاستخدامًالتدريبًالذكرً
ًاألةا اتًالمهاريةًالمرك)ةًلدىًبراعمًكرةًالقدم"

"تأثيرًتدري)اتًالمقاومةًباألح)الًالمطاطةًعلرًبعضًالقدراتًالبدنيةً
ًوالمهاريةًلاع)اتًكرةًالقدمًالنسائية"

 األمري  عبد الستار حسن يونسد/  5
التدري)اتًالرملية(ًعلرًبعضًً-"تأثيرًاستخدامًةمجً)تدري)اتًالهيل

ًمتر"1500ًالمتغيراتًالوظيفيةًوالبدنيةًلدىًمتسابقرً

 د/ أمحد يوسف أمحد 6
"تأثيرًاستخدامًاالخت)اراتًاالليترونيةًالمدعمةًبالتغذنةًالرالعةًعلرً

ًالسلةًلطابًكليةًالترييةًالريا ية"التحايلًالمعرفرًلمقررًكرةً

 د/ عمرو أمحد حممد حممد 7
"القياةةًاإلبداعيةًوعاقتهاًبالتميزًالتنظيمرًلدىًالعاملينًباالتحاةًالمارىً

ًللماكمة"

 د/ حممد السيد شاكر 8
"تأثيرًتدري)اتًالر يةًال)اريةًوالقدراتًالتوافقيةًعلرًاإلةرانًال)ارىً

ًالهجومرًلدىًبراعمًكرةًالقدم"ًومستوىًاألةا ًالمهارًى ـ
 

ـــ

ً واف  المجل  :الق ار
ـ(لكتوراه)منحـلرج تـي ميةـــــ

المقيردًبقسرمًالمنراآلجًوتردريحًالترييرةًالريا ريةًةرلرةًالردكتوراهًفريًعبد ال حمن محمد أحمد محمـد.  إقترا ًمنحًال)احث/ -9130
"تأثيرـبرن مجـتع يمـىـب سـتخلامـبعـضـأنشـطةـا ـذك ءاتـا متعـللةـفـىـضـوءـأنمـ طــــــــــ الترييةًالريا يةًبعنروان

ا تع مـي ىـمسـتو ـألاءـبعـضـا مرـ راتـا منرجيـةـفـىـا جمبـ طـ ـل ـطـاللـك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةـبج معـةـــــــــــــ
ــوه ج"ـ ترررراريخً(ًالمنعقرررردةًب202بنررررا  ًعلرررررًموافقررررةًمجلررررحًقسررررمًالمنرررراآلجًوترررردريحًالترييررررةًالريا رررريةًبجلسررررت ًرقررررمً)ســ

ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًم،ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)5/12/2021
 واف  المجل . :الق ار

المردرسًالمسراعدًبقسرمًاإلةارةًالريا ريةًوالتررويحًةرلرةًالردكتوراهًفريًالترييرةًً/ شـيماء محمـد حسـألن.إقترا ًمنحًال)احثرة -9131
بنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمً"شــركةـمســ همةـمقترمــةـ الســتثم رـب التمــ لـا مصــر ـ  ســب مة"ــ الريا رريةًبعنرروان

م،ًوقرررارًلجنررةًالدراسرراتًالعليرراًوال)حررو 13/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ192ًاإلةارةًالريا رريةًوالترررويحًبجلسررت ًرقررمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
المرردرسًالمسرراعدًبقسررمًعلررومًالاررحةًالريا رريةًةرلررةًالرردكتوراهًفرريًالترييررةً/ محمــد الــدرمللى عمــ . إقترررا ًمررنحًال)احررث -9132

"إستراتيجيةـمقترمةـ تطويرـبرنـ مجـإيـلالـمتخصصـينـفـ ـي ـومـا صـمةـا ري ضـيةـفـ ـضـوءــــــــــ الريا يةًبعنوان
بنرا  ًعلررًموافقرةًمجلرحًقسرمًعلرومًالارحةًبجلسرت ًرقرمًـمع ييرـا ريئةـا قوميةـ ضم نـجـولةـا تع ـيمـوااليتمـ ل"ـــ

(ًالمنعقررردةًبتررراريخ235ًم،ًوقررررارًلجنرررةًالدراسررراتًالعليررراًوال)حرررو ًبجلسرررتهاًرقرررمً)13/12/2021(ًالمنعقررردةًبتررراريخ88ً)
ًم.14/12/2021

 واف  المجل . الق ار:
ـ
ـ(5)

ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(
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ًال)احث -9133 ًمنح ًالترييةً/ محمد صالح محمد سال . إقترا  ًفي ًالمالستير ًةرلة ًوالترويح ًالريا ية ًاإلةارة ًبقسم المقيد
ًبعنوان ـ الريا ية ـا عربية" ـمصر ـ رفعـاألثق مـبجمرورية ـا مصر  ـاالتم ل ـ  تسويقـا رقمىـألنشطة ً"خطة بنا  

ًبتاريخً(192ًعلرًموافقةًمجلحًقسمًاإلةارةًالريا يةًوالترويحًبجلست ًرقمً) م،ًوقرارًلجنة13/12/2021ًالمنعقدة
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . :الق ار

ًال)احثة/ -9134 ًمنح ًالترييةًروفان ناص  عبد الحكي .  إقترا  ًفي ًالمالستير ًةرلة ًالريا ية ًالاحة ًعلوم ًبقسم المقيدة
ًعلرً"لراسةـتم ي يةـ تع طىـا منشط تـ ل ـا ري ضيينـومشروعـمقترحـ  وق يةـمنر "ـ نالريا يةًبعنوا بنا  

م،ًوقرارًلجنةًالدراسات13/12/2021ً(ًالمنعقدةًبتاريخ88ًموافقةًمجلحًقسمًعلومًالاحةًالريا يةًبجلست ًرقمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
ـلكتوراه(ـ–تشكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـ)

ــد مصــطفى رمضــان.  إقترررا ًمناقشررةًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احررث/ -9135 المرردرسًالمسرراعدًبقسررمًاإلةارةًالريا رريةًوالترررويحًخال
ــ ئىـــللحاررولًعلرررًةرلررةًةكترروراهًالفلسررفةًفرريًالترييررةًالريا رريةًبعنرروانً ــنـا م ــةـ ام ــ تـ"إســتراتيجيةـمقترم بمم م

 وتشكيلًلجنةًالمناقشةًوالحكمًمنًالساةة:ًا سب مةـفىـضوءـأبع لـا تنميةـا مستلامة"
ًلامعةًالمنياً)مناقشا(ً-لستاذًالريا اتًالمائيةًوعميدًكليةًالترييةًالريا يةأ.د/ طارق صالح.          -1
ًوالترويحًأ.د/ عم و محمد إب اهي .  -2 ًالريا ية ًاإلةارة ًقسم ًورئيح ًالمتفرغ ًالمائية ًالريا ات ًإةارة ًلستاذ

ًلامعةًلسيوطً)مشرفُا(ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-السابقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالريا أ.د/ إب اهي  حسألن إب اهي .  -3 ًاإلةارة ًبقسم ًالريا ر ًالترويح ًالريا يةلستاذ ًالتريية ًبكلية ًوالترويح ًً-ية

ًلامعةًلسيوطً)مناقشا(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًوالترويحأ.د/ أحمد محمد أحمد أبم الألزيد.  -4 ًالريا ية ًاإلةارة ًالدفاعًعنًالنفحًبقسم ًإةارة ًالترييةًً-لستاذ ًكلية

ًلامعةًلسيوطً)مشرفا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًتخاصًًرًأ.د/ مؤمن طه عبد النعي .  -5 ًوالترويح ًالريا ية ًاإلةارة ًبقسم ًمائيةلستاذ ًالترييةًً-يا ات ًكلية

ًلامعةًلسيوطً)مشرفا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م، 13/12/2021( المنعقــدة بتــاريخ 192بنــاء  علــى ممافقــة مجلــ  اســ  اإلدارة ال ياضــية والتــ ويح بجلســته راــ  )

ًم.14/12/2021( المنعقدة بتاريخ 235العليا والبحمث بجلستها را  )وا ار لجنة الدراسات 
 .واف  المجل  :الق ار

المردرسًالمسراعدًبقسرمًاإلةارةًالريا ريةًوالتررويحًً/ محمـد حسـألن أحمـد جعفـ .إقترا ًمناقشةًال)حثًالمقدمًمرنًال)احرث -9136
"برن مجـإللارةـا موارلـا بشـريةـكمـلخمـ تمقيـقـــــللحاولًعلرًةرلةًةكتوراهًالفلسفةًفيًالترييةًالريا يةًبعنروانً

 وتشكيلًلجنةًالمناقشةًوالحكمًمنًالساةة:ًا تميطـا تنظيمىـب التم لـا مصر ـ كرةـا س ة"
ًالترييةًأ.د/ جمال محمد على.          -1 ًكلية ًوعميد ًوالترويح ًالريا ية ًاإلةارة ًبقسم ًالريا ية ًاإلةارة ًلستاذ

ًلامعةًلسيوطً)مناقشا(ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًاليليةًأ.د/ حازم  مال الدين عبد العظي .  -2 ًووكيل ًوالترويح ًالريا ية ًاإلةارة ًبقسم ًالريا ية ًاإلةارة ًلستاذ

ًلامعةًلسيوطً)مشرفُا(ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-لشىونًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيىةًسابقاً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
(6) 

ًالريا يةأ.د/ عادل حسنى السألد الشماف.  -3 ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًالسلة ًكرة ًتدريح ًبكليةًً-لستاذ
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ًلامعةًلسيوطً)مشرفا(ً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًلامعةًً-لستاذًكرةًالسلةًبقسمًتدريبًاأللعابًالجماعيةًبكليةًالترييةًالريا يةًبناتأ.د/ منال مصطفى محمد.  -4

ًحلوانً)مناقشا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًيدًأ.م.د/ بالل سألد هاش  حسألن.  -5 ًكرة ًتخاصًإةارة ًوالترويح ًالريا ية ًاإلةارة ًبقسم ًمساعد ًكليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-لستاذ

ًلامعةًلسيوطً)مشرفا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م،ًوقرررار13/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ192ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًاإلةارةًالريا رريةًوالترررويحًبجلسررت ًرقررمً)

ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)
 المجل .واف   الق ار:
ــد. إقترررا ًمناقشررةًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احررث/ -9137 المقيرردًبقسررمًالمنرراآلجًوترردريحًالترييررةًالريا رريةًًعمــ  محمــد ااســ  محم

"منر جـمقتـرحـفـىـأ عـ لـا قـو ـ تالميـذـا مـلارســـــــللحاولًعلرًةرلةًةكتوراهًالفلسفةًفيًالترييةًالريا يةًبعنوانً
 وتشكيلًلجنةًالمناقشةًوالحكمًمنًالساةة:ًا عربية"اإليلاليةـا ري ضيةـبجمروريةـمصرـ

ًوعلومًأ.د/ نجالء إب اهي  محمد عطية.   -1 ًالريا ر ًالتدريب ًبقسم ًوالمضمار ًالميدان ًمسابقات ًتدريب لستاذ
ًلامعةًكفرًالشيخً)مناقشا(ً-ووكيلًاليليةًلشىونًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيىةًبكليةًالترييةًالريا يةً-الحركة

ًاليدحنان محمد أحمد جعيصه.  أ.د/ -2 ًكرة ًالريا ية ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًالترييةًً-لستاذ ًبكلية
ًلامعةًلسيوطً)مشرفُا(ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًريحًالترييةًالريا يةًتخاصًتدريحً)للعابًلستاذًمساعدًبقسمًالمناآلجًوتدأ.م.د/ محمد صالح أحمد فالح.  -3
ًلامعةًلسيوطً)مشرفا(ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-القوى(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،5/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ202ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالمنرراآلجًوترردريحًالترييررةًالريا رريةًبجلسررت ًرقررمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)وقرارً

 واف  المجل . الق ار:
المقيرردًبقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًًحســألن محمــد مصــطفى جــاد. إقترررا ًمناقشررةًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احررث/ -9138

"ا مؤشـراتـا بيوميك نيكيـةـكأسـ سـ توجيـ ـــــللحاولًعلرًةرلةًةكتوراهًالفلسرفةًفريًالترييرةًالريا ريةًبعنروانً
ًا تلريب تـا نوييةـوتأثيره ـي ىـألاءـمر رتىـاالرسـ مـا سـ مقـوا ضـرلـا سـ مقـ ـل ـاليبـىـا كـرةـا طـ ئرة"ــــــــ

ًوالحكمًمنًالساةة:ًوتشكيلًلجنةًالمناقشة
ًالحركةأ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوى.   -1 ًالتدريبًالريا رًوعلوم ًبقسم ًالمتفرغ ًالطائرة ًتدريبًكرة ًً-لستاذ

ًلامعةًلسيوطً)مناقشا(ً-بكليةًالترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالريا يةأ.د/ طارق فاروق عبد الصمد.  -2 ًالتريية ًكلية ًوعميد ًالحيوية ًالميكانيكا ًسويفًً-لستاذ ًبنر ًلامعة

ً)مناقشُا(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًأ.د/ أحمد خض ى محمد.  -3 ًريا ر ًتدريب ًالحركةلستاذ ًوعلوم ًالريا ر ًالتدريب ًالترييةًً-بقسم ًبكلية

ًلامعةًلسيوطً)مشرفا(ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًلستاذًمساعدًبقسمًالتدريبًالريا رًوعلومًالحركةًتخاصًعلمًحركةأ.م.د/ خالد عبد الممجمد عبد العظي .  -4

ًلامعةًلسيوطً)مشرفُا(ً-كليةًالترييةًالريا يةً-ماكمةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
(7) 

ًالتدريبًأ.م.د/ عبد ال حمن حسألن إب اهي .  -5 ًتخاص ًالحركة ًوعلوم ًالريا ي ًالتدريب ًبقسم ًمساعد ًلستاذ
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ًلامعةًلسيوطً)مشرفا (ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-الريا رًكرةًطائرةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م،6/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ207ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًبجلسررت ًرقررمً)

ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)
 واف  المجل  الق ار:

ـم جستير(ـ–تشكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـ)ـ
المقيردًبقسرمًالتردريبً/ أحمـد اسـامة لطفـى عبـد الح ـي . إقترا ًتشكيلًلجنرةًالمناقشرةًوالحكرمًلل)حرثًالمقردمًمرنًال)احرث -9139

"تــأثيرـاســتخلامـا تــلريب تـالريا ررًوعلررومًالحركرةًللحاررولًعلررًةرلررةًالمالسرتيرًفرريًالترييررةًالريا ريةًبعنرروانً
 منًالساةة:ً"ـا نوييةـي ىـبعضـا قلراتـا توافقيةـومستو ـألاءـمر رةـا تصويلـ ل ـن شئىـكرةـا س ة

ًالحركةًلستاذأ.د/ أحمد صالح الدين محمد ا اعه.  -1 ًالتدريبًالريا رًوعلوم ًً-التدريبًالريا رًالمتفرغًبقسم
ًلامعةًلسيوطً)مشرفا (ً-وعميدًكليةًالترييةًالريا يةًالريا يةًسابقاً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالجماعيةأ.د/ منال مصطفى محمد سلي .  -2 ًاأللعاب ًبقسم ًالسلة ًكرة ًالً-لستاذ ًالتريية ًبناتًبكلية ًريا ية
ًلامعةًحلوانً)مناقشا (ً-بالجزيرةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالترييةًأ.د/ ياس  حسن حامد ف غلى.  -3 ًبكلية ًالحركة ًوعلوم ًالريا ر ًالتدريب ًبقسم ًالريا ر ًالتدريب ًلستاذ
ًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبكليةً لستاذأ.د/ إنجى عادل متملى.  -4 ًالحركة ًوعلوم ًالريا ر ًالتدريب ًبقسم ًالسلة ًكرة ًريا ي ًتدريب
 لامعةًلسيوطً)مشرفا (ً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًمسررراعدًبقسرررمًالتررردريبًالريا ررررًوعلرررومًالحركرررةًتخارررصًتررردريبً لسرررتاذأ.م.د/ طـــارق محمـــد عبـــد هللا بخألـــ .  -5
ًلامعةًلسيوطً)مناقشا (ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-كرةًطائرةريا رًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،6/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ207ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًبجلسررت ًرقررمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

ًالمجل .واف   :الق ار

المقيرردةًبقسررمًعلررومًالاررحةً/ هيــام عبــد الحمألــد عمــ . إقترررا ًتشرركيلًلجنررةًالمناقشررةًوالحكررمًلل)حررثًالمقرردمًمررنًال)احثررة -9140
"تأثيرـبرن مجـتأهي ىـي ىـتمسينـا مرـ راتــالريا يةًللحاولًعلرًةرلةًالمالستيرًفيًالترييةًالريا يةًبعنروانً

ًمنًالساةة:ً"ـبتيبسـمفصمـا ركبةـبعلـا تثبيتا مركيةـاألس سيةـ اطف مـا مص بينـ
ًالريا يةًأ.د/  امل عبد المجألد انصمه.  -1 ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًالريا ية ًالتريية ًتدريح ًطرق ًلستاذ

ً(لامعةًلسيوطً)مشرفاً ً-بكليةًالترييةًالريا يةً-المتفرغًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًوالطبًالطبيعرأ.د/ إيمان عباس محممد القاضى.  -2 ًوالتأآليل ًالروماتيزم ًالطبً-لستاذ ًلسيوطًً-بكلية ًلامعة

ً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالريا يةأ.د/ مجدى محممد و مك.  -3 ًالاحة ًعلوم ًبقسم ًالبدنر ًوالتأآليل ًالريا ية ًاالصابات ًبكليةًً-لستاذ

ًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًطنطاً)مناقشا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًا لستاذأ.د/ عماد الدين شعبان على.  -4 ًعلوم ًورئيحًقسم ًالريا ة ًالريا يةفسيولوليا ًالترييةًً -لاحة ًبكلية

 لامعةًلسيوطً)مناقشا (ً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،ًوقررارًلجنررة13/12/2021ً(ًالمنعقردةًبتراريخ88ًبنرا  ًعلررًموافقرةًمجلرحًقسرمًعلرومًالارحةًالريا ريةًبجلسرت ًرقرمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)الدراساتًال

 واف  المجل . الق ار:
(8) 

ــد هللا ف حــان.إقترررا ًتشرركيلًلجنررةًالمناقشررةًوالحكررمًلل)حررثًالمقرردمًمررنًال)احثررة  -9141 ــاس عب المقيرردةًبقسررمًعلررومًالاررحةًً/ إين



 9 )مـا بعده صفحة      (

"تـــأثيرـبرنـــ مجـتـــأهي ىـي ـــىـا كفـــ ءةــالريا ررريةًللحارررولًعلررررًةرلرررةًالمالسرررتيرًفررريًالترييرررةًالريا ررريةًبعنررروانً
 منًالساةة:ً"ـسنوات(ـ6ـ-4ا وظيفيةـ اطف مـا مص بينـب  ش مـا لم غىـمنـ)

ًوالطبًالطبيعرأ.د/ إيمان عباس محممد القاضى.  -1 ًوالتأآليل ًالروماتيزم ًالطبً-لستاذ ًلسيوطًً-بكلية ًلامعة
ً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًً-لومًالحيويةًوالاحةًالريا يةلستاذًاإلصاباتًالريا يةًوالتأآليلًالبدنرًبقسمًالعأ.د/ أحمد محمد سألد أحمد.  -2
ًلامعةًبورسعيدً)مناقشا (ً-كليةًالترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبكليةًأ.د/ عماد الدين شعبان على.  -3 ًالريا ية ًالاحة ًعلوم ًقسم ًورئيح ًالريا ة ًفسيولوليا ًلستاذ
ًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالاحيةأ.م.د/ نس ين نادى عبد الجألد.  -4 ًتخاصًالتريية ًالريا ية ًالاحة ًعلوم ًبقسم ًمساعد ًبكليةًً-لستاذ
 لامعةًلسيوطً)مناقشا (ً-الترييةًالريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،ًوقررارًلجنررة13/12/2021ً(ًالمنعقردةًبتراريخ88ًبنرا  ًعلررًموافقرةًمجلرحًقسرمًعلرومًالارحةًالريا ريةًبجلسرت ًرقرمً)
ًم.14/12/2021منعقدةًبتاريخً(ًال235الدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

.ًالمقيرردةًبقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًآمنــة محمــد أحمــد جــاد الــ بإقتررا ًتسررجيلًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احثررة/ً -9142
"تأثيرـبرن مجـتلريبىـب ستخلامـتلريب تـ ومـةــللحاولًعلرًةرلةًةكتوراهًالفلسفةًفيًالترييةًالريا يةًبعنوانً

وتشركيلًآليىرةًً"(ـي ىـتمرك تـا قلمينـوألاءـبعضـا جممـا خططيةـ اليبىـتنسـا ط و ةIGBا توجي ـا مضيئةـ)
ًاإل رافًمنًالساةة

ًلسرررررررتاذًتررررررردريبًريا ررررررررًبقسرررررررمًالتررررررردريبًالريا ررررررررًوعلرررررررومًالحركرررررررةًبكليرررررررةًالترييرررررررةًًًأ.د/ أحمـــــــد خضـــــــ ى محمـــــــد. -1
ًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتخاصًأ.م.د/ م وة صب ى إب اهي  د  ورى.  -2 ًالريا ية ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًمساعد ًلستاذ
ً)مشرف(ةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًبكليًً-للعابًالمضربًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً)مشرف(لامعةًلسيوطًً-كليةًالهندسةً-مدرسًبقسمًاليهريا ًًًًًًًًًد/ عام  عبد الفتاح على.  -3
م،6/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ207ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًبجلسررت ًرقررمً)

ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)وقرارًلجنةًالدراساتًالعلياً

 واف  المجل . :الق ار

.ًالمرردرسًالمسرراعدًبقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًحســألن عمــاد أحمــد حســنإقترررا ًتسررجيلًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احررث/ً -9143
برنـ مجـتـلريبىـفـ ـضـوءـا ممـللــــــ"تـأثيرــالحركةًللحاولًعلرًةرلرةًةكتروراهًالفلسرفةًفريًالترييرةًالريا ريةًبعنروانً

ا بيوميكــ نيكىـي ــىـبعــضـا قــلراتـا بلنيــةـومرــ رةـا رك ــةـا لائريــةـا مطلوجــةـ ــل ـاليبــىـا ســ نلاـفــ ــ
ًوتشكيلًآليىةًاإل رافًمنًالساةةًري ضةـا كونغـفو"

ًكررررررةًلسررررررتاذًالترررررردريبًالريا رررررررًبقسررررررمًالترررررردريبًالريا رررررررًوعلررررررومًالحًرًًأ.د/ أحمــــــد صــــــالح الــــــدين محمــــــد ا اعــــــه. -1
ًوعميدًكليةًالترييةًالريا يةًسابقا /ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(9) 
ًتخاصًتدريبًأ.م.د/ صالح عبد القادر عت ي .  -2 ًالحركة ًوعلوم ًالريا ر ًالتدريب ًبقسم ًمساعد ًلستاذ



 10 )مـا بعده صفحة      (

ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا ية/ًلامعةًلسيوطًًً-(ريا اتًالدفاعًعنًالنفحً)كاراتي ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًتخاصًعلمًًأ.م.د/ الحسألن صالح محمد.  -3 ًالحركة ًوعلوم ًالريا ر ًالتدريب ًبقسم ًمساعد ًلستاذ

ً)مشرف(لامعةًلسيوطًً-كليةًالترييةًالريا يةً–حركةًم)ارزةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م،6/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ207ًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًبجلسررت ًرقررمً)بنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمً

ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . :الق ار

.ًالمقيررردةًبقسرررمًالتررردريبًالريا ررررًوعلرررومًالحركرررةًنهلـــة جمـــال علـــى الزايـــدإقتررررا ًتسرررجيلًال)حرررثًالمقررردمًمرررنًال)احثرررة/ً -9144
"لراسةـتم ي يةـبيوميك نيكيةـ مركـةـا ـذراعـــللحاولًعلرًةرلةًةكتوراهًالفلسفةًفيًالترييةًالريا يةًبعنروانً

ا راميةـف ـمر رتىـا تمريرـوا تصويلـا كربـ جىـكلا ـةـ وضـعـتـلريب تـنوييـةـ اليبـىـكـرةـا يـلـ)لارسـةــــــــــ
ًاإل رافًمنًالساةةًوتشكيلًآليىةًمق رنة("

ًلسررررررتاذًترررررردريبًريا رررررررًكرررررررةًاليرررررردًالمتفرررررررغًبقسررررررمًالترررررردريبًالريا رررررررًوعلررررررومًالحركررررررةًًًأ.د/ مــــــدح  شــــــماى طــــــمس. -1
ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتخاصًأ.م.د/ عم و سألد حسن أحمد.  -2 ًالحركة ًوعلوم ًالريا ر ًالتدريب ًبقسم ًمساعد ًلستاذ
ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًً-كرةًيدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتخاصًعلمًًأ.م.د/ الحسألن صالح محمد.  -3 ًالحركة ًوعلوم ًالريا ر ًالتدريب ًبقسم ًمساعد ًلستاذ
ً)مشرف(لامعةًلسيوطًً-كليةًالترييةًالريا يةً-حركةًم)ارزةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،6/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ207ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًبجلسررت ًرقررمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
.ًالمررردرسًالمسررراعدًبقسرررمًاإلةارةًالريا ررريةًوالتررررويحًحلمـــى محمـــد حلمـــىإقتررررا ًتسرررجيلًال)حرررثًالمقررردمًمرررنًال)احرررث/ً -9145

"اســتراتيجيةـمقترمــةـ تطــويرـألاءـا عــ م ينـــللحاررولًعلرررًةرلررةًةكترروراهًالفلسررفةًفرريًالترييررةًالريا رريةًبعنرروانً
ًوتشكيلًآليىةًاإل رافًمنًالساةةً:ًب التم لـا مصر ـ  كرةـا ط ئرةـف ـضوءـاإللارةـا مرئية"

ًلسرررررررتاذًإةارةًالريا ررررررراتًالمائيرررررررةًالمتفررررررررغًورئررررررريحًقسرررررررمًاإلةارةًالريا ررررررريةًوالتررررررررويحًًًأ.د/ عمـــــــ و محمـــــــد إبـــــــ اهي . -1
ًالسابقًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالترييةًًأيمن عبده محمد.أ.د/  -2 ًبكلية ًطائرة( ً)كرة ًالريا ية ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًلستاذ
ًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًيدأ.م.د/ بالل سألد هاش .   -3 ًكرة ًإةارة ًتخاص ًوالترويح ًالريا ية ًاإلةارة ًبقسم ًمساعد ًً-لستاذ
ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،ًوقرررار13/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ192ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًاإلةارةًالريا رريةًوالترررويحًبجلسررت ًرقررمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . :الق ار

 

(10) 



 11 )مـا بعده صفحة      (

إقترررا ًتسررجيلًموا رريعًلبحررا ًرسررائلًالرردكتوراهًللطررابًالوافرردينًاليررويتينًالمقيررديينًباررفةًمبدئيررةًبقسررمًعلررومًالاررحةً -9146
م13/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبتررراريخ88ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًعلررومًالاررحةًالريا رريةًبجلسررت ًرقررمً)الريا رريةً

ًمًوفقا ًلماًيلر:14/12/2021(ًبتاريخ235ًالعلياًوال)حو ًرقمً)وموافقةًلجنةًالدراساتً
ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
ترررررررررأثيرًبرنررررررررررامجًترررررررررأآليلرًعلرررررررررررًاليفرررررررررا ةًالوظيفيررررررررررةًًةليمًعانضًعلرًحمد1ً

ًلمفالًالياحلًالماابًبااللتوا ًللريا يين
ًل.ةًرلبًكاملًمحمد

ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبرة
ً"مشرفًرئيسر"

ً"مشرف"
تررررررررأثيرًبرنررررررررامجًتررررررررأآليلرًعلرررررررررًمفاررررررررلًاليترررررررر ًالماررررررررابًًسلمانًعبدهللاًسعوة2ً

ًبالتهابًلوتارًالعضاتًالدوارةًللريا يين
ًل.ة/ًمجدىًمحموةًوكون
ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبره

ً"مشرفًرئيسر"
ً"مشرف"

ترررررأثيرًبرنرررررامجًلتأآليرررررلًمفارررررلًالفخرررررذًالمارررررابًًمحمدًلارًهللاًرييح3ً
ًعلي بالخشونةًوالعضاتًالعاملةً

ًل.ة/ًعماةًالدينً ع)انًعلر
ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبره

ً"مشرفًرئيسر"
ً"مشرف"

فعاليررررةًبرنررررامجًتررررأآليلرًمارررراحبًللترررردليكًعلرررررًًناصرًحسنًتركر4ً
العضرررررررلةًالتولميرررررررةًالمارررررررابةًبرررررررالتمزقًالجزئررررررررً

ًلدىًالريا يين

ًل.ة/ًسميرًمحمدًمحرًالدين
ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبره

ً"مشرفًرئيسر"
ً"مشرف"

نسررررررررررررررينًصرررررررررررررالحًلبرررررررررررررو5ًً
ًحا ية

تررررأثيرًبرنررررامجًتررررأآليلرًمارررراحبًلمكمررررلً ررررذائرً
علرررررًمفاررررلًاليترررر ًالماررررابًبتمررررزقًاألريطررررةً

ًلدىًالريا يين

ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبره
ًة/ًلحمدًمحموةًعثمان

ً"مشرفًرئيسر"
ً"مشرف"

 
 واف  المجل . الق ار:

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)
.ًالمعيردًبقسرمًالمنراآلجًوتردريحًالترييرةًالريا رريةًمحمـمد محمــد فتحـى بألـممىإقتررا ًتسرجيلًال)حرثًالمقردمًمرنًال)احرث/ً -9147

"تـأثيرـاسـتخلامـخـرائطـا مفـ هيمـاال كترونيـةـي ـىـــــــللحاولًعلرًةرلةًالمالستيرًفريًالترييرةًالريا ريةًبعنروانً
وتشركيلًًج معـةـأسـيوط"ـــ-ك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةـــا تمصيمـا معرفىـ مقررـا تمرين تـ طاللـا فرقةـاألو ىـب

ًآليىةًاإل رافًمنًالساةةً:
ًلسرررررررتاذًطررررررررقًالتررررررردريحًبقسرررررررمًالمنررررررراآلجًوتررررررردريحًالترييرررررررةًالريا ررررررريةًالمتفررررررررغًًًأ.د/  امـــــــل عبـــــــد المجألـــــــد انصـــــــمه. -1

ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-ووكيلًاليليةًلشىونًتنميةًالبيىةًوخدمةًالمجتمعًًًًًً
ًتخاصًد/ رانيا صدي  عبد اللطيف.  -2 ًالريا ية ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًمدرس

ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًً-تدريحًالتمريناتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالمناآلجًوتدريحًالترييةًالريا يةًتخاصًتدريحًالتمريناتد/ هالة محمد فؤاد.  -3 ًبكليةًً-مدرسًبقسم

ً)مشرف(الريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًالترييةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م،5/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ202ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالمنرراآلجًوترردريحًالترييررةًالريا رريةًبجلسررت ًرقررمً)

ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)
 واف  المجل . الق ار:
.ًالمعيرردًبقسررمًالمنرراآلجًوترردريحًالترييررةًالريا رريةًمحمــد شــ يف أحمــد محمــدإقترررا ًتسررجيلًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احررث/ً -9148

ــويرــــللحارررولًعلررررًةرلرررةًالمالسرررتيرًفررريًالترييرررةًالريا ررريةًبعنررروانً ــتخلامـا تصـ ــىـب سـ ــ مجـتع يمـ ــأثيرـبرنـ "تـ
ج معـةـــ-ك يـةـا تربيـةـا ري ضـيةـــ(ـي ىـبعضـمخرج تـا تع مـفىـتنسـا ط و ةـ طاللـHologramا تجسيمىـ)

ًوتشكيلًآليىةًاإل رافًمنًالساةةً:ًأسيوط"
(11) 



 12 )مـا بعده صفحة      (

ًلسرررررررتاذًمسرررررررراعدًبقسرررررررمًالمنررررررراآلجًوتررررررردريحًالترييرررررررةًالريا ررررررريةًتخارررررررصًترررررررردريحًًًأ.م.د/ مـــــــ وة صـــــــب ى إبـــــــ اهي . -1
ًكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-للعابًالمضربًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالسلةد/ أحمد يمسف محمد.  -2 ًتخاصًكرة ًالريا ية ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًبكليةًً-مدرس
ً)مشرف(الترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتخاصًللعابًمضربد/ دينا عبد ال حي  مهنى.  -3 ًالريا ية ًوتدريحًالتريية ًالمناآلج ًً-مدرسًبقسم
ً)مشرف(يا يةً/ًلامعةًلسيوطًبكليةًالترييةًالًرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،5/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ202ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالمنرراآلجًوترردريحًالترييررةًالريا رريةًبجلسررت ًرقررمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
.ًالمعيردةًبقسرمًالمنراآلجًوتردريحًالترييرةًالريا ريةًللحارولًإيمان السـألد محمـدإقترا ًتسجيلًال)حثًالمقدمًمنًال)احثة/ً -9149

"تأثيرـاستخلامــتقنيةـاالنفوجرافيكـي ىـا تمصـيمـا معرفـىـــعلرًةرلةًالمالستيرًفيًالترييةًالريا يةًبعنوانً
ًوتشكيلًآليىةًاإل رافًمنًالساةةً:ًج معةـأسيوط"ـ-ف ـا كرةـا ط ئرة ط  ب تـك يةـا تربيةـا ري ضية

ًبكليررررررررةًً-لسررررررررتاذًبقسررررررررمًالمنرررررررراآلجًوترررررررردريحًالترييررررررررةًالريا رررررررريةًترررررررردريحًاليرررررررررةًالطررررررررائرةًًأ.د/ أيمــــــــن عبــــــــده محمــــــــد. -1
ًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالطائرةمان سألد أحمد. أ.د/ إي -2 ًاليرة ًتدريح ًالريا ية ًالتريية ًوتدريح ًالمناآلج ًبقسم ًبكليةًً-لستاذ
ً)مشرف(الترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالميداند/ أحمد عادل تمي .  -3 ًتخاصًآلوكر ًالريا ية ًوتدريحًالتريية ًالمناآلج ًبكليةًً-مدرسًبقسم
ً)مشرف(الترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،5/12/2021ًً(ًالمنعقرردةًبترراريخ202بنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًالمنرراآلجًوترردريحًالترييررةًالريا رريةًبجلسررت ًرقررمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
.ًالمعيرردةًبقسررمًاإلةارةًالريا رريةًوالترررويحًللحاررولًوســام محمــد حمــاد زيــدانإقترررا ًتسررجيلًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احثررة/ً -9150

"تصــورـمقتــرحـ تطبيــقـا تمــومـا رقمــىـب التمــ لـا مصــر ـــــــعلرررًةرلررةًالمالسررتيرًفرريًالترييررةًالريا رريةًبعنرروانً
ًوتشكيلًآليىةًاإل رافًمنًالساةةً:ً  ك راتي ـف ـضوءـا ميطةـا تن فسية"

ًةًريا رررررررراتًالرررررررردفاعًعررررررررنًالررررررررنفحًبقسررررررررمًاإلةارةًالريا رررررررريةًلسررررررررتاذًإةاًرًًأ.د/ أحمــــــــد محمــــــــد أحمــــــــد أبــــــــم الألزيــــــــد. -1
ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-والترويحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًوالترويحًأ.م.د/ عصم  محمد سألد. -2 ًالريا ية ًاإلةارة ًبقسم ًالمساعد ًالطائرة ًاليرة ًإةارة ًبكليةًً-لستاذ
ً)مشرف(الترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًلثقال(د/ مصطفى عنت  زيدان.  -3 ًوالترويحًتخاصً)رفع ًالريا ية ًاإلةارة ًالترييةًً-مدرسًبقسم ًبكلية
ً)مشرف(الريا يةً/ًلامعةًلسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م،ًوقرررار13/12/2021ً(ًالمنعقرردةًبترراريخ192ًبنررا  ًعلرررًموافقررةًمجلررحًقسررمًاإلةارةًالريا رريةًوالترررويحًبجلسررت ًرقررمً)

ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)
 واف  المجل . الق ار:

 

(12) 



 13 )مـا بعده صفحة      (

.ًالمقيرردًبقسررمًالعلررومًالتريويررةًوالنفسرريةًالريا رريةًمحمــد أحمــد محمــمد محمــدإقترررا ًتسررجيلًال)حررثًالمقرردمًمررنًال)احررث/ً -9151
"لافعيــةـا مشــ ركةـويالقترـــ ـبمســتو ـاالنجـــ طــــللحاررولًعلرررًةرلررةًالمالسررتيرًفرريًالترييررةًالريا ررريةًبعنرروانً

ًةً:وتشكيلًآليىةًاإل رافًمنًالساةًا ري ضىـ ل ـاليبىـكرةـا قلم"
ًً-لسرررررررتاذًعلرررررررمًالرررررررنفحًالريا ررررررررًورئررررررريحًقسرررررررمًالعلرررررررومًالتريويرررررررةًوالنفسررررررريةًالريا ررررررريةًًأ.د/ عمـــــــاد ســـــــمأل  محمـــــــمد. -1
ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-ووكيلًاليليةًلشىونًالدراساتًالعلياًوال)حو ًالسابقً
ًوالنفسيةًأ.د/ عبد هللا ف غلى أحمد خمي .  -2 ًالتريوية ًالعلوم ًبقسم ًالريا ية ًالتريية ًلصول ًلستاذ

ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م، 6/12/2021( المنعقـدة بتـاريخ 94بناء  على ممافقة مجل  اس  العلمم الت بمية والنفسية ال ياضية بجلسته را  )

 م.14/12/2021( المنعقدة بتاريخ 235وا ار لجنة الدراسات العليا والبحمث بجلستها را  )
 واف  المجل . الق ار:
.ًالمقيردًبقسرمًالعلرومًالتريويرةًوالنفسريةًالريا ريةًللحارولًمصطفى محمد ثاب إقترا ًتسجيلًال)حثًالمقدمًمنًال)احرث/ً -9152

وتشركيلًآليىرةًً"بن ءـمقي سـا خوفـ ل ـمبتلئىـري ضةـا سـب مةـ"علرًةرلةًالمالستيرًفيًالترييةًالريا يةًبعنروانً
ًاإل رافًمنًالساةةً:

ـــــد الحكـــــي . -1 ـــــي  رزق عب ـــــد الحك ًً-ةًوالنفسررررريةًالريا ررررريةلسرررررتاذًعلرررررمًالرررررنفحًالريا ررررررًبقسرررررمًالعلرررررومًالتريويرررررًًأ.د/ عب
ًبكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-ووكيلًاليليةًلشىونًالدراساتًالعلياًوال)حو ًًًًًًًً

ًوالنفسيةًأ.د/ عبد هللا ف غلى أحمد خمي .  -2 ًالتريوية ًالعلوم ًبقسم ًالريا ية ًالتريية ًلصول ًلستاذ
ً)مشرف(بكليةًالترييةًالريا يةً/ًلامعةًلسيوطًً-الريا يةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالريا يةًوالترويحًتخاصًريا اتًمائيةأ.م.د/ مؤمن طه عبد النعي .  -3 ًاإلةارة ًً-لستاذًمساعدًبقسم
ًلامعةًلسيوطً)مشرف(ً-لريا يةبكليةًالترييةًاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،ًوقررار6/12/2021ً(ًالمنعقردةًبتراريخ94ًبنا  ًعلرًموافقةًمجلحًقسمًالعلومًالتريويةًوالنفسيةًالريا يةًبجلست ًرقرمً)
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ235ًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًبجلستهاًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
الموافقرررةًعلررررًقيررردًالطرررابًا تررررًلسرررما آلمًبعررردًبمرحلرررةًالررردبلومًالعامرررةًفررريًالترييرررةًالريا ررريةًتخارررصًاقتررررا ً -9153

)تسرررويقًريا رررر(ًبقسرررمًاإلةارةًالريا ررريةًوالتررررويحًبنرررا  ًعلررررًموافقرررةًمجلرررحًقسرررمًاإلةارةًالريا ررريةًوالتررررويحً
(ًبترررراريخ235ًو ًرقررررمً)مًوموافقررررةًلجنررررةًالدراسرررراتًالعليرررراًوال)حرررر13/12/2021(ًبترررراريخ192ًبجلسررررت ًرقررررمً)

ًمًوآلم:14/12/2021
 ا تخصص االســـــــــــــــــمـ م

 تسويقًريا يًمحموةًاحمدًخل ًمحمد 1

 تسويقًريا ي خالدًعبدًالمنعمًسيدًعليًالعاةلي 2

 تسويقًريا ي م منًمحمدًعبدًالمنعمًمحمد 3

 تسويقًريا يًيوس ًحسينًاحمدًحسن4ً

 تسويقًريا ي محمدًعماةًالدينًحسنًاحمد5ً

 تسويقًريا ي حسامًحسنًمحروصًالليسي6ً

 تسويقًريا ي عبدًالرحمنًاحمدًمحمدًاحمد7ً

 تسويقًريا يًاحمدًحسنًاحمدًعبدًهللا8ً

 تسويقًريا يًلحمدًصابرًعليًمحمد9ً

  تسويقًريا يًمحموةًعبدًالابورًالسعديًاحمد10ً
(13) 
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 واف  المجل . الق ار:
الموافقرررةًعلررررًقيررردًالطرررابًا تررررًلسرررما آلمًبعررردًبمرحلرررةًالررردبلومًالعامرررةًفررريًالترييرررةًالريا ررريةًتخارررصًاقتررررا ً -9154

)ريا ةًمدرسية(ًبقسمًالمناآلجًوتدريحًالترييةًالريا يةًبنا  ًعلرًموافقةًمجلحًقسرمًالمنراآلجًوتردريحًالترييرةً
(ًبتراريخ235ًالعلياًوال)حو ًرقمً)مًوموافقةًلجنةًالدراسات5/12/2021ً(ًبتاريخ202ًالريا يةًبجلست ًرقمً)

ًمًوآلم:14/12/2021
 ا تخصص االســـــــــــــــــمـ م

 ريا ةًمدرسيةًسارةًلويزًزاآليًعبدًالمان 1

 ريا ةًمدرسية ساميةًلابرًعليًسيدً 2

 ريا ةًمدرسية احمدًمحمدًاحمدً حات  3

 ريا ةًمدرسيةًاحمدًلمالًعامًالسيد4ً

 ريا ةًمدرسية زكرًيلوزيفًيوس ًلميل5ًً

  ريا ةًمدرسيةًم منًبدريًمحمدًعامر6ً
 واف  المجل  الق ار:
ثانيرةًمالسرتيرًبقسرمًالتردريبًالريا ررًوعلرومًً-إيمان طه رمضان محمداقترا ًالموافقةًعلرًنقلًقيدًالطال)رة/ً -9155

م2021ً/2022ًالجديدًللعامًالدراسرًلامعةًالواةىًً-الحركةًباليليةًإلرًالقسمًالمماثلًبكليةًالترييةًالريا ية
ًم.14/12/2021(ًبتاريخ235ًبنا  ًعلرًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًرقمً)

 واف  المجل  الق ار:
/2021ًةكتروراه(ًللعرامًالجرامعرًً-مالسرتيرً-اقترا ًالموافقةًعلرًتوزيعًمقرراتًمرحلرةًالدراسراتًالعليراً)ةبلروم -9156

وتدريحًالترييةًالريا يةًبنا  ًعلرًموافقةًمجلحًقسمًالمناآلجًوتدريحًالترييةًالريا يةًًمًبقسمًالمناآلج2022
(ًبترررررررراريخ235ًمًوموافقررررررررةًلجنررررررررةًالدراسررررررراتًالعليرررررررراًوال)حررررررررو ًرقررررررررمً)5/12/2021(ًبترررررررراريخ202ًبجلسرررررررت ً)

ًمًوآلم:14/12/2021
ـأواًلـ:ـمرم ةـا لب ومـ:

ًًالقائمينًبالتدريحًاسمًالمقرر
 ل.م.ة/ًعزةًكمالًبدرً-ًالتدريسيةاإلمكاناتً

ًع3ًنً+2ًًًة/ًلحمدًعاةلًتميمً-

 ل.ة/ًطارقًمحمدًعبدًالعزيزً-ًالتنظيماتًالمنهجيةًللترييةًالريا ية

ًع3ًنً+3ًًًة/ً يما ًماآلرًلحمدً-

ًة/ًوليدًمحمدًحسينً-ًالوسائلًالمعينةًواأللهزةًالريا ية
ًع2ًنً+2ًًًة/ًلحمدًيوس ًمحمدً-

ًل.ة/ًعاصمًصابرًرا دً-ًالترييةًالحركيةبرامجً
ًع3ًنً+3ًًة/ًخالدًلبوًالسعوةًعبدًهللاً-

ًل.ة/ًمحموةًعبدًالحليمًعبدًاليريمً-ًطرقًتدريحًالترييةًالريا ية
ًع3ًن+3ًًًة/ًعاامًمحموةًعليً-
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ـث نيً ـ:ـمرم ةـا م جستيرـ:
ـ:*أو ىـم جستير

 ا مقرريللـس ي تـ ا ق ئمـب  تلريس اسمـا مقرر
 ل.ة/ًمحموةًعبدًالحليمًعبدًاليريم - مناآلجًالترييةًالريا ية

 ل.ة/ًطارقًمحمدًمحمدًعبدًالعزيز -

 ل.ة/ًكمالًسليمانًحسن -

 ن3ً

 ل.ة/ًبها ًسيدًمحموة - استراتيجياتًالتدريح
 ل.ة/ًعاةلًحسنيًالسيد -
 ل.ة/ًحنانًمحمدًلحمدًلعياة -

 ن3ً

 ل.ة/ًكاملًعبدًالمجيدًقناوة - تعلمًحركي
 عاصمًصابرًرا دل.ة/ً -
 ل.ة/ًإنمانًسيدًلحمد -

 ن2ً

ـ*ث نيةـم جستير
 يللـس ي تـا مقرر ا ق ئمـب  تلريس اسمـا مقرر

 ل.ة/ًكمالًسليمانًعلي - حلقاتًبحثًفيًالريا ةًالمدرسية

 ل.ة/ًحنانًمحمدًلحمدًلعياة -

 ل.ة/ًإنمانًسيدًلحمد -

 ن4ًًًًًًًًًً

 الوسائلًالمعينةًواأللهزةًالريا ية

ًسيدًمحموةًل.ة/ًبها ً-
ًل.م.ة/ًمحمدًصا ًلحمدًفالحً-
 ل.م.ة/ًعزةًكمالًبدرً-

 ت2ًنًًً+2ًً

 قرا اتًموله 

 ل.ة/ًعاةلًحسنيًالسيد -

 ل.ة/ًلنمنًعبدهًمحمد -

 ل.ة/ًماطفرًلحمدًعبدًالوآلاب -

 ن2

 ل.ة/ًطارقًمحمدًمحمدًعبدًالعزيز - تحليلًمناآلجًالترييةًالريا ية

 ل.م.ة/ًبكرًلنورًتهامي -

 صبريًإبراهيمل.م.ة/ًمروةً -

 ن3ً

ًل.ة/ًكاملًعبدًالمجيدًقناوةً- ترييةًحركية
ًل.ة/ًعاصمًصابرًرا دً-
 ل.م.ة/ًلسام ًمحمدًعبدًالحليمً-

 ن2ً

ـ-ث  ثً :ـمرم ةـا لكتوراه:
ـ*ـأو ىـلكتوراه

 يللـس ي تـا مقرر ا ق ئمـب  تلريس اسمـا مقرر
 حسنيًالسيدل.ة/ًعاةلًً- اإلعداةًالمهنيًلمعلمًالترييةًالريا ية

 ل.ة/ًإنمانًسيدًلحمدً-

 ن 3

 قرا اتًموله 
 ل.ة/ًحنانًمحمدًلحمدًلعياة -

 ل.ة/ًإنمانًسيدًلحمد -

 ن 3

 ل.ة/ًلنمنًعبدهًمحمد - اإل رافًوتولي ًالترييةًالريا ية

 ل.ة/ًماطفرًلحمدًعبدًالوآلاب -

 ن 3

 ن3ً ل.ة/ًعاصمًصابرًرا د - ترييةًحركية
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ـ*ـث نيةـلكتوراه
 يللـس ي تـا مقرر ب  تلريسا ق ئمـ اسمـا مقرر

 ن3ً ل.ة/ًكاملًعبدًالمجيدًقناوةً- تحليلًةليلًمعلمًالترييةًالريا ية
 ل.ة/ًلنمنًعبدهًمحمدً- قرا اتًموله 

 ل.ة/ًماطفرًلحمدًعبدًالوآلابً-
 ن3ً

 ن3ً ل.ة/ًطارقًمحمدًمحمدًعبدًالعزيز - تقويمًطرقًالتدريح
 ن4ً سليمانًحسنًل.ة/ًكمال - حلقاتًبحثًفيًالريا ةًالمدرسية
  ن3ً ل.ة/ًمحموةًعبدًالحليمًعبدًاليريم - تحليلًمناآلجًالترييةًالريا ية

 واف  المجل . الق ار:
اقترا ًالموافقةًعلرًتشكيلًآليىةًاإل رافًللطابًالوافردينً)مالسرتير(ًبقسرمًالعلرومًالتريويرةًوالنفسريةًالريا ريةً -9157

مًوموافقرةًلجنرة6/12/2021ً(ًبتراريخ94ًالتريويرةًوالنفسريةًالريا ريةًرقرمً)بنا  ًعلرًموافقةًمجلحًقسمًالعلومً
ًمًوفقا ًلماًيلر:14/12/2021(ًبتاريخ235ًالدراساتًالعلياًوال)حو ًرقمً)

ـموضوعـا بمثـا مشرفـا ث نىـا مشرفـا رئيسىـا مرم ةـاسمـا ب مثـم

ســــــــهللود عبــــــــدا   1

 جدعان املطريى

د/ يوسف حممد عبدا   أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري

 الكندرى

ــى   ــا مبســــتوى األداء الهللملــ االســــت ارة االنفهللاليــــة وعتقتهــ

ــدين    ــية لـــدى لـــتي الكويـــ  الوافـ لـــبهللمل املاـــرراا الدراسـ

 بكلية الرتبية الرياضية جامهللة أسيوط

ــدى    2 ــدر ناصــر كري ب

 فهد السبيهللى

أ.د/ عبدا  فرغلى  ماجستري

 أمحد 

األنشــــطة الرياضــــية ا تهللــــديل الســــلو  االجتمــــاعى  دور  أ.م.د/ شيماء على حممد

لـــــدى املمارســــــني وغــــــري املمارســــــني للنشــــــاط الرياضــــــى  

 باملؤسساا االيوائية بدولة الكوي 

عبـــــــــدا  زعـــــــــل  3

 عبداحملسن

ــدى الطــــتي         د/ حممد السيد شاكر أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري ــذاا لــ ــوم الــ ــا مبفهــ ــلوكية وعتقتهــ ــكتا الســ ــمل املشــ بهللــ

 حركيًا املمارسني للنشاط الرياضى جبامهللة الكوي  املهللاقني

حممـــــــد إبـــــــراهيم  4

 حنون الشمرى

ــن النفســـى وعتقتـــه مبســـتوى االىـــاز لـــدى ناشـــ ى        أ.م.د/ مصطفى هاشم أمحد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري األمـ

 بهللمل الرياضاا الفردية بدولة الكوي 

اهلـــــــــيلم فهــــــــــاد   5

 اهليلم عبد ا 

بهللـــمل املهـــاراا النفســـية وعتقتهـــا بالكفـــاءة الذاتيـــة األكاد يـــة لـــدى   د/ آالء أمحد الطاهر احلكيم رزقأ.د/ عبد  ماجستري

 جامهللة أسيوط -لتي الكوي  الوافدين بكلية الرتبية الرياضية

ــد عبــد احملســن    6 راش

 عبد اهلادى

ــيني   أ.د/ حممود فاروق صربه أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري ــية للرياضـ ــار النفسـ ــليبى  اآلثـ ــاط الصـ ــابني بالربـ املصـ

 بدولة الكوي 

مســفر صــاحل مهنــا    7

 مسفر احليانى

ــاء مايـــاب الصـــتبة الهللاليـــة لـــدى حكـــام كـــرة الاـــدم         د/ حممد سيد حامد الغول أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري بنـ

 بدولة الكوي 

حنيـــف فـــاي  حنيـــف   8

 محد مشهللان

ــى      أمحدأ.م.د/ مصطفى هاشم  أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري ــة علـ ــدراا الهللاليـ ــت دام الاـ ــى باسـ ــام  نفسـ ــ ثري برنـ تـ

 مستوى األداء املهارى لدى العبى كرة الادم

أمحـــد جاســـم حممـــد    9

 مفرج عاصى

ــهللور بالــــذاا لــــدى لــــتي    أ.م.د/ شيماء على حممد أ.د/ عبد احلكيم رزق ماجستري ــاعى وعتقتــــه بالشــ اإلســــناد االجتمــ

 الرياضى بدولة الكوي املرحلة ال انوية املمارسني للنشاط 

حممـــــــــد هشـــــــــام   10

 حممد فاحل داهم

أ.د/ عبدا  فرغلى  ماجستري

 أمحد

التــــدقن النفســــى وعتقتــــه بالرضـــــا الــــو يفى لــــدى مهلللمـــــى       أ.د/ عاصم صابر راشد

 الرتبية البدنية مبرحلة التهللليم املتوسط بدولة الكوي 

ــهللوان  11 حممـــــــــد شـــــــ

 غازى املطريى

أ.د/ عبدا  فرغلى  ماجستري

 أمحد

ــة       د/ حممد السيد شاكر ــتي جامهللــ ــدى لــ ــى لــ ــدوان الرياضــ ــاب الهللــ ــاء مايــ بنــ

 الكوي 
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ـموضوعـا بمثـا مشرفـا ث نىـا مشرفـا رئيسىـا مرم ةـاسمـا ب مثـم

ــدالرمحن  12 عبـــــــــــــــ

 سهللود خلف

أ.د/ عبدا  فرغلى  ماجستري

 أمحد

االجتمـــــاعى لـــــدى ألفـــــال األنشــــطة الرياضـــــية وعتقتهـــــا بالضــــبط    أ.م.د/ شيماء على حممد

 املؤسساا املمارسني للنشاط الرياضى جبامهللة الكوي 

فهـــد عبـــدا  مطلـــن    13

 مرزوق املطريى

أ.د/ عبدا  فرغلى  ماجستري

 أمحد

دور األنشــــــطة الطتبيــــــة ا البنــــــاء الرتبــــــوى لــــــدى الطــــــتي   أ.د/ حممود حسن الهللربى

 كوي املمارسني وغري املمارسني للنشاط الرياضى جبامهللة ال

ــن  14 عبداحملســـــــــــــــــ

ــار    ــدا  مبــــ عبــــ

 املطريى

أ.د/ عبدا  فرغلى  ماجستري

 أمحد

ــة    د/ حممد سيد حامد الغول ــيم الرتبويــ ــبهللمل الاــ ــا بــ ــية وعتقتهــ األنشــــطة الرياضــ

ــاط      ــني للنشــــ ــري املمارســــ ــني وغــــ ــتي املمارســــ ــدى الطــــ لــــ

 الرياضى جبامهللة الكوي 

عبـــــــدا  صـــــــاحل  15

ــاا   ــازى عطـــــ غـــــ

 عواد الشمرى

تــــ ثري برنــــام  نفســــى علــــى بهللــــمل الاــــدراا الذهنيـــــة        د/ آالء أمحد الطاهر أ.د/ عماد مسري حممود ماجستري

 واحلركية لدى املهللاقني ذهنيًا الاابلني للتهلللم

 
 واف  المجل  الق ار:
اإلةارةًاقترا ًالموافقةًعلرًتسجيلًموا يعًلبحا ًرسائلًالمالستيرًللطابًالوافدينًاليويتينًالمقيدينًبقسمً -9158

ًالجامعرً ًللعام ًوالترويح 2021ًالريا ية ًوالترويح2022ً/ ًالريا ية ًاإلةارة ًمجلحًقسم ًعلرًموافقة ًبنا   م
ًمًعلرًلنًتيونًآليىةًاإل رافًمكونةًمنًالساةةًوآلم:13/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ192ًبجلست ًرقمً)

ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
ًفهد1ًً ًمحمد فهد

ًالحسينر
خطةًمقترحةًللتطويرًاالةارىًباالتحاةً

ًاليويترًأللعابًالقوًى
ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم

ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًسعد2ًً ًفهد ًمحمد سعد
ًذناب

خطةًمقترحةًإلستثمارًلنشطةًاالتحاةً
ًاليويترًأللعابًالقوًى

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا مً
ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمرزوق3ًً ًهللا عبد
ًالشمرًى

برنامجًتنميةًإةاريةًمقتر ًلتنميةً
المهاراتًاإلةاريةًللعاملينًباالتحاةً

ًاليويترًأللعابًالقوًى

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم

ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمطلق4ًً ًسالم محمد
ًمحمد

نموذجًمقتر ًإلةارةًالمواآلبًللعاملينً
ًباالتحاةًاليويترًليرةًالقدم

ًل.ة/ًلمالًمحمدًعلر
ًل.ة/ًهيسمًصالحًعبدًالجواة
ًة/ًعمروًلحمدًمحمدًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

اإلةارةًاالليترونيةًكمدخلًلتطويرًاألةا ًًفهاةًعلرًفهاة5ً
ًبالهيىاتًالريا يةًبدولةًاليويتاإلةارىً

ًل.ة/ًحازمًكمالًالدينًعبدالعظيم
ًل.م.ة/ً يما ًصا ًسيد

ًة/ًلحمدًمحموةًمحمدًلال

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

منهجيةًكايزنًكمدخلًلتحقيقًالميزةًًسعوةًتركرًسعوة6ً
ًالتنافسيةًباالتحاةًاليويترًليرةًالسلة

ًل.ة/ًحازمًكمالًالدينًعبدالعظيم
ً يما ًصا ًسيدل.م.ة/ً

ًة/ًلحمدًمحموةًمحمدًلال

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

العدالةًالتنظيمةًوعاقتهاًباإلبداعًاالةارىًًمسفرًمحمدًمسفر7ً
ًللعاملينًباالتحاةًاليويترًللتنح

ًل.ة/ًحازمًكمالًالدينًعبدالعظيم
ًل.ة/ًلحمدًمحموةًمحمدًلال

ًة/ًمحمدًحسينًإبراهيم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

السياساتًاإلةاريةًوعاقتهاًباألةا ًًيوس ًنبيلًمحمد8ً
الوظيفرًللعاملينًبالهيىةًالعامةًللريا ةً

ًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلمالًمحمدًعلر
ًلحمدًمحموةًمحمدًلالة/ً

ًة/ًمحمدًحسينًإبراهيم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

(17) 

ًمطر9ًً ًرومر ًمشرفًرئيسرًل.ة/ًرانياًمرسرًلبوًالع)اسالمناخًالتنظيمرًوعاقت ًباإلبداعًاإلةارىًعلر
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ًمشرفًة/ًماطفرًعنترًزيدانًللعاملينًبالهيىةًالعامةًللش)ابًبدولةًاليويتًبخيت
ًعبيد10ًً ًآلال عبيد

ً حات ًآلاةى
األنشطةًالترويحيةًوعاقتهاًبالمهاراتً
اإلةاريةًلدىًإةارىًالفرقًالريا يةًبدولةً

ًاليويت

ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم
ًرانياًمرسرًلبوًالع)اسل.ة/ً

ًة/ًماطفرًعنترًزيدان

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمدلول11ًً ًص)ا  سالم
ًةيرىًناصر

تاورًمقتر ًلتطبيقًاالحترافًالريا رً
ًباألندنةًاليويتيةًليرةًالقدم

ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم
ًة/ًماطفرًعنترًزيدان

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًلمال12ًً ًالرحمن عبد
ًمحمدً ازًى

الحياةًالوظيفيةًوعاقتهاًباتخاذًلوةةً
ًالقرارًلدىًحكامًكرةًالقدمًباليويت

ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم
ًل.م.ة/ًعامتًمحمدًسيد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًنهار13ًً ًالمحسن عبد
ًمحسنًنهار

خطةًمقترحةًللتطويرًاالةارىًبالهيىةً
ًالعامةًللريا ةًباليويت

ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم
ًمحمدًلحمدًلبوًاليزيدل.ة/ًلحمدً

ًة/ًماطفرًعنترًزيدان

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًعفاس14ًً ًناصر فهد
ًةهيم

نموذجًمقتر ًإلةارةًالجوةةًالشاملةً
ًبالهيىةًالعامةًللريا ةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم
ًل.ة/ًرانياًمرسرًلبوًالع)اس

ًة/ًماطفرًعنترًزيدان

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تقويمًاألنشطةًالترويحيةًلي)ارًالسنًًنوافًذايرً ويطًفهد15ً
بدولةًاليويتًفيً و ًبطاقةًاألةا ً

ًالمتوازًن

ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم
ًل.ة/ًرانياًمرسرًلبوًالع)اس

ًة/ًماطفرًعنترًزيدان

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًعلر16ًً ًزامل مسفر
ًزامل

إةارةًالتميزًكمدخلًلتحسينًاألةا ً
االتحاةاتًالريا يةًفيًالوظيفرًب)عضً

ًةولةًاليويت

ًل.ة/ًإبراهيمًحسينًإبراهيم
ًرانياًمرسرًلبوًالع)ا حل.ة/ً

ًة/ًماطفرًعنترًزيدان

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تاورًمقتر ًلتطبيقًالتحولًالرقمرًًسعدًفهدًسعدًرالح17ً
ًباالتحاةًاليويترًللتنح

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا مً

ًمحمدًحسينًإبراهيمة/ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًفهاة18ًً ًعبدهللا محمد
ًالمنير

الاراعًالتنظيمرًوعاقت ًباإلبداعً
اإلةارىًللعاملينًبالهيىةًالعامةًللريا ةً

ًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلمالًمحمدًعلر
ًل.ة/ًلحمدًمحمدًلحمدًلبوًاليزيد

ًة/ًمحمدًحسينًإبراهيم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

عبدهللاًآلاةىً اين19ًً
ًالدوسرًى

تاورًمقتر ًلتطبيقًالقياةةًاالستراتيجيةً
ًبالهيىةًالعامةًللريا ةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا مً
ًة/ًمحمدًحسينًإبراهيم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًعبدهللا20ًً ًسعد ًهللا عبد
ًعضيب

القياةةًالخاةمةًوعاقتهاًبجوةةًالحياةً
ًالوظيفيةًللعاملينًباالتحاةًاليويترًللتنح

ًل.ة/ًحازمًكمالًالدينًعبدالعظيم
ًل.ة/ًلحمدًمحمدًلحمدًلبوًاليزيد

ًة/ًمحمدًحسينًإبراهيم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمحمد21ًً ًعبيد محمد
ًالهالرًى

برنامجًلنشطةًللعابًقوىًترويحيةًمقتر ً
ًلتاميذًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولةًاليويت

ًإبراهيمًحسينًإبراهيمل.ة/ً
ًل.ة/ًلحمدًمحمدًلحمدًلبوًاليزيد

ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًالعزيز22ًً ًعبد محمد
ًمجعدًفارع

الدعمًالتنظيمرًوعاقت ًبااللتزامً
التنظيمرًللعاملينًبالهيىةًالعامةًللريا ةً

ًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًرانياًمرسرًلبوًالع)اس
ًل.م.ة/ًعامتًمحمدًسيد

ًة/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاةر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمالد23ًً ًمعجب فهد
ًالدوسرًى

تاورًمقتر ًإلةارةًالجوةةًالتسويقيةً
ًباألندنةًالريا يةًفيًةولةًاليويت

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا م

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

عبدًالعزيزًلزاًحشر24ًً
ًصقر

المستدامةًباالتحاةًتاورًمقتر ًللتنميةً
ًاليويترًللس)احة

ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا م
ًة/ًمحمدًمهرانًمهران

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

 

(18) 

ًحمد25ًً ًمرزوق ًمشرفًرئيسرًل.ة/ًلحمدًمحمدًلحمدًلبواليزيدخطةًمقترحةًلتسويقًلنشطةًاالتحاةًمحمد
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ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيمًاليويترًللس)احةًفيً و ًإةارةًالتميزًمرزوًق
ًة/ًمحمدًمهرانًمهران

ًمشرف
ًمشرف

ًرا د26ًً ًسليمان ناصر
ًسلمان

الشفافيةًاإلةاريةًوعاقتهاًباألةا ً
الوظيفرًللعاملينًباالتحاةًاليويترً

ًللس)احة

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم

ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًناصر27ًً ًم)ارن ناصر
ًسلمان

القياةةًالتحويليةًوعاقتهاًباألةا ً
الوظيفرًللعاملينًباالتحاةًاليويترً

ًللس)احة

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم

ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًما)ح28ًً ًفليح بدر
ًم)ارن

بالقياةةًلوةةًالحياةًالوظيفيةًوعاقتهاً
الخاةمةًللعاملينًبحماماتًالس)احةًبدولةً

ًاليويت

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم
ًة/ًخالدًمحمدًسليمانًكرةى

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًعلر29ًً ًصالح علر
ًمحمدًصعفان

إةارةًالتميزًكمدخلًلتطويرًاألةا ً
ًالوظيفرًلدىًالعاملينًبحماماتًالس)احة

ًلحمدًمحمدًلحمدًلبواليزيدل.ة/ً
ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم

ًة/ًمحمدًمهرانًمهران

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًناصر30ًً ًلحمد محمد
ًسلمان

الثقافةًالتنظيميةًوعاقتهاًباإلبداعً
االةارىًللعاملينًباالتحاةًاليويترً

ًللس)احة

ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا م

ًمهرانة/ًمحمدًمهرانً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمحمد31ًً ًعاةل محمد
ًعواة

اإلبداعًاالةارىًوعاقت ًباألةا ًالوظيفرً
ًللعاملينًبحماماتًالس)احةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلحمدًمحمدًلحمدًلبواليزيد
ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم

ًة/ًمحمدًمهرانًمهران

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًفهاة32ًً ًعبدهللا محمد
ًالملهوف

خطةًمقترحةًإلةارةًالوقتًألنشطةً
ًحماماتًالس)احةًبدولةًاليويت

ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا م
ًة/ًمحمدًمهرانًمهران

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًناصر33ًً ًسلمان ناصر
ًنحير

خطةًمقترحةًلتطويرًحماماتًالس)احةً
ًفيً و ًالتنميةًالمستدامةًبدولةًاليويت

ًمحمدًإبراهيمل.ة/ًعمروً
ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم

ًة/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاةر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًما)ح34ًً ًفليح يوس 
ًم)ارن

نموذجًمقتر ًلجوةةًالخدماتًاللولستيةً
بحماماتًالس)احةًالحكوميةًبدولةً

ًاليويت

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا مً
ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًرئيسرمشرفً
ًمشرف
ًمشرف

تقويمًبرامجًالتدريبًاإلةارىًللمشرفينًًمحمدًعبدًالعزيزًفهد35ً
الريا يينًفيً و ًمتطل)اتًالعملً
ًبالهيىةًالعامةًللريا ةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًحازمًكمالًالدينًعبدالعظيم
ًل.م.ة/ً يما ًصا ًسيد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ً

ًثويران36ًً ًمطلق نانف
ًالمالدى

االستراتيجيةًكمدخلًللتميزًالقياةةً
التنظيمرًبالهيىةًالعامةًللريا ةًبدولةً

ًاليويت

ًل.ة/ًحازمًكمالًالدينًعبدالعظيم
ًل.م.ة/ً يما ًصا ًسيد

ًة/ًلحمدًمحموةًمحمدًلال

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًسعد37ًً ًسند سعد
ًمرزوًق

العدالةًالتنظيميةًوعاقتهاًباألةا ً
العامةًالوظيفرًلدىًالعاملينًبالهيىةً
ًللريا ةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًرانياًمرسرًلبوًالع)اس
ًل.م.ة/ًعامتًمحمدًسيد

ًة/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدًالقاةر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمبرج38ًً ًفهد فيال
ًلحان

خطةًمقترحةًإلةارةًاألحدا ًالريا يةً
ًباالتحاةًاليويترًللس)احة

ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم
ًإبراهيمل.ة/ًإبراهيمًحسينً

ًة/ًبسامًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

االحتوا ًالعالرًوعاقت ًبمستوىًاالنجازًًآلزيمًطلقًآلزيمًسالم39ً
ًللعاملينًباالتحاةًاليويترًللس)احة

ًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيم
ًة/ًمحمدًمهرانًمهران

ًة/ًخالدًمحمدًسليمانًاليرةى

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

(19) 

ًمشرفًرئيسرًل.م.ة/ًم منًط ًعبدًالنعيمتاورًمقتر ًإلةارةًالمخاطرًباالتحاةًً زاىخل ًلهيم40ًً
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ًل.م.ة/ًبالًسيدًآلا مًاليويترًللس)احة
ًة/ًمحمدًمهرانًمهران

ًمشرف
ًمشرف

ًمحمد41ًً ًحسين سالم
ًحمد

تينولولياًالمعلوماتًكمدخلًلتحسينًاألةا ً
ًب)عضًاالتحاةاتًالريا يةًبدولةًاليويت

ًحسينًإبراهيمًل.ة/ًإبراهيم
ًة/ًماطفرًعنترًزيدان

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف  

 واف  المجل . الق ار:
اقترا ًالموافقةًعلرًتسجيلًموا يعًلبحا ًرسائلًالمالستيرًللطابًالوافدينًاليويتينًالمقيدينًبقسمًالمناآلجً -9159

قسمًالمناآلجًوتدريحًالترييةًمًبنا  ًعلرًموافقةًمجلح2021ً/2022ًوتدريحًالترييةًالريا يةًللعامًالجامعرً
مًعلرًلنًتيونًآليىةًاإل رافًمكونةًمنًالساةة5/12/2021ً(ًالمنعقدةًبتاريخ202ًالريا يةًبجلست ًرقمً)

 وآلم:

ـاألومـوا ث نىـاإلشرافـينوانـا رس  ةـا تخصصـاسمـا ب مثـم
المول ًتُأثيرًبرنامجًقائمًعلرًلسلوبًاالكتشافًًاليرةًالطائرةًفيالً انمًفيحان1ً

علرًالقدراتًاإلبداعيةًوالمهاراتًالحركيةً
األساسيةًالمرت)طةًبمهاراتًاليرةًالطائرةًلألطفالً

ً(ًسنواتًبدولةًاليويت6-4منً)

ًل.ة/ًلنمنًعبدهًمحمد
ًة/ًوليدًمحمدًحسين

ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ً

ًسعوة2ًً ً اش علر
ًمنيفًالعجمر

البدنيةًبرنامجًتدريبًوصقلًلمعلمرًالترييةًًطرقًتدريح
بمدارسًذوىًاالحتيالاتًالخاصةًفيً و ً

ًمتطل)اتًالعملًالمهنرًبدولةًاليويت

ًل.ة/عاصمًصابرًرا د
ًمية/ًلحمدًعاةلًتم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًطرقر3ًً ًفهد فيال
ًفهدًمحمدًالعنزًى

معوقاتًاستخدامًالوسائطًالمتعدةةًبدرسًالترييةًًطرقًتدريح
ًالبدنيةًللمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًبها ًسيدًمحموة
ًة/ًلحمدًعاةلًتميم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمناور4ًً نعقوب
ًخالدً عبدهللا

ًالجلهمرًالحرير

اتجاآلاتًمعلمرًالترييةًالبدنيةًبمرحلةًالتعليمًًترييةًحركية
االبتدائرًنحوًالتدريحًبالترييةًالحركيةًفيً

ًمدارسًاليويت

ًل.ة/عاصمًصابرًرا د
ًمية/ًلحمدًعاةلًتم

ًرئيسرمشرفً
ًمشرف

ًعفاش5ًً ًمحسن زين
ًروقًالعنزًى

تقويمًبرنامجًكرةًالقدمًبالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًًكرةًالقدم
ًاليويت

ًل.ة/عاصمًصابرًرا د
ًمية/ًلحمدًعاةلًتم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًعبدهللا6ًً ًبندر عبدهللا
ًخالدًعبدهللاًالعجمر

ًتأثيرًبرنامجًتعليمرًفيً و ًلوانبًولبعاةًالحركةًطرقًتدريح
علرًمستوىًلةا ًالمهاراتًالحركاتًاألساسيةًلتاميذً

ًمرحلةًالتعليمًاالبتدائرًبدولةًاليويت

ًل.ة/طارقًمحمدًعبدالعزيز
ًة/ًرانياًعبدًالرحيم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمسلم7ًً ًسعوة طال
ًسعوةًمجعدًالمطيرًى

برنامجًمقتر ًلتحسينًمهاراتًالتدريحًلمعلمرًًطرقًتدريح
ًبالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويتالترييةًالبدنيةً

ًل.ة/طارقًمحمدًعبدالعزيز
ًة/ًةيناًعبدالرحيمًمهنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًعبدهللا8ًً عبدهللاًلحمد
ًالهدالنً سعد

ًالعازمر

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًالتعلمًالبنائرًعلرًًللعابًالقوًى
مستوىًاألةا ًفيًمسابقاتًالمضمارًلطابًقسمً

كليةًالترييةًاألساسيةًً-والريا ةالترييةًالبدنيةً
ًبدولةًاليويت

ًة/ًليلرًلمالًمهنر
ًة/ًةيناًعبدالرحيمًمهنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًصحن9ًً ًسعد طال
ًع)انً مرزوق

ًالهالرًى

برنامجًتعليمرًقائمًعلرًاستراتيجيةً كلًالبيتًالدائرىًًكرةًيد
وتأثيرهًعلرًمستوىًاألةا ًالمهارىًفيًكرةًاليدًلتاميذً

ًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًمحمدً ل.ة/حنان
ًلعيا 

ًة/ًسليمانًاليندرًى

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمطلق10ًً ًسالم راكان
ًخشمانً ًبن سعد

ًالهالرًى

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًالتدري)اتًالمهاريةًًكرةًالقدم
المرك)ةًعلرًمستوىًاألةا ًل)عضًالمهاراتًالمنهجيةً

ًةًالثانويةًبدولةًاليويتفيًكرةًالقدمًلطابًالمرحل

ًمحمدً ل.ة/حنان
ًلعيا 

ًة/ًعاامًمحموةًعلر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

(20) 
ـاألومـوا ث نىـاإلشرافـينوانـا رس  ةـا تخصصـاسمـا ب مثـم
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ًهللا11ًً ًعبد ًمرزوق فيال
ًنيالًعسرهًالعتيبر

لس)ابًتهربًالتاميذًمنًةرسًالترييةًالبدنيةًًمناآلج
ًاليويتبالمرحلةًالمتوسطةًبدولةً

ًل.ة/محموةًعبدًالحليم
ًة/ًلحمدًيوس ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًرا د12ًً ًمعيض مساعد
ًعلرًرويشدًالعازمر

تقويمًالمعرفةًالتركيبيةًلمعلمرًالترييةًالبدنيةًًمناآلج
ًبالمرحلةًالثانويةًبدولةًاليويت

ًل.ة/محموةًعبدًالحليم
ًة/ًلحمدًيوس ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

13ًً ًسعد ةآلسانًعبدهللا
ًزينًحزمرًاللميع

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًاأللعابًالغر يةًعلرًًللعابًالقوًى
مستوىًاألةا ًالمهارىًلمسابقاتًالميدانًوالمضمارً

ًلتاميذًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولةًاليويت

ًة/ًبكرًلنورًتهامر
ًة/ًبسامًالسيدًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمناحر14ًً ًلحمد خالد
ًالم)ارنعبدالمحسنً

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًالوسائطًالفائقةًعلرًًللعابًالقوًى
مستوىًاألةا ًالمهارىًلمسابقاتًالمضمارًلدىًتاميذً

ًمرحلةًالتعليمًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًة/لسامةًمحمدعبدالحليم
ًة/ًبسامًالسيدًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًحميد15ًً ًسعد طال
ًمطلقًالعازمر

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًالوسائطًالفائقةًعلرًًللعابًالقوًى
مستوىًاألةا ًالمهارىًلمسابقاتًالميدانًلدىًتاميذً

ًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولةًاليويت

ًة/ماطفرًلحمدعبدالوآلاب
ًة/ًبسامًالسيدًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًم)ارن16ًً ًبدر محمد
ًفالحًحزامًالميع

مقررًلةا ًوتدريحًتاميمًاخت)ارًمعرفرًفيًًللعابًالقوًى
مسابقاتًالمضمارًلطابًقسمًالترييةًالبدنيةً

ًكليةًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويتً-والريا ة

ًة/مروةًصبرىًإبراهيم
ًة/ًمحمدًحسنًالسيد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًخل 17ًً ًصالح محمد
ًفنيسانًخل ًالسعيدى

ًمرلعًوحدةًتعليميةًلس)اقاتًالمضمارًولثرهًعلرًمستوًىًللعابًالقوًى
ًاألةا ًالمهارىًلطابًالمرحلةًالثانويةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًكمالًسليمانًحسن
ًة/ًبسامًالسيدًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًعلر18ًً ًلحمد عبيد
ًلةويهيحً مجبل

ًالعازمر

تاميمًاخت)ارًمعرفرًفيًمقررًتطبيقاتًًللعابًالقوًى
مسابقاتًالميدانًلطابًقسمًالترييةًالبدنيةً

ًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويتكليةًً-والريا ة

ًة/مروةًصبرىًإبراهيم
ًة/ًآلدىًاليندرًى

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًعبد19ًً ًآلاةى لحمد
ًحريرً ًنعيم اليريم

ًالضفيرًى

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًاإلنقاعًالحركرًعلرًمستوىًًللعابًالقوًى
مًلرىًلطابًقسمًالترييةًالبدنية800ًاألةا ًلس)اقً
ًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويتكليةًً-والريا ة

ًة/مروةًصبرىًإبراهيم
ًة/ًمحمدًحسنًالسيد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًلحمد20ًً عبدالرحمن
ًق)انًةاثانًالعازمر

مرلعًوحدةًتعليميةًمقتر ًلمسابقاتًالميدانًوالمضمارًًللعابًالقوًى
ًلتاميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًة/ماطفرًلحمدعبدالوآلاب
ًالسيدًمحمدة/ًبسامً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًعطاهلل21ًً ًمحسن يوس 
ًسحمرًحجاب

تأثيرًممارسةًعروضًالتمريناتًالجماعيةًعلرًاالبتيارًًطرقًتدريح
ًالحركرًلدىًتاميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًل.ة/طارقًمحمدعبدًالعزيز
ًة/ًلحمدًمحمدًحسنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًةابح22ًً ًبشير لحمد
ًصالحً مليحان

ًالر يدى

تأثيرًاستخدامًالتعلمًلاتقانًعلرًمستوىًاألةا ًًمناآلج
فيًبعضًالمهاراتًالمنهجيةًلمقررًالترييةًالبدنيةً

ًلطابًالمرحلةًالثانويةًبدولةًاليويت

ًل.ة/محموةًعبدًالحليم
ًة/ًلحمدًعاةلًتميم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًالر ا23ًً ًعبد ًفيال عاةل
ًحسينً لومًعلر

ترييةًبدنيةًمقتر ًلتاميذًالا ًالتاسعًمحتوىًًطرقًتدريح
ًللمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًل.ة/كاملًعبدًالمجيدًقناوه
ًة/ً يما ًماآلرًلحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًحسين24ًً ًمهدى محمد
ًعلرًالقاف

تقييمًالممارساتًالمهنيةًلدىًمولهرًالترييةًًطرقًتدريح
ًالبدنيةًبمرحلةًالتعليمًالمتوسطًبدولةًاليويت

ًل.ة/طارقًمحمدعبدًالعزيز
ًة/ًبكرًلنورًتهامر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًصعفق25ًً ًناصر بدر
ًالسويطً ًنقا عبوة

ًالظفيرًى

تأثيرًبرنامجًتعليمرًقائمًعلرًاستراتيجيةًالتعلمًًللعابًالقوًى
حترًالتمكنًعلرًمستوىًاألةا ًالمهارىً

لمسابقاتًالميدانًلطابًقسمًالترييةًالبدنيةً
ًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويتكليةًً-والريا ة

ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ًة/ًوليدًمحمدًحسين

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًثجيل26ًً ًخالد عبدهللا
ًلابرًمطلقًالشمرًى

برنامجًمقتر ًقائمًعلرًالتغذنةًالرالعيةًلعاجًًللعابًالقوًى
صعوياتًلةا ًمسابقاتًالميدانًوالمضمارً

ًاليويتًالمنهجيةًلطابًالمرحلةًالثانويةًبدولة

ًة/ًإنمانًسيدًلحمد
ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

(21) 
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ـاألومـوا ث نىـاإلشرافـينوانـا رس  ةـا تخصصـاسمـا ب مثـم
ًمناور27ًً ًعتيق صالح

ًمدي)غًالعنزًى
تقييمًاألةا ًالفنرًل)عضًمسابقاتًالميدانًفيًًللعابًالقوًى

البدنيةً و ًالتحليلًالييفرًلطابًقسمًالترييةً
ًكليةًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويتً-والريا ة

ًة/ًإنمانًسيدًلحمد
ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

مشعلًمجبلًافنيطل28ًً
ًمزيدًال)حا

فاعليةًاستخدامًلسلوبًتحليلًالمهمةًفيًتعليمًبعضًًللعابًالقوًى
ً-مسابقاتًالميدانًلطابًقسمًالترييةًالبدنيةًوالريا ة

ًكليةًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويت

ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ًة/ًحسينًلحمدًالحاج

ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمطلق29ًً ًفيال  انم
ًفالحًعلرًالميع

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًالتدري)اتًالنوعيةًعلرًمستوىًاألةا ًًللعابًالقوًى

كليةًً-والريا ةالمهارىًلس)اقاتًالمضمارًلطابًقسمًالترييةًالبدنيةً

ًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويت

ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ًة/ًحسينًلحمدًالحاج

ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

فا ً زاىًةغيمان30ًً
ًصيهدًالمطيرًى

تأثيرًبرنامجًباستخدامًالقاةًالحركيةًعلرًلةا ًالمهاراتًًللعابًالقوًى
الحركيةًاألساسيةًالمرت)طةًبمسابقاتًالميدانًوالمضمارً

ًتاميذًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولةًاليويتل

ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ًة/ًةيناًعبدالرحيمًمهنر

ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًعلر31ًً ً انم محمد
ًحزامً ًعلر فا 

ًالميع

تأثيرًبرنامجًتعليمرًقائمًعلرًاستراتيجيةًالتعلمًًللعابًالقوًى
النشطًعلرًمستوىًلةا ًبعضًالمهاراتًالمنهجيةً

الميدانًوالمضمارًلتاميذًالمرحلةًفيًمسابقاتً
ًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ًة/ًليلرًعبدهللاًحامد

ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمبرن32ًً ًمطلق محمد
ًسعيدًمبرنًالعازمر

تأثيرًبرنامجًتيميلرًعلرًلةا ًمسابقاتًللعابًًللعابًالقوًى
ًالقوىًلتاميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًمحمدًصا ًلحمدًفالحة/
ًة/ًحسينًلحمدًالحاج

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمشعل33ًً مشعلًاةغيم
ًعلرًةغيمًالمطيرًى

تعلمتًً-لريدً-تأثيرًاستخدامًاستراتيجيةًاعرفًطرقًتدريح
علرًمستوىًلةا ًالمهاراتًالمنهجيةًفيًكرةًاليدً

ًلتاميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًبها ًسيدًمحموة
ًيوس ًمحمدة/ًلحمدً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًفهد34ًً ًسعد فهد
ًخشمانًالهالرًى

ً-تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًاستراتيجيةًلعرفًكرةًاليد
تعلمتًعلرًمستوىًلةا ًالمهاراتًً-لريد

المنهجيةًفيًكرةًاليدًلتاميذًالمرحلةًالمتوسطةً
ًبدولةًاليويت

ًل.ة/كمالًسليمانًحسن
ًة/ًمحمدًعوضًعبدالحليم

ًرئيسرمشرفً
ًمشرف

ًآلويدى35ًً حمد
ًرفيحً انغميش

ًالهالرًى

فعاليةًلدولةًالممارسةًعلرًمستوىًلةا ًبعضًًكرةًطائرة
المهاراتًالمنهجيةًفيًاليرةًالطائرةًلتاميذً

ًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلنمنًعبدهًمحمد
ًة/ًةيناًعبدالرحيمًمهنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

عبدالعزيزًعواةًفالح36ًً
ًعواةًعذابًالعنزًى

تأثيرًاستخدامًلسلوبًالحوارًعلرًتعلمًالمهاراتًًللعابًالقوًى
الحركيةًاألساسيةًالمرت)طةًبمسابقاتًللعابًالقوىً

ًلتاميذًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولةًاليويت

ًة/ماطفرًلحمدًعبدالوآلاب
ًة/ًمحمدًحسنًالسيد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًمناور37ًً  ريب
ً احرً  ريب

ًمطلقًالحرير

تأثيرًبرنامجًتعليمرًمقتر ًعلرًمستوىًاألةا ًًكرةًالقدم
المهارىًفيًكرةًالقدمًلتاميذًالمرحلةًاالبتدائيةً

ًبدولةًاليويت

ًة/ًإنمانًسيدًلحمد
ًة/ًعاامًمحموةًعلر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًتقويمًمقررًلةا ًتدريحًس)اقاتًالمضمارًبقسمًالترييةًالبدنيةًللعابًالقوًىًسعدًلزاعًالظفيرًى38ً
ًكليةًالترييةًاألساسيةًبدولةًاليويتً-والريا ة

ًل.ة/ًعاةلًحسنرًالسيد
ًة/ًمحمدًحسنًالسيد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

بدرًلحمدًعياةًعوض39ًً
ًمفلحًالر يدى

صعوياتًتوال ًالمنافساتًالريا يةًالمدرسيةًًمناآلج
ًبدولةًاليويت

ًل.ة/محموةًعبدًالحليم
ًة/ًليلرًعبدهللاًحامد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًآلال40ًً ًمسعد خالد
ًرا دً عواض

ً نيمانًالمطيرًى

تاميمًوحدةًللعابًالقوىًمنهجيةًمدعمةًبالتعليمًاالليترونرًًللعابًالقوًى
ولثرآلاًعلرًمستوىًالتحايلًالمعرفرًواألةا ًالمهارىًلدىً

ًتاميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت

ًة/ًبكرًلنورًتهامر
ًة/ًمحمدًحسنًالسيد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
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(22) 
ـاألومـوا ث نىـاإلشرافـينوانـا رس  ةـا تخصصـاسمـا ب مثـم
ًعبيد41ًً ًخنيفر زين

ًعبدًهللاًالر يدى
تقييمًةورًمعلمًالترييةًكمولةًللقيمًمنًولهةًًمناآلج

ًنظرًتاميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًاليويت
ًل.ة/طارقًمحمدًعبدالعزيز
ًة/ًلحمدًيوس ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

42ًً ًعانضًم)ارن فهد
ًفا ًمفرجًالمسليم

تأثيرًبرنامجًترييةًحركيةًعلرًاالتزانًالثابتًوالمتحرنًًترييةًحركية
ًلتاميذًالا ًالثالثًاالبتدائرًبدولةًاليويت

ًل.ة/عاصمًصابرًرا د
ًة/ًلحمدًيوس ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًنعير43ًً ًمطلق سارة
ًفالحًمحمدًالهالرًى

قائمًعلرًالحواسًلدمجًبرنامجًللعابًحركيةًًترييةًحركية
المعاقينًذآلنيا ًفيًةرسًالترييةًالبدنيةًبمدرسةً

ًالمعرفةًالنموذليةًبدولةًاليويت

ًل.ة/عاصمًصابرًرا د
ًة/ًلحمدًيوس ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

ًعبدالر ا44ًً حسن
ًعيدانًحجر

للعابً
ًمضرب

برنامجًتعليمرًباستخدامًاستراتيجيةًكيلرًولثرهً
المهارىًلبراعمًتنحًالطاولةًعلرًمستوىًاألةا ً

ًبدولةًاليويت

ًة/مروةًصبرىًإبراهيم
ًة/ًةيناًعبدالرحيمًمهنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

محتوىًترييةًبدنيةًمقتر ًلطابًالمرحلةًالثانويةًًطرقًتدريحًناصرًعيدًعوض45ً
ًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًبها ًسيدًمحموة
ًة/ًلسامةًمحمدًعبدالحليم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

46ًً ًمحمدًمحمد لابر
ًبخيت

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًاأللعابًالغر يةًعلرًمستوىًًللعابًالقوًى
تعلمًالمهاراتًالحركيةًاألساسيةًلمسابقاتًالميدانًوالمضمارً

ًلتاميذًالمرحلةًاالبتدائيةًبدولةًاليويت

ًة/محمدًصا ًلحمدًفالح
ًة/ًمحمدًعوضًعبدالحليم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

تأثيرًبرنامجًتعليمرًباستخدامًلسلوبًالنمذلةًًس)احةًدفوازًفارسًمال47ً
علرًمستوىًلةا ًمهاراتًس)احةًالزح ًعلرً

ًال)طنًللمبتدئينًبدولةًاليويت

ًة/ًحنانًمحمدًلعيا 
ًة/ًعزةًكمالًبدر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف

 
 واف  المجل . الق ار:
والمالستيرًخالً هرىًنوفمبرًوةنسرمبرًللطرابًاقترا ًالموافقةًعلرًتسجيلًموا يعًلبحا ًرسائلًالدكتوراهً -9160

مًبنررا  ًعلررر2021ً/2022ًالوافرردينًاليررويتينًالمقيرردينًبقسررمًالترردريبًالريا رررًوعلررومًالحركررةًللعررامًالجررامعرً
مًعلرر6/12/2021ً(ًالمنعقردةًبتراريخ207ًموافقةًمجلرحًقسرمًالتردريبًالريا ررًوعلرومًالحركرةًبجلسرت ًرقرمً)

ًونةًمنًالساةةًوآلم:لنًتيونًآليىةًاإل رافًمك
ـأواًل:ـمرم ةـا لكتوراهـ

ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
 ررررررررررررررررررارىً ريررررررررررررررررررب1ًً

ًالمهندى
علررررررS.A.Qًًترررررأثيرًاسرررررتخدامًتررررردري)اتًالسررررراكيوً

بعضًالقردراتًالبدنيرةًوسررعةًاألةا ًالمهرارىًلردىً
ًالعبرًكرةًالسلةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًإنجرًعاةلًمتولر
ًل.م.ة/ًليلرًلمالًمهنر

ًة/ًالحسينرًصا ًمحمد

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

يوسررررررر ًفررررررررايزًعلررررررررر2ًً
ًحسين

تررأثيرًبرنرررامجًتررردريبرًعلررررًمسرررتوىًاألةا ًالمهرررارىًفررريً

 ررو ًالتحليررلًالييفرررًلمراحررلًلةا ًالفنرررًالمركرربًألحرردً

التاررويب(ًلرردىًالعبرررًً-المراو ررةً-مفرررةاتً)االسررتام

ًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
ًل.ة/ًلحمدًخضرًى

ًل.م.ة/ًصالحًعبدًالقاةرًعتريح

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ترررررأثيرًبرنرررررامجًتررررردريبرًباسرررررتخدامًمواقررررر ًًزيدًخالدًزيدًالر يدى3ً
اللعررررربًالتنافسررررريةًعلررررررًالقررررردراتًالبدنيرررررةً
الخاصررةًويعررضًالمهرراراتًالهجوميررةًلرردىً

ًنا ىرًكرةًاليدًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًعاةلًإبراهيمًلحمد
ًمجبلًالشمرًىل.ة/ًفهدً

ًحسنذل.م.ة/ًعمروًسيدً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمشرفًرئيحًل.ة/ًمحمدًإبراهيمًسلطانالمنحنررررًالخاائاررريًكأسررراسًميكرررانيكيًوليررررردًمحمررررردًعبررررردًهللا4ًً
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إلنتقرررررا ًالمبتررررردئينًكدالرررررةًلو رررررعًبعرررررضًًالذروة
الترررردري)اتًالنوعيررررةًفرررريًكرررررةًالقرررردمًبدولررررةً

ًاليويت

ًل.ة/ًسمرًماطفرًحسين
ًمحمدل.م.ة/ًالحسينًصا ً

ًمشرفً
ًمشرف

عبررررررردًالعزيرررررررزًمنيرررررررف5ًً
ًفهيد

ترررأثيرًبرنرررامجًترررردريبيًبرسرررتخدامًترررردري)اتً
مواقرررررر ًاللعرررررربًالتنافسرررررريةًعلرررررررًمسررررررتوىً
األةا ًالمهررراريًالمنفررررةًوالمركررربًلنا ررررىيً

ًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًمحموةًحسنًحسينًالعريي
ًل.ة/ًمحمدًإبراهيمًسلطان

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً

تررررررأثيرًبرنررررررامجًترررررردريبيًبرسررررررتخدامًالبيىررررررةًًهللاًفهدًالوطيانعبد6ًً
الرمليرررررةًعلررررررًالقررررردراتًالبدنيرررررةًالخاصرررررةً
ويعرررررررضًالمهررررررراراتًاألساسررررررريةً)المنفررررررررةةً
والمندمجرررة(ًلررردىًنا رررىيًكررررةًالقررردمًبدولرررةً

ًاليويت

ًل.ة/ًمحمدًإبراهيمًسلطان
ًل.ة/ًسمرًماطفرًحسين

ًل.م.ة/ًصالحًعبدًالقاةرًعتريح

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً
ًمشرف

مشررراريًفيارررلًلحمرررد7ًً
ًمحموة

ترررررأثيرًبرنرررررامجًتررررردريبيًمقترررررر ًبرسرررررتخدامً
الترردريبًالمتقرراطعًفرريًفترررةًاإلعررداةًعلررررً
بعررررررررضًالقررررررررردراتًوالمهررررررررراراتًاألساسررررررررريةً
المرك)رررررةًلررررردىًنا ررررررىيًكررررررةًالقررررردمًبدولررررررةً

ًاليويت

ًل.ة/ًمحموةًحسنًحسينًالعريي
ًل.ة/ًمحمدًإبراهيمًسلطان

ًل.م.ة/ًالسيدًعليًعبدًهللاً بيب

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً
ًمشرف

ـ
(23) 

ـث نيً :ـمرم ةـا م جستيرـ
ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
تأثيرًاستخدامًالتدريبًالمتقاطعًبطريقةًالتدريبًًيوس ًحبيبًسبت1ً

الفترىًعلرًبعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىًلةا ً
ًالمهاراتًالمرك)ةًلدىًالعبرًكرةًالقدم

ًل.ة/ًصالحًعبدًالجابر
ًوليدًصالحًعبدًالجواةة/ً

ًة/ًلحمدًمحمدًحسين

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

راكررررررانًعبرررررردًالهرررررراةى2ًً
ًصا ًنزال

تأثيرًاستخدامًبعضًلساليبًالتسهياتً
العابيةًالعضليةًللمستق)اتًالحسيةًعلرً

50ًالمدىًالحركرًوالمستوىًالرقمرًلس)احةً
ًمترًصدرًللنا ىينًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًصالحًمحمدًصالح
ًانجرًعاةلًمتولرًل.ة/

ًل.ة/ًخالدًمحمدًعبدًاليريم

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًبرنامجًتدريبرًنوعرًعلرًالقدراتًًعلرًسليمانًمزخر3ً
البدنيةًالخاصةًومستوىًلةا ًبعضً

مهاراتًالرمرًمنًلعلرًلنا ىرًريا ةً
ًالجوةوًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًصالحًعبدًالجابر
ًل.م.ة/ًصالحًعبدًالقاةرًعتريح

ًة/ًعلرًنورًالدينًعلر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًاستخدامًتدريياتًالر اقةًالتفاعليةًًناصرًسعدًنهار4ً
علرًمستوىًلةا ًالمهاراتًالمنفرةةًلبراعمً

ًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/محموةًحسينًحسينًالعرير
ًل.ة/ًسمرًماطفرًحسين

ًل.م.ة/ًهيسمًصالحًعبدًالجواة

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًبرنامجًتدريبرًمقتر ًلتنميةًالر اقةًًصالحًعلرًصالح5ً
ومستوىًلةا ًبعضًالمهاراتًالهجوميةً
ًالفرةنةًلنا ىرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلمالًمحمدًعلر
ًل.ة/ًمحموةًعطيةًبخيت
ًل.ة/ًانجرًعاةلًمتولر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

عبدالعزيزًيوس ًفهرد6ًً
ًعبدًالملك

استخدامًتدري)اتًالقوةًالوظيفيةًتأثيرً
علرًبعضًالمتغيراتًالبدنيةًوالمهاريةً

ًلنا ىرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلحمدًخضرىًمحمد
ًل.م.ة/ًهيسمًصالحًعبدًالجواة

ًة/ًه) ًر وانًعلرً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف
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برنامجًتدريبرًباستخدامًتدري)اتًًفيالًلاسمًلحمد7ً
بعضًالمتغيراتًاالنسنترًوتأثيرهًعلرً

البدنيةًوالركاتًالمرك)ةًلنا ىرًريا ةً
ًالتانكوندوًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًصالحًعبدًالجابر
ًل.م.ة/ًصالحًعبدًالقاةرًعتريح

ًة/ًعلرًنورًالدينًعلر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًبرنامجًتدريبرًباستخدامًالتسهياتًًمحمدًوليدًالحريان8ً
علرًالقدرةPNFًًالعابيةًالعضليةً

العضليةًويعضًمهاراتًحراسًمرمرً
ًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلحمدًخضرىًمحمد
ًة/ًمحمدًمحموةًالخليجر

ًة/ًلحمدًمحمدًحسين

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

سرررررررعوةًفهررررررردًيوسررررررر 9ًً
ًعبدًهللا

المفاهيمًالحركيةًالمرت)طةًبأةا ًمهارةًركلًاليرةً
القدمًفيًالطويلةًمنًالحركةًلحارسًمرمرًكرةً

ً و ًنموذجًآلدسونًللتحليلًالييفر

ًل.ة/ًعاةلًإبراهيمًلحمد
ًل.م.ة/ًطارقًعبدًالمنعم
ًة/ًمحمدًمحموةًالخليجر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

يوسرررررررررررررررر ًعبرررررررررررررررردًهللا10ًً
ًكمشاة

تأثيرًبرنامجًتدريبرًمقتر ًباستخدامًالتدري)اتً
النوعيةًعلرًبعضًالقدراتًالبدنيةًوالتوقعً

ًالقدمًبدولةًاليويتالحركرًلحراسًكرةً

ًل.ة/ًصالحًعبدًالجابر
ًة/ًوليدًصالحًعبدًالجواة

ًة/ًلحمدًمحمدًحسين

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

عبررررردًالررررررحمنًمنيرررررف11ًً
ًعوض

تأثيرًتدري)اتًالقدراتًالتوافقيةًباستخدامً
اليرةًعلرًبعضًالم)اةئًالخططيةًالهجوميةً

ًلاعبرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًالعريرًل.ة/ًمحموةًحسنًحسين
ًل.م.ة/ًطارقًعبدًالمنعم

ًة/ًاألميرًعبدًالستار

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

فهرررررردًم)ررررررارنًلمعرررررران12ًً
ًالر يدى

تأثيرًبرنامجًتدريبرًباستخدامًمواق ًاللعبًعلرً
بعضًالقدراتًالبدنيةًالخاصةًواألةا اتًالمهاريةً

ًالمرك)ةًلدىًالعبرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًصالحًعبدًالجابر
ًلسامةًالسيدًتمامًة/

ًة/ًلحمدًمحمدًحسين

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

علرررررررررررًخالرررررررررردًعلررررررررررر13ًً
ًالر يدى

تأثيرًاستخدامًتدري)اتًالقدراتًالتوافقيةً
علرًةقةًلةا ًبعضًالمهاراتًالهجوميةً

ًلدىًنا ىرًكرةًالسلةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلحمدًصالحًالدينًقراع 
ًل.ة/ًانجرًعاةلًمتولر
ًة/ًناآلدًعبدًاللطيف

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ً

 

(24) 
ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
حسررررنًاةريرررررحًحسرررررن14ًً

ًمحمد
تأثيرًاستخدامًتدري)اتًالمقاومةًاليليةًللجسمً

علرًالقدراتTRXًًباستخدامًلهازًالتعلقً
البدنيةًالخاصةًوالمستوىًالرقمرًلمتسابقرً

ًةفعًالجلةًبدولةًاليويتً

ًل.ة/ًف اةًرزقًعبدًالحكيم
ًل.ة/ًحامدًحسينًلحمد
ًل.م.ة/ًليلرًلمالًمهنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًبرنامجًتدريبرًباستخدامًتدري)اتًالوسطًًيوس ًنعقوبًيوس 15ً
الرملرًعلرًبعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىًاألةا ً

ًالمهارىًلنا ىرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًف اةًرزقًعبدًالحكيم
ًلحمدًمحمدًحسينة/ً
ًلسامةًالسيدًتمامة/ً

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًاستخدامًالتدريبًالمت)اينًعلرًبعضًًذعارًنوافًالعنيزًى16ً
القدراتًالبدنيةًالخاصةًومستوىًلةا ًالمهاراتً
ًالهجوميةًلدىًنا ىرًكرةًاليدًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًمدحتً وقرًطوس
ًل.ة/ًعاةلًإبراهيمًلحمد
ًل.م.ة/ًعمروًسيدًحسن

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

محمرردًسررعدًعلرررًزايررد17ًً
ًالمرًى

تأثيرًبرنامجًتدريبرًباستخدامًاأللعابً
الاغيرةًعلرًمستوىًاللياقةًالبدنيةًوم  رً

ًكتلةًالجسمًلألطفالًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًناسرًحسنًحامد
ًة/ًلحمدًمحمدًحسين

ًة/ًمحمدًمحموةًمحمدًالخليجر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

علرررررررًفياررررررلًعررررررذال18ًً
ًعوض

تأثيرًاستخدامًتدري)اتًالقدراتًالتوافقيةًعلرً
بعضًالقدراتًالبدنيةًومستوىًلةا ًمهارةًاستامً

ًاليرةًلنا ىرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًناسرًحسنًحامد
ًل.م.ة/ًطارقًعبدًالمنعم

ًة/ًلسامةًالسيدًتمام

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف



 26 )مـا بعده صفحة      (

القدراتًالتوافقيةًوتأثيرهًبرنامجًتدريبرًمقتر ًلتنميةًًعلرًسميرًالقطان19ً
علرًمستوىًلةا ًبعضًاألةا اتًالمهاريةًالمرك)ةًلدىً

ًنا ىرًكرةًاليدًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًمدحتً وقرًطوس
ًل.ة/ًطارقًصا ًالدينًسيد

ًل.م.ة/ًعمروًسيدًحسن

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

عبرردًهللاًفرحررانًرحيررل20ًً
ً ريب

ًتأثيرًاستخدامًتدري)اتًالمقاومةًباألح)ال
المطاطةً)بانجر(ًعلرًالقوةًوالتوازنً

والمستوىًالرقمرًلدىًمتسابقرًةفعًالجلةً
ًبالزح ًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًحامدًحسينًلحمد
ًل.م.ة/ًليلرًلمالًمهنر

ًة/ًاألميرًعبدًالستارًحسن

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

فهرررررردًرةينرررررررًخمرررررريح21ًً
ًالشمرًى

التحليلًالييفرًلتقويمًمستوىًاألةا ًالفنرً
باستخدامًنموذجًآلاىًوريدًلمتسابقرً

ًالوثبًالطويلًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًف اةًرزقًعبدًالحكيم
ًل.ة/ًمحموةًعطيةًبخيت
ًل.م.ة/ًليلرًلمالًمهنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًاستخدامًتدري)اتًالفارتلكًباألوزانًًبدرًمحمدًآلزاعًسمرة22ً
المضافةًعلرًمستوىًاألةا ًالبدنرً

ًالقدمًبدولةًاليويتلحكامًكرةً

ًل.ة/ًلحمدًصا ًالدينًقراع 
ًل.ة/ًناسرًحسنًحامد

ًل.م.ة/ًهيسمًصالحًعبدًالجواة

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

 رررررهابًلاسرررررمًلحمرررررد23ًً
ًعلر

ً-تأثيرًاستخدامًلسلوبًالتدريبً)المتقاطع
الوسطًالرمر(ًعلرًمستوىًاللياقةًالبدنيةً

ًلنا ىرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًحسنًحامدل.ة/ًناسرً
ًة/ًه) ًر وانً

ًة/ًلحمدًمحمدًحسين

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

محمررررردًلاسرررررمًمحمرررررد24ًً
ًالبلو ر

تاميمًبروفيلًللمنقذًعلرًلحواضً
ًالس)احةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًصالحًمحمدًصالح
ًة/ًالحسينًصا ًمحمد
ًة/ًمحمدًمحموةًقراع 

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

يوسرر ًمحمرردًعرروض25ًً
ًالعنزًى

استخدامًتدري)اتًالمقاومةًال)الستيةًتأثيرً
علرًالقدراتًالبدنيةًالخاصةًلتحسينًمستوىً

مترًعدو400ًاإلنجازًالرقمرًلدىًالعبرً
ًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًف اةًرزقًعبدًالحكيم
ًل.ة/ًمحموةًعطيةًبخيت
ًل.م.ة/ًليلرًلمالًمهنر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

 

(25)ً
ــاإلشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
ًع)اس26ًً ًحمزة لحمد

ً هاب
تأثيرًاستخدامًالتدري)اتًالتنافسيةًعلرًبعضًالقدراتً

البدنيةًومستوىًلةا ًالمهاراتًالدفاعيةًوفقا ً
ًلتخاااتًالعبرًاليرةًالطائرةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًمحمدًلحمدًالحفناوًى
ًل.ًة/ًلحمدًصا ًالدينًقراع 

ًل.ة/ًمحموةًحسنًحسينًالعرير

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمحمد27ًً ًفيال عبدهللا
ًالعنزًى

تأثيرًتدري)اتًح)الًالمقاومةًعلرًالقدراتًالبدنيةً
الخاصةًومستوىًلةا ًبعضًالمهاراتًالهجوميةً

ًلنا ىرًاليرةًالطائرةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًمحمدًلحمدًالحفناوًى
ًل.م.ة/ًمروةًرمضانًمحموة
ًل.م.ة/ًطارقًمحمدًعبدًهللا

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

تأثيرًاستخدامًتدري)اتًالقوةًالوظيفيةًًفيالًم)ارنًسحم28ً
علرًالقدراتًالبدنيةًالخاصةًومستوىً
لةارًمهارةً ربًاليرةًبالرلسًلدىً

ًنا ىرًكرةًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًانجرًعاةلًمتولر
ًة/ًهيسمًصالحًعبدًالجواة

ًة/ًمحمدًمحموةًمحمدًالخليجر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

29ًً ًإبدا  فالحًفالح
ًالدوسرًى

تأثيرًبرنامجًتدريرًباستخدامًالتدري)اتً
ال)اريةًعلرًبعضًالقدراتًالبدنيةً

ومستوىًاألةا ًالمهارىًلحراسًمرمرًكرةً
ًالقدمًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًلمالًمحمدًعلر
ًل.ة/ًصالحًعبدًالجابر
ًة/ًعلرًنورًالدينًعلر

ًمشرفًرئيسر
ًمشرف
ًمشرف

ًمهدي30ًً ًخالد محمد
ًالعجمي

تأثيرًبرنامجًتدريبيًمقتر ًبرستخدامً
تدري)اتًالبليومترنًفيًالبيىةًالرمليةًعلرً

ًل.ة/ًحامدًحسينًلحمد
ًل.ة/ًمحموةًعطيةًبخيت

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً



 27 )مـا بعده صفحة      (

بعضًالقدراتًالبدنيةًواإلنجازًالرقميً
ًلنا ىيًالوثبًالثاثيًبدولةًاليويت

ًمشرفًل.م.ة/ًلحمدًإسماعيلًلحمد

ًفا ل31ًً ًهللا ًعبد فايز
ًخالدًالشافيًالعجمي

تأثيرًتدري)اتًالمثيرًالضوئيًعلرًسرعةً
اإلستجابةًالحركيةًومستوىًلةا ًبعضً
ًالمهاراتًالدفاعيةًلنا ىيًاليرةًالطائرة

ًل.ة/ًمحمدًلحمدًمحمدًالحفناوًي
ًل.م.ة/ًطارقًمحمدًعبدًهللا

ًل.م.ة/ًعبدًالرحمنًحسينًإبراهيم

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً
ًمشرف

تأثيرًإستخدامًالتدريبًالمركبًعلرًالقوةًًفا لمحمدًعبدًهللا32ًً
اإلنفجاريةًومهارتيًحائطًالادًوالضربً
الساحقًلدىًالعبيًاليرةًالطائرةًبدولةً

ًاليويت

ًل.ة/ًمحمدًلحمدًمحمدًالحفناوًيً
ًل.م.ة/ًمروةًرمضانًمحموة

ًل.م.ة/ًعبدًالرحمنًحسينًإبراهيم

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً
ًمشرف

ًسند33ًً ًثويران  يدان
ًالمطيرًي

تأثيرًبرنامجًتدريبيًبرستخدامًالتدريبً
المتقاطعًعلرًبعضًالقدراتًالبدنيةً
الخاصةًوالبيوكيميائيةًلدىًمتسابقيً

ًالوثبًالثاثيًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًحامدًحسينًلحمد
ًة/ًاألميرًعبدًالستارًحسن
ًة/ًناآلدًمحمدًعبدًاللطيف

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً
ًمشرف

تأثيرًتدري)اتًالر يةًال)اريةًعلرًةقةًًفالحًناصرًعبدًهللا34ً
وسرعةًالليماتًالمستقيمةًلدىًنا ىيً

ًالماكمةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًصالحًعبدالجابرًعبدالحافظ
ًل.م.ة/ًخالدًعبدًالمولوة
ًل.م.ة/ًالسيدًعليًعبدًهللا

ًمشرفًرئيح
ًمشرفً
ًمشرف  

 واف  المجل . الق ار:
ـشئونـا تع يمـوا طاللـ:ـس بعً :
مذكرةًمقدمةًمنًالسريدًل.ة/ًرئريحًقسرمًالمنراآلجًوتردريحًالترييرةًالريا ريةًبشرأنًتر ريحًالسريدًل.ة/ًعاصرمًصرابرًرا رد.ً -9161

/2021ًلتردريحًمقررررًمهرراراتًريا رريةًوحركررةًللفرقررةًالثانيررةًبكليررةًالترييررةًوذلرركًللفاررلًالدراسرررًالثررانرًللعررامًالجررامعرً
(ًالمنعقررررردةًبتررررراريخ202ًيحًالترييرررررةًالريا ررررريةًبجلسرررررت ًرقرررررمً)مًبنرررررا ًعلررررررًموافقرررررةًمجلرررررحًقسرررررمًالمنررررراآلجًوتررررردًر2022

مًوذلرركًعلرررًالنحررو13/12/2021ً(ًبترراريخ204ًمًوموافقررةًمجلررحً ررىونًالتعلرريمًوالطررابًبجلسررت ًرقررمً)5/12/2021
ًالتالر:

ـيللـا س ي تـا م لةـا شعبةـا فرقة
ـيم ىـنظر 

اللغرررةًالعرييرررة+ًاللغرررةًاالنجليزيرررةً+ًالدراسررراتًًالثانية
ًااللتماعيةً+ًعلومًتعليمًلساسر

2ً2ًًمهاراتًريا يةًوحركية

 
 واف  المجل . :الق ار

مرررذكرةًمقدمرررةًمرررنًالسررريدًل.ة/ًوكيرررلًاليليرررةًلشرررىونًالتعلررريمًوالطرررابًبشرررأنًاعتمررراةًلسرررما ًالسررراةةًلعضرررا ًآليىرررةً -9162
م.ًبنرا  ًعلرر2021ً/2022ًالتدريحًالقرائمينًبو رعًاالمتحانراتًوذلركًللفارلًالدراسررًاألولًللعرامًالجرامعرً

ًم.13/12/2021(ًبتاريخ204ًموافقةًمجلحً ىونًالتعليمًوالطابًبجلست ًرقمً)
 واف  المجل  الق ار:
ًالمعسكرً -9163 ًانعقاة ًمواعيد ًعلرًتحديد ًالموافقة ًوالطابًبشأن ًالتعليم ًلشىون ًاليلية ًوكيل ًل.ة/ ًالسيد ًمن ًمقدمة مذكرة

(ًبتاريخ204ًوالفرقةًالثالثة.ًبنا  ًعلرًموافقةًمجلحً ىونًالتعليمًوالطابًبجلست ًرقمً)الدراسرًلطابًالفرقةًاألولرً
ًمًعلرًالنحوًالتالر:13/12/2021

ًم.3/2/2022وحتر29/1ًًالفرقةًاألولرًالفترةًمنًً-1
(26)ً



 28 )مـا بعده صفحة      (

ًم.10/2/2022إلر5/2ًًالفوجًاألولًمنًً-الفرقةًالثالثة:ًلً-2
ًم.17/2/2022إلر12/2ًًالفوجًالثانرًمنًً-بًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 واف  المجل  :الق ار

مرررذكرةًمقدمرررةًمرررنًالسررريدًل.ة/ًوكيرررلًاليليرررةًلشرررىونًالتعلررريمًوالطرررابًبشرررأنًاعتمررراةًمواعيررردًاالمتحانررراتًالعمليرررةً -9164
موافقررررةًمجلررررحً ررررىونًالتعلرررريمًم.ًبنررررا  ًعلررررر2021ً/2022ًوالنظريررررةًللفاررررلًالدراسرررررًاألولًللعررررامًالجررررامعرً

ًمًعلرًالنحوًالتالر:13/12/2021(ًبتاريخ204ًوالطابًبجلست ًرقمً)
ًم.25/12/2021االمتحاناتًالعمليةًمنًيومًالسبتًالموافقًً-1
ًم.9/1/2022االمتحاناتًالنظريةًمنًً-2

 واف  المجل . :الق ار

مررذكرةًمقدمررةًمررنًالسرريدًل.ة/ًوكيررلًاليليررةًلشررىونًالتعلرريمًوالطررابًبشررأنًاعتمرراةًتشرركيلًالتاررحيحًالمرسررلًمررنً -9165
م.ًبنرررا  ًعلررررًموافقرررةًمجلرررحً رررىون2021ً/2022ًلقسررامًاليليرررةًوذلررركًللفارررلًالدراسررررًاألولًللعرررامًالجررامعرً

ً.م13/12/2021(ًبتاريخ204ًالتعليمًوالطابًبجلست ًرقمً)
ًً-صدًةرلاتًالفرقةًاألوليًً:لجنةًًرً-لوال ً:
 رئيساً ًة/ًابراهيمًحسينًابراهيم0ًل1ً

ًعضواً ًل.ة/ًسميرًمحمدًمحيرًالدينًلبوً اةى2ً
ًعضواً  ل.ة/ًمحمدًلحمدًالحفناوًي3ً
 عضواً  ل.ة/ًبها ًسيدًمحموة4ًً

 عضواً  ل.ة/ًحازمًكمالًالدينًعبدالعظيم5ًً

 عضواً ًل.ة/ًسمرًماطفيًحسين6ً

 عضواً  ل.ة/ًناسرًحسنًحامد7ًً

 عضواً  ل.ة/ًرانياًمرسيًابوًالع)اس8ً

 عضواً  ل.ة/ًمحموةًفاروقًصبره9ً

ًعضواً ًة/ً يما ًعليًمحمدًلولي10ًً
 عضواً ًة/ يما ًصا ًسيدًًحسانين11ً

 عضواً ًة/حاتمًفتحًهللاًمحمد12ًً

 عضواً ًة/ًبالًسيدًآلا م13ًً

ًعضواً ًة/ًالسيدًعليًعبدهللاً بيب14ًً
 عضواً ًة/ًمروةًصبريًابراهيم15ًً

ًعضواً ًة/ًه) ًمحمدًراتبًلبوًلازية16ً
 عضواً ًة/ًاحمدًمحمدًحسين17ً

 عضواً ًة/ًماطفيًعنترًزيدان18ًً

 عضواً ًة/ًاحمدًعاةلًتميم19ً

 عضواً ًة/ًاسامةًالسيدًتمام20ًً

 عضواً ًة/ًعمروًاحمدًمحمد21ً

 عضواً ًة/ًبسامًصا ًمحمد22ً

 عضواًًمحمدًمحموةًصا ًالدينة/23ًً

ًعضواًة/ًمحمدًمهرانًمهرانًحسني24ً
ًعضواً ًة/محمدًالسيدً اكر25ًً
 عامل العامل/ًًًمعروفًعبدًالحيًعبدًالجواةًً

 ثانيا : لجنة رصد درجات الف اة الثانية :
 رئيساً  ل.ة/ًلنمنًعبدهًمحمد1ً

ًعضواً ًل.ة/ًعبدالحكيمًرزقًعبدالحكيم2ً
ًعضواً ًمحمدًابراهيمًل.ة/ًعمرو3ً

(27) 
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 عضواً ًل.ة/ًطارقًمحمدًمحمدًعبدالعزيز4ً
 عضواً ًل.ة/ًعاصمًصابرًرا د5ً
 عضواً ًل.ة/ًطارقًصا ًالدينًسيد6ً
 عضواً ًل.ة/ًإنجيًعاةلًمتولي7ً
 عضواً  ل.ة/ًم منًط ًعبدالنعيم8ً
ًعضواً ًة/ًمروةًرمضانًمحموة9ً
 عضواً ًة/ًعمروًسيدًحسن10ً
ًعضواً ًمحمدًسيدة/ًعامت11ًً
ًعضواً ًة/ًنسرينًناةيًعبدالجيد12ً
 عضواً ًة/ًاحمدًاسماعيلًاحمد13ً
 عضواً ًة/ًالحسينًًصا ًمحمد14ً
 عضواً ًة/ًعزةًكمالًبدر15ً
 عضواً ًة/ًعاامًمحموةًعلي16ً
ًعضواً ًة/ًخالدًابوالسعوةًعبدهللا17ً
ًعضواً ًة/ً يما ًماآلرًاحمد18ً
 عضواً ًة/ًاحمدًيوس ًمحمدًحسن19ً
 عضواً ًة/ًمحمدًحسنًالسيدًابراهيم20ً
 عضواً ًة/ًعليًنورالدينًعلي21ً
ًعضواً ًة/ًوال ًبدريًكامل22ً
 عضواً ًة/ًآال ًاحمدًمحمدًالطاآلر23ً
 عضواً ًة/ًبسامًالسيدًمحمد24ً
 عضواً ًة/ًاحمدًمحموةًعثمان25ً
 عضواً ًة/ًاحمدًمحموةًمحمدًلال26ً
ًعضواً ًة/ًآلال ًمحمدًف اة27ً
 عضواً ًة/ًمحمدًسيدًحامد28ً
ًعضواً  ة/ًاحمدًمحمدًحسني29ً
ًعامل ًماطفيًعرابرًمحمدالعاملً/ًً

 ثالثا : لجنة رصد درجات الف اة الثالثة : 
 رئيساً  ل.ة/ًمحموةًعطيةًبخيت1ً
ًعضواً ًل.ة/ًف اةًرزقًعبدالحكيم2ًً
 عضواً  ل.ة/ًحامدًحسينًاحمد3ً
 عضواً ًل.ة/ًمحموةًحسنًحسين4ً
 عضواً ًل.ة/ًمحمدًنارتًمحموة5ً
 عضواً  ل.ة/ًبلبلًرمضانًرمضان6ً
ًعضواً ًل.ة/ًحنانًمحمدًاحمدًلعياة7ً
ًعضواً ًل.ة/ًصالحًعبدالجابرًعبدالحافظ8ً
ًعضواً ًل.ة/ًانمانًسيدًلحمد9ً
 عضواً ًل.ة/ًاحمدًخضريًمحمد10ًً
ًعضواً ًة/خالدًعبدالمولوةًعبدالعظيم11ً
ًعضواً  ة/ًر اًرييعًفهمي12ً
ًعضواً ًة/ًصالحًعبدالقاةرًعتريح13ًً
 عضواً ًة/ًطارقًمحمدًعبدهللاًبخيت14ً
 عضواً ًة/ًوليدًمحمدًحسين15ًً
ًعضواً  ة/ًةيناًعبدالرحيمًمهني16ً
 عضواً ًة/ًمحمدًعوضًعبدالحليم17ً
ًعضواً ًة/ًمحمدًمحموةًمحمدًعبدالرحيم18ً
 عضواً ًة/ًمحمدًحسينًابراهيم19ً
 عضواً  ر وانًعلية/ًه) 20ًً
ًعضواً ًة/ًاملًناةيًمحمد21ًً
 عضواً ًة/ًرانياًصديقًعبداللطيف22ًً
 عضواً ًة/ًليليًعبدهللاًحامد23ً
 عامل العامل/ًماطفيًعبدًاليريمًًً

ً
ً
(28) 
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 رابعا : لجنة رصد درجات الف اة ال ابعة+ )الئحة اديمة(:

 رئيساً ًل.ة/ًعبدهللاًفر ليًاحمد1ً

ًعضواً ًل.ة/ًصالحًمحمدًصالح2ًً
 عضواً ًل.ة/ًلحمدًصا ًالدينًمحمدًقراعة3ً

 عضواً ًل.ة/ًمحمدًابراهيمًمحموة4ً

 عضواً ًل.ة/ًعماةًسميرًمحموة5ًً

 عضواً ًل.ة/ًعاةلًحسنيًالسيدًالشواف6ً

 عضواً  ل.ة/ًًعماةًالدينً ع)انًعلر7ً

 عضواً  ل.ةً/ماطفيًلحمدًعبدًالوآلاب8ً

ًعضواً ًصالحًعبدًالجواةل.ة/ًهيسم9ًً
 عضواً ًل.ة/ًاحمدًمحمدًاحمدًلبوًاليزيد10ً

ًعضواً ًة/ًمحمدًصا ًاحمدًفالح11ً
 عضواً  ة/ًليليًلمالًمهني12ً

 عضواً ًة/ًعبدالرحمنًحسينًابراهيمً 13ً

 عضواً ًة/ًبكرًانورًتهامي14ًً

 عضواً ًة/ًاالميرًعبدالستارًحسن15ًً

 عضواً ًة/ًوليدًصالحًعبدالجواة16ً

 عضواً ًة/ًاسرا ًعطاًالمحمدي17ً

 عضواً ًة/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدالقاةر18ً

ًعامل العامل/ًطلعتًعبدًالمجيدًً
ًخامسا : لجنة رصد الت اكمي والالئحة القديمة :

 رئيساً  ل.ة/ًلمالًمحمدًعلي1ًًً

 عضواً  ل.ة/ًعاةلًابراهيمًلحمد2ً

 عضواً  ل.ة/ًمحموةًعبدًالحليمًعبدًاليريم3ً

ًعضواًل.ة/ًًمدحتً وقيًطوس4ً
 عضواً  ل.ة/ًكاملًعبدالمجيدًقناوة5ً

ً عامل العاملً/ًًصفوتًعبدًالحكيمًسيدً
 واف  المجل  الق ار:
9166- ً ًالطالب/ ًقيد ًإعاةة ً)باق(أحمد صالح محمد محممدإقترا  ًالرابعة ًبالفرقة ًالمقيد ًالجامعرًً. ًالعام فر

مًوالسما ًل ًبدخولًاالمتحاناتًحيثًلن ًتمًتحديدًموقف ًمنًالتجنيدًوحاول ًعلرًالشهاةة2021/2022ً
ًم.13/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ204ًبنا  ًعلرًموافقةًلجنةً ىونًالتعليمًوالطابًبجلستهاًرقمً)العسكريةً

 واف  المجل . الق ار:
موافقةًسنةًبنا  ًعلر28ًًإقترا ًوق ًقيدًالطابًاألترًلسما آلمًوذلكًلبلو همًالحدًاألقارًللتجنيدًوآلوًسنً -9167

ًوآلم:ًم13/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ204ًلجنةً ىونًالتعليمًوالطابًبجلستهاًرقمً)
ـت ريخـا مياللـا فرقةـاالسمـم
11/11/1981ًًاألولرًعمرًمهنرًصديق1ً
10/5/1993ًًالفرقةًالرابعةًتدريبًمنًالخارجًعلرًخل عمروًصبرى2ًً

 ً

ً
ً
(29) 

 واف  المجل  الق ار:
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إقترا ًالموافقةًعلرًااللتماسًالمقدمًمنًالطالب/ًمحموةًلحمدًفهمر.ًالمقيدًبالفرقةًالثالثةً) ع)ةًإةارة(ًبعملً -9168
لجنةًخاصةًألةا ًامتحاناتًلعمالًالسنةًمعًاالمتحانًالعملرًوانتدابًلحدًلليتابةًفيًاالمتحانًالنظرىًوذلكً

ً ًعلر ًبنا   ًلحاة . ًلتعر   ًالتعنظرا  ً ىون ًلجنة ً)موافقة ًرقم ًوالطابًبجلستها ًبتاريخ204ًليم ًالمنعقدة )
ً.م13/12/2021

 واف  المجل . الق ار:
إقترا ًقبولًالعذرًالمر رًالمقدمًمنًالطال)ة/ًندىً بيبًفهمرً بيب.ًالمقيدةًبالفرقةًالثالثةً) ع)ةًإةارة(ً -9169

ًالجم ًوتحكيم ًإةارة ًاختيارى ًلمقرر ًوالنظرية ًالعملية ًاالمتحانات ًةخول ًللعامًعن ًاألول ًالدراسر ًللفال )از
موافقةًلجنةً ىونًالتعليمًوالطابًبجلستهاًمًوذلكًنظرا ًلظروفهاًالاحية.ًبنا  ًعلر2021ً/2022ًالجامعرً

ً.م13/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ204ًرقمً)
 واف  المجل  الق ار:
ًالرابعةً) ع)ةًتدريح(ًعنً -9170 ًبالفرقة ًالمقيد ًاسامًمحمدًحسنًكامل. إقترا ًقبولًالعذرًالمر رًالمقدمًمنًالطالب/

مًوذلكًنظرا ًلظروف ًالاحية.2021ً/2022ًةخولًاالمتحاناتًالعمليةًوالنظريةًللفالًالدراسرًاألولًللعامًالجامعرً
ً.م13/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ204ًهاًرقمً)موافقةًلجنةً ىونًالتعليمًوالطابًبجلستبنا  ًعلرً

 واف  المجل . الق ار:
ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
اقترا ًالموافقةًعلرًمحوًعقويةً)اللوم(ًالموقعةًعلرًالسيدًالدكتور/ًلحمدًمحمدًحسينًلحمد.ًالمدرسًبقسمً -9171

ًم.29/9/2019الااةرًبتاريخً(2370ًالتدريبًالريا رًوعلومًالحركةًوفقا ًللقرارًرقمً)
 واف  المجل . الق ار:
األستاذًبقسمًً/ أحمد محمد أبم الألزيد.اقترا ًالموافقةًعلرًتاحيحً هاةةًالدكتوراهًالخاصةًباألستاذًالدكتور -9172

ًتخاص ًمن ًوالترويح ًالريا ية ًإلرً)التم ينات والجمباز(  اإلةارة ًالتمريناتًوالجم)از ًقسم ًإلغا  ًتم حيث
ًمنً)إدارة رياضات الدفاع عن النف (  تخاص ًالطلبًالمقدم ًعلر ًبنا   ًوالترويح ًالريا ية ًاإلةارة بقسم
 سياةت .

 واف  المجل . الق ار:
9173- ً ًالوافدين( ً)للطاب ًةكتوراه ًاألولر ًالفرقة ًنتيجة ًاعتماة ًعلر ًالموافقة ًالاحقاقترا  ًالجامعرًًالدور للعام

ًعلرًماًورةًمنًكنتروالتًالفرقةًاألولرًةكتواره2020ً/2021ً مًلقسمًالتدريبًالريا رًوعلومًالحركة.ًبنا  
ًم.14/12/2021(ًبتاريخ235ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًرقمً)

 واف  المجل . الق ار:
/2020ًللعامًالجامعرًًالدور األول ةكتوراهً)للطابًالوافدين(اقترا ًالموافقةًعلرًاعتماةًنتيجةًالفرقةًاألولرً -9174

ًوال)حو ًرقم2021ً ًالعليا ًالدراسات ًلجنة ًوموافقة ًةكتوراه ًاألولر ًالفرقة ًكنتروالت ًمن ًورة ًما ًعلر ًبنا   م
ًمًلألقسامًالتالية:14/12/2021(ًبتاريخ235ً)
ًالمناآلجًوتدريحًالترييةًالريا ية.ً-1
ًومًالحركة.التدريبًالريا رًوعلً-2

(30) 
ًاإلةارةًالريا يةًوالترويح.ً-3
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ًعلومًالاحةًالريا ية.ً-4
 العلومًالتريويةًوالنفسيةًالريا ية.ً-5

 واف  المجل . الق ار:
/2020ًللعامًالجامعرًًالدور الثانىاقترا ًالموافقةًعلرًاعتماةًنتيجةًالفرقةًاألولرًةكتوراهً)للطابًالوافدين(ً -9175

ًوال)حو ًرقم2021ً ًالعليا ًالدراسات ًلجنة ًوموافقة ًةكتوراه ًاألولر ًالفرقة ًكنتروالت ًمن ًورة ًما ًعلر ًبنا   م
ًمًلألقسامًالتالية:14/12/2021(ًبتاريخ235ً)
ًالمناآلجًوتدريحًالترييةًالريا ية.ً-1
ًالتدريبًالريا رًوعلومًالحركة.ً-2
ًوالترويح.اإلةارةًالريا يةًً-3
 علومًالاحةًالريا ية.ً-4

 واف  المجل . الق ار:
9176- ً ًالطالب/اقترا ًالموافقة ًالمناآلجًناص  بدر عبدهللا على حسألن المزيدى )كميتى الجنسية(  علرًقيد بقسم

ًالجامعرً ًالمالستيرًفيًالترييةًالريا يةًفيًالعام بصفة  م2019ً/2020وتدريحًالترييةًالريا يةًلدرلة
 م.ًبنا  ًعلرًماًورةًمنًاإلةارةًالعامةًللوافدين.2019اعت)ارا ًمنًلكتويرً نهائية

 واف  المجل . الق ار:
ًالجامعرً -9177 ًالعام ًفي ًالمالستير ًلدرلة ًالمقيدين ًالجنسية ًاليويتين ًالطالبين ًتر يح ًإعاةة ًعلر ًالموافقة اقترا 

2020ً/2021ًمًإلرًالعامًالجامعر2019ً/2020ً علرًماًورةًمنًاإلةارةًالمركزيةًلشىونًالطابًمًبنا  
ًللوافدينًوآلم:

ـاالسمـم
ًفهدًعامرًم)ارنًفهدً ريبًالعجمر1ً
ًعلرًحجاجًعالرًمحمدًالعازمر2ً ً

 واف  المجل  الق ار:
مبدئيةًاقترا ًالموافقةًعلرًتسحيلًموا يعًلبحا ًرسائلًالدكتوراهًللطابًالوافدينًاليويتينًالمقيدينًبافةً -9178

ًعلرًموافقةًلجةًالدراساتًالعليا2021ً/2022ًبقسمًالعلومًالتريويةًوالنفسيةًالريا يةًللعامًالجامعرً مًبنا  
ًمًوفقا ًلمايلر:14/12/2021(ًبتاريخ235ًوال)حو ًرقمً)

ــاالشرافـينوانـا رس  ةـاسمـا ب مثـم
ًمحمد1ًً عمر

ًعبدًهللاًفالح
ًلسلوبً ًباستخدام ًنفسر ًبرنامج تأثير
ًتحسينً ًعلر ًالعابية ًاللغوية البرمجة
ًمعلمرً ًلدى ًالسلوكية ًاليفانات مستوى

ًالترييةًالبدنيةًبدولةًاليويت

ًل.ة/ًعماةًسميرًمحموة
ًل.م.ة/ًماطفرًآلا مًلحمد

ً"مشرفًرئيسر"
ً"مشرف"

 
 واف  المجل  الق ار:

(31) 

ًتخاصً -9179 ًالريا ية ًالتريية ًفي ًالعامة ًالدبلوم ًبمرحلة ًبعد ًلسما آلم ًا تر ًالطاب ًقيد ًعلر ًالموافقة اقترا 
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ًعلرًموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًرقمً) (235ً)اصاباتًريا ية(ًبقسمًعلومًالاحةًالريا ية.ًبنا  
ًمًوآلم:14/12/2021بتاريخً
ـا تخصصـاالسمـمـا تخصصـاالسمـم
ًإصاباتًريا يةًنيفينًبنيامينًفايقًكيرلح44ًًإصاباتًريا يةًمحمدًعبدًالحليمًنمنركرم1ًً
ًإصاباتًريا يةًر اًعاةلًحسينًاسماعيل45ًًإصاباتًريا يةًلحمدًنحيرًمحمدًمحموة2ً
ًإصاباتًريا يةًاسرا ًمحمدًحسنًحسين46ًًإصاباتًريا يةًحسنًصا ًالدينًحسنًمحمد3ً
ًإصاباتًريا يةًحسنا ًعبدالقاةرًعبدالحفيظ47ًًإصاباتًريا يةًعبدالرحيمًماطفرمحمدًعبدالمحسن4ًً
ًإصاباتًريا يةًعامرًثابتًعلرًحسين48ًًإصاباتًريا يةًندىًلحمدًحنفرًلحمدًالجالر5ً
ًإصاباتًريا يةًلحمدًعبدًالعظيمًحسنًلحمد49ًًإصاباتًريا يةًلمالًعبدًالناصرًحلمرً اآلين6ً
ًإصاباتًريا يةًةيناًخالدًسيدًمحموة50ًًإصاباتًريا يةًلابرًسلطانرحم ًإيهاب7ًً
ًإصاباتًريا يةً يا ًالدينًمحمدًحسينًمحمد51ًًإصاباتًريا يةًطارقًماطفرًحسنرًمحمد8ً
ًإصاباتًريا يةًنسراًكمالًماطفرًلحمد52ًًإصاباتًريا يةًحسامًلحمدًعبدًالعالًإبراهيم9ً
ًإصاباتًريا يةًلسامةًلمالًعبدالابورلبوًزيد53ًًإصاباتًريا يةًعبدالمجيدالحسينرًلمالًعبدالساتر10ًً
ًإصاباتًريا يةًماطفرًعا ًالدينًلمانًهللاًيوس 54ًًإصاباتًريا يةًحازمًخالدًصبرىًحسين11ً
ًإصاباتًريا يةًمحموةًماطفرًمحموةًحسن55ًًًإصاباتًريا يةًلحمدًصا ًصالحًمحمد12ً
ًإصاباتًريا يةًمنالًحمدىًعمارًحامد56ًًإصاباتًريا يةًع)اسًاألمينعبدًالرحمنًعاةل13ًً
ًإصاباتًريا يةًمحمدًمجدىًمسعوةًمحمد57ًًإصاباتًريا يةًماطفرًطلعتًلحمدًعلر14ً
ًإصاباتًريا يةًعاةلًعمروًعابدينًعبدالحافظ58ًًإصاباتًريا يةًعبداليريمًموسرًمحمدًصديق15ً
ًإصاباتًريا يةً ريهانًعماةًالدينًمحمدًسعيد59ًًريا يةًإصاباتً هابًبها ًالدينًعلر16ً
ًإصاباتًريا يةًماطفرًإبراهيمًع)اسًعلر60ًًإصاباتًريا يةً ريفًلمالًلالًمحمد17ً
ًإصاباتًريا يةًعليا ًفرجًعبدًالحميدًفرج61ًًإصاباتًريا يةًحازمًاالمامًلحمدًبدينر18ً
ًإصاباتًريا يةًنسيمًحسنًسعوةً محمدًممدًو62ًًإصاباتًريا يةًساميةًايلياًخليلًبخيت19ً
ًإصاباتًريا يةًسارةًفتحرًحسنًوآلمان63ًًإصاباتًريا يةًكريمًلميلًعلرًعبدًالعطاى20ً
ًإصاباتًريا يةًآليثمًعبدًري ًسيدًحجازًى64ًًإصاباتًريا يةًميرناًمكرمًوليمًإبراهيم21ً
ًإصاباتًريا يةًعاامًالدينًمحمدًعبدًالعزيزمحمد65ًًًإصاباتًريا يةًلحمدًعبدًري ًسيدًعبدًري 22ً
ًإصاباتًريا يةًعبدًال)اسطًممدو ًمحمدًمحمد66ًًإصاباتًريا يةًسيفًالدينًمحمدًكامل23ً
ًإصاباتًريا يةًعلرًمحمدًلحمدًعلر67ًًإصاباتًريا يةًطارقًلمالًعبدًالعال24ً
ًإصاباتًريا يةًالحميدًحسينًعوضآلديرًعبد68ًًًإصاباتًريا يةًتامرًإسماعيلًعبدًالمولوة25ً
ًإصاباتًريا يةً ي) ًنجيبً ي) ًعبدالرحمن69ًًإصاباتًريا يةًلميرةًحسنًعبدًالقاةر26ً
ًإصاباتًريا يةًعبدًالرحمنًمتولرًمحمدًمتولر70ًًإصاباتًريا يةًماطفرًلحمدًمحمدًحسين27ً
ًإصاباتًريا يةًعبدًالسامًثابتمحمدًامام71ًًًإصاباتًريا يةًعا ًالدينًسلمرًإبراهيمًحسين28ً
ًإصاباتًريا يةًآلديرًعبدًالمعزًمحموةًعبدًالمعز72ًًإصاباتًريا يةًمحموةًماطفرًعبداليريمًلاةًالرب29ً
ًإصاباتًريا يةًسلوىًسيدًعبدًالحليمًلحمد73ًًإصاباتًريا يةًلحمدًمحمدًمختارًمحمدًعبدهللا30ً
ًإصاباتًريا يةًاسامًعلرًعثمانًمحمد74ًًإصاباتًريا يةًعبدالرحيمًممدو ًعبدالرحيمًعبدالحميد31ً
ًإصاباتًريا يةًمحموةًلمالًالورةانرًالسيد75ًًإصاباتًريا يةًلسما ًحمدىًمحموةًلحمد32ً

(32) 
ـا تخصصـاالسمـمـا تخصصـاالسمـم
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ًريا يةإصاباتًًلحمدًحسنًعبدًالمنعمًقاسم76ًًإصاباتًريا يةًاسامًبدرىًمحمدًعلرًالطماوًى33ً
ًإصاباتًريا يةًماطفرًمحمدًلابر77ًًإصاباتًريا يةًمجدىًإبراهيمًفولرًحمدان34ً
ًإصاباتًريا يةًحسينًعزتًآلا مًمحمد78ًًإصاباتًريا يةًمحموةًمحمدًمحموةًعبدًري 35ً
ًإصاباتًريا يةًاسرا ًلحمدًعبدًالقاةرًلحمد79ًًإصاباتًريا يةًلمانرًكمالًخميحًع)اس36ً
ًإصاباتًريا يةًمروانًمحمدًعبدًالمغنرًحسين80ًًإصاباتًريا يةًمحمدًعلرًعبدًهللالميرة37ًً
ًإصاباتًريا يةً رينًاألةآلمًفتحرًصالح81ًًإصاباتًريا يةًنسرينًمحمدًفوزىًعبدالحكيم38ً
ًإصاباتًريا يةًنورآلانًناةرًمحمدًمحمد82ًًإصاباتًريا يةًآناتًعاط ًةمرةاشًمحمد39ً
ًإصاباتًريا يةًفاطمةًعلرًعبدًري 83ًًإصاباتًريا يةًعبدال)اسطًعبدالشافرًمحمدإنمان40ًً
ًإصاباتًريا يةًنورآلانًفياضًعماة84ًًإصاباتًريا يةًعبدًالرحمنًرا دًعلرًمحمد41ً
ًإصاباتًريا يةًماطفرًعزتًمحمدًفر لر85ًًإصاباتًريا يةًمحمدًعلرًعبدًالوار ًمحمد42ً
ًًًًإصاباتًريا يةًمحمدًحمدىًعطيةًمحمد43ً ً

 واف  المجل . الق ار:
ذكرور(ًتخارصًتردريحًللعرابًالمضرربًبقسرمًالمنراآلجًوتردريحًً-(ً)مردرس1تعيينًعردةً)اقترا ًالموافقةًعلرً -9180

والمنرررراآلجًوطرررررقًترررردريحًالترييررررةًوالترررررويحً(ًمرررردرسًفرررررًقسررررمرًاإلةارةًالريا ررررية5ًالترييررررةًالريا ررررية،ًوعرررردةً)
ًالريا يةًوفقا ًلماًيلر:

وافقًمجلحًاليليةًفرًللست ًالخاصةًبالتعيينًلرا اتًتقاريرًلجنةًالفحصًواالستماعًواإلفرً و ًةراسةًً-1
ًمًعلرًتعيينًالمر حينًا ترًلسما آلم:19/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ221ًرقمً)
ـا ت ريخـا تخصصـاالسمـا مرشحـا قسمـم
1ً

املناهج وتدريس 
 الرتبية الرياضية

ًم22/10/2018إعانًًمدرسًتدريحًللعابًمضربًالحليمآلشامًمحمدًعبدً
ًمدرسًتمريناتًبنينًلحمدًمحمدًماطفرًالسيد1ً

ًم10/10/2019إعانً
ًمدرسًتدريحًلم)ازًبنينًلحمدًسعيدًإبراهيمًال)شارًى2ً
ًمدرسًتدريحًلم)ازًبناتًعزةًحلمرًمحمدًلنيدى3ً
اإلدارة الرياضبة 4ً

 والرتويح
ًمدرسًترويحًمحمدلملًسعيدًمحموةً

ًمدرسًإةارةًكرةًسلةًمحمدًسيدًبشيرًمحمد5ً
 إلغاء الدرجات التالية: -2
اللجنةًبكتابةًتقريرًلماعرًًلقرتحيثًًتجميدًةرلةًالتمريناتًبناتًبقسمًالمناآلجًوتدريحًالترييةًالريا يةً-

ً.التمريناتفرًوظيفةًمدرسًتدريحً وآخرًفرةىًوتوصلتًإلرًعدمًترقرًالمتقدمةًللوظيفةًالمتقدمةًإليها.
تجميدًةرلةًللعابًالقوىًبناتًبقسمًالمناآلجًوتدريحًالترييةًالريا يةًحيثًقرارًاللجنةًيتضمنًلنًلميعًً-

ًالمتقدمينًمستوىًلةائهمً عيفًالًيرتقرًإلرًتعيينهمًفرًوظيفةًمدرسًتدريحًللعابًقوى.
حيررثًلقرررتًاللجنررةًبعرردمًارت)رراطًالرسررالةًبالتخاررصًً)بنررات(يررتمًتجميرردًاإلعررانًالخرراصًبالجم)ررازًاإلنقرراعرًً-

ًالمطلوب.
الدكتور/ًعبدًهللاًعبدًاللطيفًمحمد.ًمعينًبالفعلًمدرسًتخاصًالتمريناتًبقسمًالمناآلجًًاست)عاةًوظيفةً-3

(ًمررنًقررانون2ً(ًفقرررةً)72وطرررقًالترردريحًبجامعررةًالررواةىًالجديرردًوقررررًالمجلررحًاسررت)عاةهًتطبيقررا ًلررنصًالمرراةةً)
نً رغلًوظيفرةً را رةًتنظيمًالجامعاتً"الًنجوزًلعضوًآليىةًالتدريحًفرًإحدىًالجامعاتًالخا عةًلهذاًالقرانًو

معلررنًعنهرراًمماثلررةًلوظيفررةًفرررًلامعررةًلخرررىًإالًبطريررقًالنقررلًواالكتفررا ًبتعيررينًالرردكتور/ًلحمرردًمحمرردًماررطفرً
 السيد.ًحيثًلنًلجنةًالفحصًلقرتًبعدمًصاحيةًباقرًالمتقدمينًلشغلًمدرسًتمرينات.

(33) 

 واف  المجل . الق ار:
ًلظروفًخارلةًعنً -9181 اقترا ًقبولًلعذارًالطابًالوافدينًعنًةخولًامتحاناتًةورًيوني ً)الدورًاألول(ًنظرا 
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مًبنا  ًعلرًموافقةًمجالح2020ً/2021ًاراةتهمًوالسما ًلهمًبدخولًامتحاناتً)الدورًالاحق(ًللعامًالجامعرً
ًم.14/12/2021(ًبتاريخ235ًاألقسامًالمختاةًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوال)حو ًرقمً)

 واف  المجل  الق ار:
ً)ةبلوم -9182 ًالريا ية ًالاحة ًعلوم ًبقسم ًبالتدريحًلمقرراتًالدراساتًالعليا ًالقائمين ًتشكيل ًتعديل ًعلر ًالموافقة ً-اقترا 

ًً-مالستير ًالجامعر ًللعام 2021ًةكتوراه( ًرق2022/ ًبجلست  ًوال)حو  ًالعليا ًالدراسات ًلجنة ًموافقة ًعلر ًبنا  مًم.
ًمًعلرًالنحوًالتالر:19/12/2021(ًبتاريخ235ً)

ـأواًل:ـمرم ةـلب ومـاإلص ب تـا ري ضية:
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًة/ًلحمدًمحموةًعثمانً-ة/ًمحمدًفاروقًإبراهيمًالتشريحًالوظيفرً)نظرى(1ً
ًة/ًإسرا ًعطاًالمحمدىً-ل.ة/ًمحموةًفاروقًصيرهًعملر(ً-التدليكً)نظرًى2ً
ًة/ًإسرا ًعطاًالمحمدىً-ة/ًمحمدًفاروقًإبراهيمًعملر(ً-إصاباتًالماعبًواالسعافاتًاألوليةً)نظرًى3ً
ًة/ًلحمدًمحموةًعثمانً-ل.ة/ًمحموةًفاروقًصيرهًالتأآليلًالريا رً)نظرى،ًعملر(4ً
ًمحمدًرييعًة/ًفاتنً–ة/ًةعا ًمحمدًمحموةًًالاحةًالعامةًإختيارىً)نظرى(5ً

ـي ومـا صمة(:ـ-ا م جستيرـ)أو ىـم جستيرث نيً :ـمرم ةـ
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًل.ة/ًمدحتًعريرًخليلً–ل.ة/ًرندهً محًالدينًًالاحةًالعامةً)نظرى(1ً

ًل.ة/ًمحموةًعطي ً-
ًل.ة/ًعماةًالدينً ع)انًعلرًةراساتًمتقدمةًفرًفسيولولياًالريا ةً)علومًالاحة(2ً
ًل.ة/ًعماةًالدينً ع)انًعلرًفسيولولياًالريا ةً)تدريب(ةراساتًمتقدمةًفر3ًً
ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبرهًإصاباتًالماعبًواالسعافاتًاألوليةً)نظرى(4ً
ـي ومـا صمة(ـ-ً :ـمرم ةـا م جستيرـ)ث نيةـم جستيرث  ث

ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
ًل.م.ة/ًنسرينًناةىًعبدًالجيدً–ل.ة/ًمحموةًفاروقًصبرهًًترييةًالقوامً)نظرى(1ً
ًللمجال2ًً ًالاحية ًالمشكات ًفر ًبحث حلقات

ًالريا رً)نظرى(
ًة/ًمحمدًفاروقًإبراهيمً–ل.ة/ًعماةًالدينً ع)انًعلرً

ًة/ًلحمدًمحموةًعثمانً-ة/ًإسرا ًعطاًالمحمدىًً
ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبرهًتشريحًوظيفرً)نظرى(3ً
ًل.م.ة/ًنسرينًناةىًعبدًالجيدًًة/ًلحمدًمحموةًعثمانً–ًالتغذنةًللريا يينً)نظرى(4ً
ًة/ًمحمدًفاروقًإبراهيمًً-ل.ة/ًمحموةًفاروقًصيرهًقرا اتًمولهةً)نظرى(5ً

ًة/ًلحمدًمحموةًعثمانًً-ة/ًإسرا ًعطاًالمحمدىً
ـ

(34)ً
ـي ومـا صمة(ـ-ً :ـمرم ةـا لكتوراهـ)أو ىـلكتوراهرابع
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
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ًً–ل.ة/ًطارقًصا ًالدينًسيدًتحليلًحركرً)نظرى(1ً
ًل.م.ة/ًخالدًعبدًالمولوة

ًل.م.ة/ًنسرينًناةىًعبدًالجيدًالترييةًالاحيةً)نظرى(2ً
ًل.ة/ًعماةًالدينً ع)انًعلرًعملر(ً-ةراساتًمتقدمةًفرًفسيولولياًالريا ةً)نظرًى3ً
ًل.ة/ًسميرًمحمدًمحرًالدينًلبوً اةىًً(ً)نظرى(1قرا اتًمولهةً)4ً

ًل.م.ة/ًنسرينًناةىًعبدًالجيد
ًل.ة/ًعماةًالدينً ع)انًعلرًوظائ ًاألعضا ًوالجهدًالبدنرً)نظرى،ًعملر(5ً
ـي ومـا صمة(ـ-ً :ـمرم ةـا لكتوراهـ)ث نيةـلكتوراهخ مس
ـا س لةـا ق ئمينـب  تلريسـا مقررـم
1ًً ًالاحية ًالمشكات ًفر ًبحث ًالريا رًحلقات للمجال

ً)نظرى(
ًل.ة/ًعماةًالدينً ع)انًعلر
ًل.م.ة/ًنسريننًاةىًعبدًالجيد

ًل.ة/ًسميرًمحمدًمحرًالدينًلبوً اةىًمورفولولياًالريا ةً)نظرى،ًعملر(2ً
ًل.م.ة/ًنسرينًناةىًعبدًالجيدًاألمانًوصحةًالبيىةً)نظرى(3ً
ًل.ة/ًمحموةًفاروقًصبرهً(ً)نظرى(2قرا اتًمولهةً)4ً

ًل.م.ة/ًنسرينًناةىًعبدًالجيد
ًل.ة/ًسميرًمحمدًمحرًالدينًلبوً اةىًوظائ ًاألعضا ًوالجهدًالبدنرً)نظرى(5ً  

 واف  المجل  الق ار:
ًا ترًلسما آلمًإلرًلامعةًلسوانًللمشاركةًفرًلعمالًاالخت)اراتً -9183 ًمنًالساةة اقترا ًالموافقةًعلرًانتدابًكا 

ًمًوآلم:2021ً/2022الجامعرًالعمليةًوالشفويةًللعامً
ًل.ة/ًعمروًمحمدًإبراهيم.ً-1
 ل.ة/ًرانياًمرسرًلبوًالع)اسًعبدًالعزيز.ً-2

 واف  المجل  الق ار:
ـف ـذاتـا يوم,,,ـمس ءًاوا نصفـس بعةـا وأنترتـا ج سةـف ـتم مـا س يةـ

                رئيس اجمللس                  أمني اجمللس          

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