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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م18/1/2022  بتاريخ  (222) رقم

 ، مجلــا   يل ــةباقــ  عا ــة  ع18/1/2022   ا   ــ   ــد أليــ ع    عاشــ ص صــ ا ا  ة إنــف  ــا  اــاع    ــا 
ورئــ ا  األــد   يل ــة .لكماا سلياان م نل ياان ب ئاســة    ــألد  ألسـتاك   ــد ت ر/ (222) رعــ  مجلــا   يل ــة جتاـ إ

 .  اجلا
  كل من السادة : وحبضور

ًرئيساً  و ألل   يل ة  شئ ن   تعل   و  طالبو  األد   يل ة  سل اان   ن/  اال أ.د -1
ًعضواً  و ألل   يل ة  شئ ن خدمة   اجتا  و نا ة   بألئة أ.د/  ادل إب  ه   أ اد  -2
ًعضواً  و ألل   يل ة  شئ ن   در سات   عل ا و   ح ث أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك   -3
ًعضواً  ع     تدريب    ياضا و ل ع   ح  ةرئ ا  أ.د/ محا د   ن   ألن -4
ًعضواً  رئ ا ع    ل ع   صحة    ياض ة أ.د/  ااد   دين شع ان  لا -5
ًعضواً  رئ ا ع     اناهج و دريا   ت ب ة    ياض ة أ.د/  اص  صاب  ر شد  ا دى -6
ًعضواً  رئ ا ع    إلد رص    ياض ة و  ت ويح أ.د/ ر ن ا م سا أب    ع اس -7
ًعضواً  رئ ا ع     عل ع   ت ب ية و  نف  ة    ياض ة أ.د/  ااد ساأل  محا د -8
ًعضوا ًعنًالقسم أستاك متف غ بق     اناهج و دريا   ت ب ة    ياض ة أ.د/ طارق محاد محاد  بد   عزيز -9

ًالقسمعضوا ًعنً أستاك بق    إلد رص    ياض ة و  ت ويح أ.د/  ازع  اال   دين  بد   عظ   -10
ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة أستاك متف غ بق    إلد رص    ياض ة و  ت ويح أ.د/  ا و محاد إب  ه    -11
ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة أستاك متف غ بق     اناهج و دريا   ت ب ة    ياض ة أ.د بهاء سألد محا د   انألن -12
ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة   تدريب    ياضى و ل ع   ح  ةأستاك متف غ بق    أ.د أ اد صالح   دين محاد ع   ف -13
ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة أستاك متف غ بق     تدريب    ياضى و ل ع   ح  ة أ.د/ محاد محاد   حفناوى  -14
ًعضوا ًعنًالقسم  ألستاك بق     عل ع   ت ب ية و  نف  ة    ياض ة أ.د/  بد هللا   غلى أ اد  -15
ًعضوا ًعنًالقسم أستاك بق     تدريب    ياضا و ل ع   ح  ة  امدأ.د/ ياس    ن  -16
ًعضوا ًعنًاألساتذةًالمساعدين أستاك م ا د بق     عل ع   ت ب ية و  نف  ة أ.ع.د/ ش ااء  لى محاد    ى -17
ًعضوا ًعنًالمدرسين   ادرس بق     تدريب    ياضا و ل ع   ح  ة د/ أ اد محاد   ألن -18
ًعضوا ًعنًالخارج و ألل وز رص   ش اب و   ياضة  بد     ألل  بد   حك   د/ أ اد -19

 عن احلضوروأعتذر  

ًعضوا ًمنًذوىًالخبرة أستاك متف غ بق     تدريب    ياضى و ل ع   ح  ة أ.د/  امد   ألن أ اد إب  ه   -
  ض     ن   ق   أستاك متف غ بق    ل ع   صحة    ياض ة أ.د/ ساأل  محاد محى   دين أب  شادى -
ًعضوا ًمنًالخارج و ألل مدي ية   ت ب ة و  تعل   بأسأل ط أ/ محاد إب  ه     دس عى -

 
  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 

 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

لللللللللللللللللللللللللعنىلم ضرلانجنيةلاني بقةل.لانتصد ق :لأواًل
ًم.19/12/2021ًبتاريخ(221ً)ًالجلسةًرقمًمحضر -9131
 ع.19/12/2021 بتاريخ( 221)   جل ة رع  محض صادق   اجلا  لى  :  ق  ر

لقراراتلانجنيةلاني بقة.لتنف ذم لتملفىلللايتعراض :ث ن ً 
ًم.19/12/2021ًفيًالمنعقدةًالسابقةةًمنًقراراتًالجلسًتنفيذهبشأنًماًتمًًمذكرة -9132
ًع.19/12/2021  ا   انعقدص    ابقةة من ع  ر ت   جل   نفألذهاا    أ  ط   اجلا  لاا  ب :  ق  ر

لموضوع تلو دةلضم نلانجودةلواإلعتم د:لث نثً :
لموضوع تلانتخط طلوانتني قلوانموضوع تلانع مة:لرابعً :
ً–ًم2019/2020منًأوائلًخريجيًالكليةةًأعةوامً)إقتراحًتوفيرًإحتياجاتًأقسامًالكليةًإلىًتكليفًمعيدينً -9133

ً(ً،ًبناء ًعلىًماًوردًمنًمجالسًاألقسامًفيًالتخصصاتًاألتيةً:م2020/2021
لقيملانمن هجلوتدر سلانترب ةلانر  ض ةل:ل-1

لانتخصصل رلانتراكميانتقدلاننيبةلانمئو ةلااليملم
ًتمريناتًممتازًمعًمرتبةًالشرفً%95.72ًبسنتًمحمودًعطية1ً
ًالجمبازًمرتبةًالشرفممتازًمعًً%90.18ًدعاءًسيدًعبدًالعظيم2ً

لقيملاإلدارةلانر  ض ةلوانترو حل:ل-2
لانتخصصلانتقد رلانتراكمىلاننيبةلانمئو ةلااليملم

إدارةًمسابقاتًًممتازًمعًمرتبةًالشرفً%92.84ًنورهانًشوشانًأحمدًفرغلى1ً
ًالميدانًوالمضمار

إدارةًألعابًًممتازًمعًمرتبةًالشرفً%92ًديناًمحمدًحنفىًمراد2ً
ًالمضرب

لقيملانتدر بلانر  ضىلوعنوملان ركةل:ل-3
لانتخصصلانتراكميلانتقد رلاننيبةلانمئو ةلااليملم

ًكرةًالقدمتدريبًًممتازًمعًمرتبةًالشرفً%93.33ًمحمدًعبدًالمنعمًبدر1ً
ًمصارعةتدريبًًممتازًمعًمرتبةًالشرفً%92.47ًمحمدًجمالًعبدًالناصر2ً
ًميكانيكاًحيويةًمعًمرتبةًالشرفممتازًً%92.41ًضياءًالدينًمحمودًحسن3ً  

ًو      اجلا. :  ق  ر

السيدًالدكتور/ًصالحًعبدًالقادرًعتريس.ًلتدريسًمقررً)رياضاتًالدفاعًعنًالنفس(ًلطالبًمرحلةًندبًاقتراحً -9134
االنتدابًدىًالجديدًعلىًأنًيكونًاجامعةًالًوً-مًبكليةًالتربيةًالرياضية2021ً/2022البكالوريوسًللعامًالجامعىً

ًوعلومً ًالرياضى ًالتدريب ًقسم ًمجلس ًموافقة ًعلى ًبناء  ًأسبوع. ًكل ًمن ًإحداهما ًالسبت ًيوم ًويكون ًيومين لمدة
ًم.10/1/2022(ًوالمنعقدةًبتاريخ208ًالحركةًبجلستهًرقمً)

ًو      اجلا.   ق  ر:
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(3) 

جامعةةةًأسةةوانًللمشةةاركةًفةةىًأعمةةالًً-الرياضةةيةإقتةةراحًانتةةدابًالسةةيدةًالةةدكتورة/ًعةةرةًكمةةالًبةةدر.ًإلةةىًكليةةةًالتربيةةةً -9135
م.ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسةمًالمنةاهوًوتةدريسًالتربيةة2021ً/2022ًاالختباراتًالعمليةًوالشفويةًللعامًالجامعىً

(ًبتةةةاريخ205ًمًوموافقةةةةًمجلةةةسًشةةةيونًالتعلةةةيمًوالطةةةالبًبجلسةةةتهًرقةةةمً)2/1/2022(ًبتةةةاريخ202ًالرياضةةةيةًرقةةةمً)
ًم.11/1/2022

ًو      اجلا. ر:  ق  

ررً)الكشةافة(ًبقسةمًالمنةاهوًوتةدريسًالتربيةةًقةإقتراحًانتدابًالسيد/ًحسامًصالحًالدينًمحمد.ًللمعاونةًفىًتدريسًم -9136
الرياضيةًحيثًأنهًحاصلًعلىًدرجةًالماجستيرًفىًالتربيةًالرياضيةًومقيدًبمرحلةةًالةدكتوراهًبالقسةمًللعةامًالجةامعىً

م2/1/2022ً(ًبتةاريخ202ًموافقةًمجلسًقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًرقمً)م.ًبناء ًعلى2021ً/2022ً
ًم.11/1/2022(ًبتاريخ205ًوموافقةًمجلسًشيونًالتعليمًوالطالبًبجلستهًرقمً)

ًو      اجلا.   ق  ر:

انتةدابًبعةاًالسةادةًللمعاونةةًمذكرةًمقدمةًمنًالسيدًأ.د/ًوكيلًالكليةةًلشةيونًالتعلةيمًوالطةالبًبشةأنًالموافقةةًعلةىً -9137
/2021ًفةةىًتةةدريسًبعةةاًمقةةةرراتًقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةةىًوعلةةومًالحركةةةًللفصةةةلًالدراسةةىًاألولًللعةةامًالجةةةامعىً

مًعلةةىًالنحةةو11/1/2022ً(ًبتةةاريخ205ًم.ًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًشةةيونًالتعلةةيمًوالطةةالبًبجلسةةتهًرقةةمً)2022
ًالتالى:

لانمقررلااليملم
ًأساسياتًالمالكمةًيلهيثمًأحمدًإسماع1ً
ًأساسياتًالمضمارًعبدًالرازقًأحمدًيوسفًأحمد2ً

 

ًو      اجلا.   ق  ر:

لشئونلأعض ءله ئةلانتدر سل:لخ ميً ل:
مذكرةًمقدمةًمنًإدارةًشيونًالعاملينًبالكليةًبشأنًتعيينًالدكتور/ًمحمدًالةدرمللىًعمةرًإسةماعيل.ًالمةدرسًالمسةاعدً -9138

الرياضةةيةًبوفيفةةةًمةةدرسًًتخصةةيً)التربيةةةًالصةةحية(ًبةةذاتًالقسةةمًوالكليةةةًوالجامعةةة.ًبنةةاء ًعلةةىًبقسةةمًعلةةومًالصةةحةً
لم.11/1/2022(ًبتاريخ89ًتقريرًلجنةًفحيًالرسالةًوموافقةًمجلسًقسمًعلومًالصحةًالرياضيةًبجلستهًرقمً)

لو      اجلا.   ق  ر:
تعيةةينًالةةدكتورة/ًشةةيماءًمحمةةدًحسةةينًأحمةةد.ًالمةةدرسًالمسةةاعدًمةةذكرةًمقدمةةةًمةةنًإدارةًشةةيونًالعةةاملينًبالكليةةةًبشةةأنً -9139

بقسمًاإلدارةًالرياضيةًوالترويحًبوفيفةًمدرسًتخصيً)إدارةًالرياضاتًالمائيةة(ًبةذاتًالقسةمًوالكليةةًوالجامعةة.ًبنةاء ً
(ًبتةةةةاريخ193ًًعلةةةةىًتقريةةةةرًلجنةةةةةًفحةةةةيًالرسةةةةالةًوموافقةةةةةًمجلةةةةسًقسةةةةمًاإلدارةًالرياضةةةةيةًوالتةةةةرويحًبجلسةةةةتهًرقةةةةمً)

ًم.4/1/2022
لو      اجلا.   ق  ر:

الرياضةةيةًًاقتةةراحًالموافقةةةًعلةةىًالطلةةبًالمقةةدمًمةةنًالسةةيدًأ.د/ًأحمةةدًمحمةةدًعبةةدًالسةةالم.ًاألسةةتاذًبقسةةمًعلةةومًالصةةحة -9140
مًبنةةةاء ًعلةةةى31/12/2022ًمًوحتةةةى1/1/2022ًبمرافقةةةةًزوجتةةةهًللعمةةةلًبالمملكةةةةًالعربيةةةةًالسةةةعوديةًلمةةةدةًعةةةامًمةةةنً

ًم.11/1/2022(ًبتاريخ89ًعلومًالصحةًالرياضيةًرقمً)موافقةًمجلسًقسمً
لو      اجلا.   ق  ر:

(4) 



 5 )مـا بعده صفحة      (

لاندراي تلانعن  لوانب وثلوانعالق تلانثق ف ة:لي ديً ل:ل
ل)تيج سلأب  ثلإنت جلعنميل(

الرياضةةةةةيةًإقتةةةةةراحًتسةةةةةجيلًأبحةةةةةا ًاإلنتةةةةةاجًالعلمةةةةةيًللسةةةةةادةًاألتةةةةةيًأسةةةةةمائ م.ًبنةةةةةاء ًعلةةةةةىًموافقةةةةةةًمجلةةةةةسًقسةةةةةمًاإلدارةً -9141
(236ًمًوقةةةةةةةةةرارًلجنةةةةةةةةةةًالدراسةةةةةةةةةاتًالعليةةةةةةةةةاًوالبحةةةةةةةةةو ًبجلسةةةةةةةةةت اًرقةةةةةةةةةمً)4/1/2022(ًبتةةةةةةةةةاريخ193ًوالتةةةةةةةةةرويحًرقةةةةةةةةةمً)

ًم.11/1/2022المنعقدةًبتاريخً
 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

 د/  صات محاد سألد 1
ًالطائرة""خطةًمقترحةًلتطويرًمصادرًالتمويلًباالتحادًالمصرىًللكرةًً-
ًبمديريةًً- ًالعاملين ًالرياضيين ًاألخصائيين ًلدى ًاإلدارية ًللكفايات ًمقياس "بناء

ًالشبابًوالرياضةًلمحافظةًأسيوط"  
 ج

ًو      اجلا.   ق  ر:

ل)منحلدرج تلعنم ةلاللدكتوراه(
والتةةرويحًدرجةةةًالةةدكتوراهًفةةيًإقتةةراحًمةةنحًالباحةةث/ًمحمةةدًحسةةينًأحمةةدًجعفةةر.ًالمةةدرسًالمسةةاعدًبقسةةمًاإلدارةًالرياضةةيةً -9142

"برنا مجلإلدارةلانماواردلانبشار ةلكمادخسلنت ق اقلانتم اظلانتنا ماىلب الت ا دلانمصار للللللللللل التربيةًالرياضيةًبعنوان
(ًالمنعقةةةةةدةًبتةةةةةاريخ193ًبنةةةةةاء ًعلةةةةةىًموافقةةةةةًمجلةةةةةسًقسةةةةةمًاإلدارةًالرياضةةةةيةًوالتةةةةةرويحًبجلسةةةةةتهًرقةةةةمً)نكااااارةلانيااااانة"ل

ًم.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ236ًلعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)م،ًوقرارًلجنةًالدراساتًا4/1/2022

 و      اجلا. :  ق  ر

إقتراحًمنحًالباحث/ًخالدًمصطفىًرمضان.ًالمدرسًالمساعدًبقسمًاإلدارةًالرياضيةًوالترويحًدرجةةًالةدكتوراهًفةيًالتربيةةً -9143
بنةاء ً"ايترات ج ةلمقتر ةلنألمنلانم ئىلب م م تلانيب  ةلفىلضوءلأبعا دلانتنم اةلانمياتدامة"لللل الرياضيةًبعنةوان

م،ًوقةةةرارًلجنةةةة4/1/2022ً(ًالمنعقةةةدةًبتةةةاريخ193ًعلةةةىًموافقةةةةًمجلةةةسًقسةةةمًاإلدارةًالرياضةةةيةًوالتةةةرويحًبجلسةةةتهًرقةةةمً)
ًم.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ236ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

لمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةً)منًدًبقسمًاقي.ًالمعبدًالبديعًعبدًال اديًعبدًالغنيًعبدًالمالكإقتراحًمنحًالباحث/ً -9144
برن مجلتعن ميلوتأث رهلعنىلمع نجةلأخط ءلاألداءلانفنيل" فيًالتربيةًالرياضيةًبعنوانالفلسفةًدرجةًدكتوراهًًالخارج(

لانمضربل لأنع ب لانك فينبعضلمه رات لانت ن س لضوء لفي "ً ًقسم ًمجلس ًموافقة ًعلى ًالتربيةًبناء  ًوتدريس المناهو
ًًالرياضية ً)بجلسته 202ًرقم ًبتاريخ ًو2/1/2022( ً)م ًرقم ًبجلست ا ًوالبحو  ًالعليا ًالدراسات ًلجنة ًوقرار ،236ً)
 م.11/1/2022بتاريخًًالمنعقدة

 و      اجلا. :  ق  ر

لم جيت ر(لل–تشك سلنجنةلانمن قشةلوان كمل)
ًالرياضيةً -9145 ًاإلدارة ًبقسم ًالمعيد ًثابت. ًحنفى ًسمير ًالباحث/ ًمن ًالمقدم ًللبحث ًوالحكم ًالمناقشة ًلجنة ًتشكيل إقتراح

ًبعنوانً ًالرياضية ًالتربية ًالماجستيرًفى ًدرجة ًللحصولًعلى لبضغوطلوالترويح لااليترات ج ةلوعالقته  "انرق بة
ًمنًالسادة:ًانعمسلند لانع من نلب الت  دلانمصر لنكرةلان د"

 
(5) 



 6 )مـا بعده صفحة      (

ًالتربيةًأ.د/ جاال محاد  لى ي سف.   -1 ًكلية ًوعميد ًوالترويح ًالرياضية ًاإلدارة ًبقسم ًالرياضية ًاإلدارة ًأستاذ
ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-الرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالتربيةًأ.د/  بد هللا   غلى أ اد.  -2 ًبكلية ًالرياضية ًوالنفسية ًالتربوية ًالعلوم ًبقسم ًالتربية ًأصول ًأستاذ
ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-الرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالتربيةًأ.د/ إياان محاد أب    يخف.  -3 ًبكلية ًوالترويح ًالرياضية ًاإلدارة ًقسم ًورئيس ًالرياضية ًاإلدارة ًأستاذ
ًجامعةًكفرًالشيخً)مناقشا (ً-الرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالتربيةًأ.ع.د/  صات محاد سألد.  -4 ًبكلية ًوالترويح ًالرياضية ًاإلدارة ًبقسم ًالمساعد ًالطائرة ًالكرة ًإدارة ًأستاذ
ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (ً-ياضيةالًرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًيدأ.ع.د/ بالل سألد هاش    ألن.  -5 ًكرة ًإدارة ًتخصي ًوالترويح ًالرياضية ًاإلدارة ًبقسم ًمساعد ًبكليةًً-أستاذ
ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ً-التربيةًالرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،ًوقةرارًلجنةة4/1/2022ً(ًالمنعقةدةًبتةاريخ193ًجلةسًقسةمًاإلدارةًالرياضةيةًوالتةرويحًبجلسةتهًرقةمً)بناء ًعلةىًموافقةةًم
ًم.14/12/2021(ًالمنعقدةًبتاريخ236ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

لدكتوراه(لل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)ل
بقسةةمًالتةةدريبًًالمةةدرسًالمسةةاعد.ًه ــف هللا أ اــد خل فــة  بــد   ــ  زق إقتةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةنًالباحثةةة/ً -9146

"تااأث رلبرناا مجللالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًدكتةةوراهًالفلسةةفةًفةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانً
انقاادراتلانبدن ااةللتاادر بىلأ ظوك نتااخلداخااسلانماا ءلب يااتخداملبعااضلاااألدواتلان د ثااةلعنااىلبعااضلل

ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًمترلظ فلعنىلانبطن"ل100وانمه ر ةلوانميتو لانرقمىلنيب   تل
ًأستاذًتدريبًالرياضاتًالمائيةًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًووكيلًأ.د/ صا ح محاد صا ح.  -1

ً)مشرفًرئيسى(ةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطًالكليةًلشيونًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبييةًسابقا ًبكليًًًًً
ًالحركةأ.د/ ياس    ن  امد.  -2 ًالرياضىًوعلوم ًالتدريب ًبقسم ًالرياضى ًالتدريب ًالتربيةًً-أستاذ ًبكلية

ً)مشرف(الرياضيةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًمبارزةح هللا محاد. أ.ع.د/  ا    ت -3 ًتخصي ًالحركة ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًمساعد ًً-أستاذ

ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-كليةًالتربيةًالرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م،10/1/2022ًبتةةاريخً(ًالمنعقةةدة208ًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًبجلسةةتهًرقةةمً)

ًم.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ236ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

ــ ع أ اــد محاــ دإقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9147 .ًالمقيةةدًبقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًمحاــد أم
"تاااأث رلبرنااا مجلللحصةةةولًعلةةةىًدرجةةةةًدكتةةةوراهًالفلسةةةفةًفةةةيًالتربيةةةةًالرياضةةةيةًبعنةةةوانًً)مةةةنًالخةةةارج(ًالحركةةةة

تدر بىلب يتخداملتدر ب تلاني ك ولعنىلبعضلانقدراتلانبدن ةلانخ صاةلوانمياتو لانرقماىلنالعباىللللل
ً:وتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةًمترليب  ةلانموانعلانعيكر ة"ل50

(6) 
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ًتةةةةةةدريبًالرياضةةةةةةاتًالمائيةةةةةةةًبقسةةةةةةمًالتةةةةةةدريبًالرياضةةةةةةىًوعلةةةةةةومًالحركةةةةةةةًووكيةةةةةةلًًأسةةةةةةتاذًًأ.د/ صــــــا ح محاــــــد صــــــا ح. -1
ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-الكليةًلشيونًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبييةًسابقاً ًًًًًًً

ًوعلومًأ.د/ محا د   ن   ألن   ع بى.  -2 ًالرياضى ًالتدريب ًقسم ًورئيس ًمالكمة ًرياضى ًتدريب ًأستاذ
ً)مشرف(بكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطًً-الحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًوعلومًأ.د/ صا ح  بد   جاب   بد   حا ظ.  -3 ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًمصارعة ًرياضى ًتدريب ًأستاذ
ً)مشرف(جامعةًأسيوطًً-كليةًالتربيةًالرياضيةً-الحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م،10/1/2022ً(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ208ًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًبجلسةةتهًرقةةمً)
ًم.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ236ًوقرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

.ًالمقيةةةدًبقسةةةمًالتةةةدريبًالرياضةةةىًوعلةةةومًالحركةةةةًمحاـــد ســـاأل  محاـــد جـــ دصإقتةةةراحًتسةةةجيلًالبحةةةثًالمقةةةدمًمةةةنًالباحةةةث/ً -9148
"تااأث رلباارامجلتاادر بىلنااوعىلعنااىلميااتو لأداءللللللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًدكتةةوراهًالفلسةةفةًفةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانً

ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةًنالعبىلانتنسلفىلضوءلنموذجلكندين"اإلري سلانميتق مل
ًًًًًأستاذًتدريبًكرةًاليدًالمتفرغًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ.د/ مد ت ش عى ط س. -1

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًً
ًأستاذًتدريبًالتنسًاألرضىًبقسمًتدريبًالرياضاتًالجماعيةًوالعابًالمضرب      أ.د/ ناص  أب زيد  لى.  -2

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًيبًالرياضىًوعلومًالحركةًتخصيًعلمًأستاذًمساعدًبقسمًالتدًرًأ.ع.د/   ح ألن صالح محاد.  -3

ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-كليةًالتربيةًالرياضيةً-حركةًمبارزة
م،ًوقةرار10/1/2022ً(ًالمنعقةدةًبتةاريخ208ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالتدريبًالرياضةىًوعلةومًالحركةةًبجلسةتهًرقةمً)

ًم.11/1/2022خً(ًالمنعقدةًبتاري236لجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

.ًالمقيدًبقسمًاإلدارةًالرياضةيةًوالتةرويحًللحصةولًعلةىًمحاد ثابت محاد  اد نإقتراحًتسجيلًالبحثًالمقدمًمنًالباحث/ً -9149
إلاادارةلأنشاطةلاالت اا دللل"تصام ملبرناا مجلانكتروناىللدرجةةًدكتةوراهًالفلسةفةًفةيًالتربيةةةًالرياضةيةً)مةنًالخةارج(ًبعنةةوانً

ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًانمصر لننغوصلواالنق ذلفىلضوءلانت وسلانرقمى"
ًأستاذًإدارةًالرياضاتًالمائيةًالمتفرغًبقسمًاإلدارةًالرياضيةًوالترويحًبكليةًًًًًأ.د/  ا و محاد إب  ه  . -1

ًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًبكليةًالتربيةًً-أستاذًإدارةًالرياضاتًالمائيةًبقسمًاإلدارةًالرياضيةًوالترويحًًًًمؤمن طف  بد   نع  .أ.د/  -2

ًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًأستاذًإدارةًالكرةًالطائرةًمساعدًبقسمًاإلدارةًالرياضيةًوالترويحأ.ع.د/  صات محاد سألد.   -3

ً)مشرف(بكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
م،ًوقةةرارًلجنةةة4/1/2022ً(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ193ًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًاإلدارةًالرياضةةيةًوالتةةرويحًبجلسةةتهًرقةةمً)

ًم.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ236ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

(7) 
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الةةدكتوراه(ًللطةةالبًالوافةةدينًالكةةويتينًالمقيةةديينًبصةةفةًمبدئيةةةًبقسةةمًً-إقتةةراحًتسةةجيلًمواضةةيعًأبحةةا ًرسةةائلً)الماجسةةتير -9150

بنةةاء ًعلةةىًموافقةةًمجلةةسًقسةةمًالتةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًم2021ً/2022ًالتةدريبًالرياضةةىًوعلةومًالحركةةةًللعةةامًالجةامعىً
(ًبتةةاريخ236ًمًوموافقةةةًلجنةةةًالدراسةةاتًالعليةةاًوالبحةةو ًرقةةمً)10/1/2022نعقةةدةًبتةةاريخً(ًالم208الحركةةةًبجلسةةتهًرقةةمً)

ًمًوفقا ًلماًيلى:11/1/202
للاالشرافلانمر نةلعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
عبةةةةةةةدًالةةةةةةةرحمنًجةةةةةةةواد1ًً

ًعبدًهللاًنجم
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثيرًاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامًتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريباتًاألداءاتً
الم اريةةةةةةةةةًالمركبةةةةةةةةةًعلةةةةةةةةىًالقةةةةةةةةدراتًالبدنيةةةةةةةةةً

وفاعليةةةةةةةةًاألداءًالم ةةةةةةةارىًلناشةةةةةةةيىًالخاصةةةةةةةةً
ًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًأحمدًصالحًقراعهًماجستير
ًأ.م.د/هيسمًصالحًعبدًالجواد
ًد/ًناهدًمحمدًعبدًاللطيف

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

يوسةةةةةفًعةةةةةادلًأحمةةةةةد2ًً
ًالفيلكاوًى

بنةةةةةةاءًمقيةةةةةةاسًللمفةةةةةةرداتًالخططيةةةةةةةًلمةةةةةةدربىًكةةةةةةرةً
ًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًعطيةًبخيتًماجستير
ًأ.م.د/ًطارقًعبدًالمنعم

ًد/ًهبهًرشوانًعلى

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

يعقةةةةوبًيوسةةةةفًعلةةةةى3ًً
ًأحمد

دراسةةةةةةةةةةةًتحليليةةةةةةةةةةةًللمبةةةةةةةةةةاد ًالخططيةةةةةةةةةةةً
ال جوميةةةةةةةةةًالفرديةةةةةةةةةًاألكثةةةةةةةةرًاسةةةةةةةةتخداما ً
خةةةةةةةاللًاألدوارًالن ائيةةةةةةةةًلبطولةةةةةةةةًكةةةةةةةأسً

ًالعالمًلكرةًالقدم

ًسلطانأ.د/ًمحمدًإبراهيمًًدكتوراًه
ًأ.د/ًسمرًمصطفىًحسين
ًأ.م.د/ًليلىًجمالًم نى

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ً
 و      اجلا. :  ق  ر

لم جيت ر(لل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)
.ًالمقيةةدةًبقسةةمًالتةةدريبًمنــة هللا محاــ د صــالح   ــدين محاــد ع   ــفإقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحثةةة/ً -9152

"انت ن ااسلانكهربااىللالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًالماجسةةتيرًفةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانً
ننعضالتلانع منةلفيلمه رةلانضربةلاننونب ةلب ندورانلانعنو لكداناةلنوضاعلبعاضلانتادر ب تلاننوع اةلللللل

ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًند لن شئىلانتنسلاألرضى"
ًأستاذًتدريبًرياضىًكرةًالقدمًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًًأ.د/محاد إب  ه   محا د سلطان. -1

ًكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-ووكيلًالكليةًلشيونًالتعليمًوالطالبًالسابقًالحركة
ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-روماتيرمًوالتأهيلًورئيسًقسمًبكليةًالطبأستاذًالأ.د/ إياان ع اس   قاضى.  -2
ًأستاذًمساعدًألعابًالمضربًبقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًأ.ع.د/ م وص صب ى إب  ه   د  ورى.  -3

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-الرياضية
م10/1/2022ً(ًالمنعقةةةدةًبتةةةاريخ208ًبنةةةاء ًعلةةةىًموافقةةةةًمجلةةةسًقسةةةمًالتةةةدريبًالرياضةةةىًوعلةةةومًالحركةةةةًبجلسةةةتهًرقةةةمً)

ًم.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

.ًالمقيةدةًبقسةمًالتةةدريبًالرياضةىًوعلةةومًشــأل ين محاـد زيــد ن وهاــانإقتةراحًتسةجيلًالبحةةثًالمقةدمًمةةنًالباحثةة/ً -9153
"تأث رلايتخداملتدر ب تلالحركةًللحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًالتربيةًالرياضيةً)منًالخارج(ًبعنةوانً

انرشاا قةلعنااىلبعااضلانمتغ ااراتلانبدن ااةلوانفياا ونوج ةلواااألداءاتلانمه ر ااةلانمركبااةلنااد لالعبااىلللللل
ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًانجودو"

(8) 



 9 )مـا بعده صفحة      (

ًبكليةةةةةةةةًً-أسةةةةةةتاذًفسةةةةةةيولوجياًالرياضةةةةةةةةًورئةةةةةةيسًقسةةةةةةةمًعلةةةةةةومًالصةةةةةةةحةًالرياضةةةةةةيةًًأ.د/  اــــــاد   ـــــــدين شـــــــع ان  لـــــــى. -1
ًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالتدأ.د/ ياس    ن  امد.  -2 ًبقسم ًالرياضى ًالتدريب ًالحركةأستاذ ًوعلوم ًالرياضى ًالتربيةًً-ريب ًبكلية
ً)مشرف(الرياضيةً/ًجامعةًأسيوطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًرياضاتًد/ ه ف رش  ن  لى رش  ن.  -3 ًتدريب ًتخصي ًالحركة ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًمدرس
ً)مشرف(بكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطًً-دفاعًعنًالنفسالًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(ً ًرقم ًبجلسته ًالحركة ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًقسم ًمجلس ًموافقة ًعلى 208ًبناء  ًبتاريخ ًالمنعقدة م10/1/2022ً(
ًم.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

ًو      اجلا. :  ق  ر
ــدإقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9154 ــد   حاأل ــى  ب .ًالمقيةةدًبقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًمصــطفى  ل

"بن ءلمق ا سلننيانوخلانتادر بىلفايلضاوءللللللللحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًالتربيةًالرياضيةً)منًالخارج(ًبعنوانً
وتشةةكيلًهييةةةًاإلشةةرافًمةةنًبصااع دلمصاار"انكف  اا تلانتدر ب ااةلانتطب ق ااةلنماادربىلأك د م اا تلكاارةلانقاادمللل

ً:السادة
ًأستاذًتدريبًرياضىًكرةًالقدمًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًًًًأ.د/ محاد إب  ه   محا د سلطان. -1

ًكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(ً-الحركةًووكيلًالكليةًلشيونًالتعليمًوالطالبًالسابقً
ًالحركة أ.ع.د/  ا و سألد   ن. -2 ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًيد ًكرة ًمساعد ًالتربيةًً-أستاذ ًبكلية

ًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحركةد/ أ اد محاد   ألن أ اد.  -3 ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًالقدم ًكرة ًتدريب ًبكليةًً-مدرس
ًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(ً ًرقم ًبجلسته ًالحركة ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًقسم ًمجلس ًموافقة ًعلى 208ًبناء  ًبتاريخ ًالمنعقدة م10/1/2022ً(
 م.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

ًو      اجلا.   ق  ر:
.ًالمقيةدةًبقسةمًالتةدريبًالرياضةىًوعلةومًالحركةةً  ناء  بد   ـ  ان  بـد   عـالإقتراحًتسجيلًالبحثًالمقدمًمنًالباحثة/ً -9155

"تأث رلايتخداملتادر ب تلان باسلانقتا نىللللللحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًالتربيةًالرياضيةً)منًالخارج(ًبعنوانً
وتشةكيلًًانقدراتلانبدن ةلانخ صةلوميتو لأداءلبعضلمه راتلانذراع نلنن شائىلانباومظالفايلانت  كونادو"للللعنىل

ًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:
ًأستاذًالمبارزةًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًأ.د/ سا  مصطفى   ألن. -1

ًكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسي(
ًأستاذًمساعدًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًتخصيًأ.ع.د/ صا ح  بد   قادر  ت يا.  -2

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًياضاتًالدفاعًعنًالنفسً)كاراتيه(تدريبًًر
ًمدرسًتدريبًرياضاتًالدفاعًعنًالنفسًبقسمًالتدريبًالرياضىد/  لى ن ر   دين  لى.  -3

ًالحركةًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(وعلومً
(ً ًرقم ًبجلسته ًالحركة ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًقسم ًمجلس ًموافقة ًعلى 208ًبناء  ًبتاريخ ًالمنعقدة م10/1/2022ً(

ًم.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

 و      اجلا. :  ق  ر

(9) 



 10 )مـا بعده صفحة      (

.ًالمقيةدًبقسةمًالتةدريبًالرياضةىًوعلةومًالحركةةًمصطفى مجـدى مصـطفى أ اـدإقتراحًتسجيلًالبحثًالمقدمًمنًالباحث/ً -9156
"تاأث رلاياتخداملتادر ب تلانتا  بولعناىللللللللحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًالتربيةًالرياضيةً)مةنًالخةارج(ًبعنةوانً

وتشةكيلًهييةةًاإلشةرافًمةنًًنن شائىلانت  كونادو"للانقدراتلانبدن ةلانخ صةلوميتو لأداءلبعضلمه راتلانكروجىل
ًالسادةً:
ياضاتًأستاذًمساعدًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًتخصيًتدريبًًرأ.ع.د/صا ح  بد   قادر  ت يا. -1

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوط)مشرفًرئيسى(ًالدفاعًعنًالنفسً)كاراتيه(
ًًالمصارعةًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةمدرسًتدريبًد/ أسامة    ألد  ااع.  -2

ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً/ًكليةًالتربيةًالرياضيةب
ًمدرسًتدريبًرياضاتًالدفاعًعنًالنفسًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًد/  لى ن ر   دين  لى.  -3

ًالحركةًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(
م10/1/2022ً(ًالمنعقةةةدةًبتةةةاريخ208ًريبًالرياضةةةىًوعلةةةومًالحركةةةةًبجلسةةةتهًرقةةةمً)بنةةةاء ًعلةةةىًموافقةةةةًمجلةةةسًقسةةةمًالتةةةد

 .م11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)
ًو      اجلا.   ق  ر:
ــانىإقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحثةةة/ً -9157 ــال محاــد غ ي ــار جا .ًالمقيةةدةًبقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًم 

"تأث رلايتخداملتدر ب تلانمق وماةلداخاسلللللحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًالتربيةًالرياضيةً)منًالخارج(ًبعنوانً
وتشةكيلًًوخ رجلانم ءلعنىلانقدراتلانبدن ةلانخ صةلومها رةلانبادءلوانمياتو لانرقماىلنياب  ىلاناهارلننن شائ ن"للللللل

ًمنًالسادةً:ًهييةًاإلشراف
ًالتدريبًأ.د/ صا ح محاد صا ح محاد.  -1 ًبقسم ًالمتفرغ ًالمائية ًالرياضات ًرياضى ًتدريب ًأستاذ

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(ً-الرياضىًوعلومًالحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحركةأ.ع.د/ رشا رب    هاى.  -2 ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًمساعد ًالرياضيةً-أستاذ ًالتربية ًً-كلية

ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحركةد/ محاد محا د صالح   دين.  -3 ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًالسباحة ًتدريب ًيةًبكلً-مدرس

ًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
(ً ًرقم ًبجلسته ًالحركة ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًقسم ًمجلس ًموافقة ًعلى 208ًبناء  ًبتاريخ ًالمنعقدة م10/1/2022ً(

 م.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

ًو      اجلا.   ق  ر:
.ًالمقيةةدًبقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةةًمحاــد صــالح محاــد جــاب إقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9158

"درايةلت ن ن ةلنبعضلااألداءاتلانمه ر اةلللللحصولًعلىًدرجةًالماجستيرًفيًالتربيةًالرياضيةً)منًالخةارج(ًبعنةوانً
ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ً"2020انك رات هلفيلدورةلاألنع بلاألون مب ةلطوك ولنمب ر  تل

ًكليةةةةةةةًً-أسةةةةةةتاذًتةةةةةةدريبًالمالكمةةةةةةةًورئةةةةةةيسًقسةةةةةةمًالتةةةةةةدريبًالرياضةةةةةةىأ.ع.د/ محاــــــ د   ــــــن   ــــــألن   ع بــــــى.  -1
ًرئيسى(جامعةًأسيوطً)مشرفًً-التربيةًالرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ـــــــد   قـــــــادر  تـــــــ يا.  -2 ًأسةةةةةةةتاذًمسةةةةةةةاعدًتةةةةةةةدريبًالكاراتيةةةةةةةهًبقسةةةةةةةمًالتةةةةةةةدريبًالرياضةةةةةةةىًوعلةةةةةةةومًأ.ع.د/ صـــــــا ح  ب
ًبكليةًالتربيةًالرياضية/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-الحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًكليةةةةةةةًالتربيةةةةةةةًً-مًالحركةةةةةةةمةةةةةةدرسًتةةةةةةدريبًالكاراتيةةةةةةهًبقسةةةةةةمًالتةةةةةةدريبًالرياضةةةةةةىًوعلةةةةةةًود/ أمــــــل نــــــادى محاــــــد.  -3
ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-الرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(ً ًرقم ًبجلسته ًالحركة ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًقسم ًمجلس ًموافقة ًعلى 208ًبناء  ًبتاريخ ًالمنعقدة م10/1/2022ً(
ًم.11/1/2022(ًبتاريخ236ًرقمً)ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو 

ًو      اجلا.   ق  ر:
(10) 



 11 )مـا بعده صفحة      (

.ًالمقيةةدةًبقسةمًالتةةدريبًالرياضةةىًشــفاء ماــدوح  بــد   حكــ   خل فــةإقتةراحًتسةةجيلًالبحةثًالمقةةدمًمةةنًالباحثةة/ً -9159
"انم اااااددلوعلةةةةومًالحركةةةةةةًللحصةةةةولًعلةةةةةىًدرجةةةةةًالماجسةةةةةتيرًفةةةةيًالتربيةةةةةةًالرياضةةةةةيةً)مةةةةنًالخةةةةةارج(ًبعنةةةةوانً

ج ر (لكدانةلنوضعلتادر ب تلنوع اةلنالعباىلانكوم تاهلللللل-انب وم ك ن كىلننركنةلانخنف ةل)أش رو
ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًفيلر  ضةلانك رات ه"

ًجامعةًبنىًسويفًً-أستاذًالميكانيكاًالحيويةًوعميدًكليةًالتربيةًالرياضيةأ.د/ طارق  اروق  بد   صاد.  -1
ً)مشرفًرئيسى(

ًأستاذًمساعدًتدريبًالكاراتيهًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًًد/ صا ح  بد   قادر  ت يا.أ.ع. -2
ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-كليةًالتربيةًالرياضيةً-الحركة

ًبكليةًالتربيةًً-مدرسًتدريبًالكاراتيهًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةد/ أمل نادى محاد.  -3
ًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(

م10/1/2022ً(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ208ًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًبجلسةةتهًرقةةمً)
 م.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

ًو      اجلا.ل  ق  ر:

.ًالمقيةةدًبقسةةمًالتةةدريبً  قــادر   غلــىمحاــ د  بــد   ــ  ان  بــد إقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9160
"برنا مجللالرياضىًوعلومًالحركةًللحصولًعلىًدرجةةًالماجسةتيرًفةيًالتربيةةًالرياضةيةً)مةنًالخةارج(ًبعنةوانً

تدر بىلمقترحلنتنم ةلبعضلانقدراتلانبدن ةلانخ صةلوتأث رهلعنىلاألداءاتلانمه ر ةلانمركباةلناد للل
ًةًاإلشرافًمنًالسادةً:وتشكيلًهييًالعبىلكرةلانقدملقص رلانق مة"

ًالحركةأ.د/ محاد إب  ه   محا د سلطان.  -1 ًوعلوم ًالرياضى ًالتدريب ًبقسم ًالقدم ًكرة ًتدريب ًً-أستاذ
ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًكليةةةةةًالتربيةةةةةًً-أسةةةةتاذًعلةةةةمًالةةةةنفسًورئةةةةيسًقسةةةةمًالعلةةةةومًالتربويةةةةةًوالنفسةةةةيةًالرياضةةةةيةأ.د/  اــــاد ســــاأل  محاــــ د.  -2
ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-الرياضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًمةةةةةةةةةةدرسًتةةةةةةةةةةدريبًكةةةةةةةةةةرةًالقةةةةةةةةةةدمًبقسةةةةةةةةةةمًالتةةةةةةةةةةدريبًالرياضةةةةةةةةةةىًوعلةةةةةةةةةةومًد/ أ اــــــــــد محاــــــــــد   ــــــــــألن أ اــــــــــد.  -3
ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ً-الحركةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

م10/1/2022ً(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ208ًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًبجلسةةتهًرقةةمً)
ًم.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

ًو      اجلا.ل  ر:  ق

.ًالمقيةةدًبقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومً  ــاع محاــد محاــد   ــنإقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9161
"انخصاااااا ئصلالحركةةةةةةةًللحصةةةةةةولًعلةةةةةةىًدرجةةةةةةةًالماجسةةةةةةتيرًفةةةةةةيًالتربيةةةةةةةًالرياضةةةةةةيةً)مةةةةةةنًالخةةةةةةارج(ًبعنةةةةةةوانً

عناىليانملانقفاظلوعالقتها لبابعضللللللانب وم ك ن ك ةلنمه رةلاندورةلانهوائ اةلاألم م اةلانمياتق مةلللل
ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًينوات"ل10انقدراتلاإلدراك ةلان رك ةلنن شئىلانجمب ظلت تل

ً
(11) 
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ًً-أستاذًعلمًالنفسًووكيلًالكليةًللدراساتًالعلياًوالبحو أ.د/  بد   حك   رزق  بد   حك  .  -1
ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًجامعةًأسيوطًً-أستاذًالميكانيكاًالحيويةًوعميدًكليةًالتربيةًالرياضية   أ.د/ طارق  اروق  بد   صاد.  -2
ً)مشرف(

ًبازًبقسمًالتدريبًالرياضىًوعلومًالحركةًمدرسًتدريبًالجم       د/ و ألد صا ح  بد   ج  د.  -3
ًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(

م10/1/2022ً(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ208ًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةىًوعلةةومًالحركةةةًبجلسةةتهًرقةةمً)
ًم.11/1/2022(ًبتاريخ236ًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)

ً  اجلا.و       ق  ر:

ًاإلدارةً -9162 ًبقسم ًمبدئية ًبصفة ًالمقيديين ًالكويتين ًالوافدين ًللطالب ً)الماجستير( ًرسائل ًأبحا  ًمواضيع ًتسجيل إقتراح
مًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًاإلدارةًالرياضيةًوالترويحًبجلستهًرقم2021ً/2022ًالرياضيةًوالترويحًللعامًالجامعىً

مًوفقا ًلما11/1/202ً(ًبتاريخ236ًمًوموافقةًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًرقمً)4/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ193ً)
ًيلى:
للاالشرافلعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
أحمةةةةدًمطلةةةةبًرجعةةةةان1ًً

ًسعود
اإلبةةةةةةةداعًاالدارىًوعالقتةةةةةةةهًبفاعليةةةةةةةةًاتخةةةةةةةاذًالقةةةةةةةرارً

ًبال ييةًالعامةًللرياضةًبدولةًالكويت
ًأ.د/ًرانياًمرسىًابوًالعباسً
ًأ.م.د/|ًعصمتًمحمدًسيد

ًد/ًمحمدًسعدًمحمدًعبدالقادر

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحًجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراع2ًً
ًباحثيينًجراع

نمةةةةةةةةوذجًمقتةةةةةةةةرحًالسةةةةةةةةتثمارًأنشةةةةةةةةطةًاالتحةةةةةةةةادًالكةةةةةةةةويتىً
ًلكرةًالقدم

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلى
ًأ.م.د/ًهيسمًصالحًعبدًالجواد
ًد/ًعمروًأحمدًمحمدًمحمد

ً"مشرفًرئيسى"
ً"مشرف"
ً"مشرف"

ً
 و      اجلا. :  ق  ر

مً)للطةالبًالوافةدين(ًاعتبةارا 2021ً/2022ً(ًللعةامًالجةامعى2ًاقتراحًالموافقةًعلىًعقدًامتحاناتًتةأهيلىًدكتةوراهًرقةمً) -9163
(ًبتةةةةةاريخ236ًمًبنةةةةاء ًعلةةةةةىًموافقةةةةةًلجنةةةةةةًالدراسةةةةاتًالعليةةةةةاًوالبحةةةةو ًرقةةةةةمً)11/2/2022الموافةةةةةقًًالجمعةةةةةمةةةةنًيةةةةةومً

ًيلىً:م.ًوفقا ًلما11/1/2022ً
ًم.11/2/2022**ًالمجالًالعامًيومًالجمعةًالموافقً

ًم.12/2/2022**ًالمجالًالتخصصىًيومًالسبتًالموافقً
ًم.13/2/2022**ًالمجالًالمرتبطً+ًاالمتحانًالشفوىًيومًاألحدًالموافقً

لم2022/ل2021جدوسلامت  ن تلتأه نىلدكتوراهل)ننطالبلانوافد ن(لننع ملانج معىل
لإنىلاني عةلمنلاني عةلانم دةلان وملوانت ر خ

ًف راً 12ًًصباحاً 9ًًالمجالًالعامًم11/2/2022الجمعة
ًف راً 12ًًصباحاً 9ًًالمجالًالتخصصىًم12/2/2022السبت

ًم13/2/2022األحد
ًف راً 12ًًصباحاً 9ًًالمجالًالمرتبط

ًًاالمتحانًالشفوًى
ًمساءاً 3ًًمساءاً 1ًًعام(ً-مرتبطً-المجاالتًالثالثةً)تخصصى

 
ًو      اجلا.   ق  ر:

 
(12) 



 13 )مـا بعده صفحة      (

مةةةنًالسةةةادةًاألتةةةيًًم2021/2022إقتةةةراحًإعتمةةةادًتشةةةكيلًكنتةةةرولًالتةةةأهيليًدكتةةةوراهًللطةةةالبًالوافةةةدينًللعةةةامًالجةةةامعيً -9164
ًأسمائ مً:

ًأ.د/ًعبدًالحكيمًرزقًعبدًالحكيم.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)رئيسا (ً-1
ً)عضوا (ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ.م.د/ًعصمتًمحمدًسيد.ًًًًً-2
ًأ.م.د/ًحاتمًفتحًهللاًمحمد.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)عضوا (ً-3
ًأ.م.د/ًمحمدًصالحًأحمدًفالح.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)عضوا (ً-4
ً)إداريًاللجنة(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالسيدً/ًوليدًمحمدًجابر.ًًًًًًًًًًًًًًًً-5
ًالعاملً/ًعدليًعليانًعبدًالعال.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)عاملًاللجنة(ً-6

ًو      اجلا.   ق  ر:

الماجسةةتيرًللعةةامًمًبمرحلةةة2021ًاقتةةراحًالموافقةةةًعلةةىًقيةةدًالطةةالبًالوافةةدينًبصةةفةًمبدئيةةةًاعتبةةارا ًمةةنًأكتةةوبرً -9165
مًبأقسامًالكليةًالمختلفةًبناء ًعلىًمةاًوردًمةنًاإلدارةًالعامةةًللدراسةاتًالعليةاًوالبحةو 2021/2022ًالجامعىً

ًوهم:
 ع     اناهج و دريا   ت ب ة    ياض ة : -1

لاندرجةلانجني ةلااليململاندرجةلانجني ةلااليملم

ًماجستيرًكويتىًعبدهللاًعلىًعبدهللاًعبدالحسنًعبدهللاًالمتروك26ًًماجستيرًكويتىًدبيسًالدسمًحسينناصرًدبيسًحسن1ًً
ًماجستيرًكويتىًحمدًناصرًسالمًمحمدًجاسرًالحضينة27ًًماجستيرًكويتىًخالدًطارقًعبدهللاًحسينًالحليان2ً
ًماجستيرًكويتىًف يدًبجاشًف يدًبجاشًسالمًالمرًى28ًًماجستيرًكويتىًعواضًغازىًعواضًمرزوقًشاجىًالمطيرًى3ً
ًماجستيرًكويتىًأحمدًعلىًمحمدًسعودًمحمدًالنمران29ًًماجستيرًكويتىًسليمانًمحمدًعبدهللاًحمادًش ابًالشمرًى4ً
ًماجستيرًكويتىًصالحًفايحًسالمًضاوىًالمطيرًى30ًًماجستيرًكويتىًمشارىًصيوانًعشوانًفرحانًالشمرًى5ً
ًماجستيرًكويتىًبدرًف دًعنيفًصلفيوًفريوًالعنرًى31ًًماجستيرًكويتىًعباسًبدرًنوابًعلىًناصرًالبلوشى6ً
ًماجستيرًكويتىًعثمانًصالحًعيادةًالك يدىًالعنرًى32ًًماجستيرًكويتىًعبدالعريرًصالحًرجاًحويلًصالحًرجاًالس لى7ً
ًماجستيرًكويتىًناصرًطاللًعبدهللاًعتيقًمتركًالديحانى33ًًماجستيرًكويتىًيوسفًعبدالعريرًعكاشًسليمانًشامانًالعنرًى8ً
ًماجستيرًكويتىًفيصلًنايلًالفىًمطرًفالحًالعنرًى34ًًماجستيرًكويتىًجراحًسعودًعيسىًحمدًمخلفًالعنرًى9ً

ًماجستيرًكويتىًبدرًعلىًمطلقًصاللًمطلقًالمطيرًى35ًًماجستيرًكويتىًحمدًصالحًحمدًمباركًال يم10ً
ًماجستيرًكويتىًمدعوًعلىًمسعودًسالمًالعازمىمحمد36ًًًماجستيرًكويتىًحمدًيوسفًحمادًعاياًعويمرًالعازمى11ً
ًماجستيرًكويتىًمحمدًمشعلًهراعًال ابًصحنًجبيلًالمطيرًى37ًًماجستيرًكويتىًفالحًحمادًفراجًدخيلًالعوامًالشمرًى12ً
ًماجستيرًكويتىًبدرًزيدانًرحيلًمريدًرخييًالعنرًى38ًًماجستيرًكويتىًحمدًمباركًمحمدًشبيبًسالمًال ولىًالعازمى13ً
ًماجستيرًكويتىًأحمدًثميلًخميسًعبيدًالعنرًى39ًًماجستيرًكويتىًعلىًمحمدًصبحىًعلىًالسعودًالصويلحًالعازمى14ً
ًماجستيرًكويتىًسلطانًخلفًراكانًصياحًالعنرًى40ًًماجستيرًكويتىًعاياًنوافًعاياًمعياًعشيبانًالعازمى15ً
ًماجستيرًكويتىًراشدًمرزوقًشليويوًمطلقًعوضًالعتيبى41ًًماجستيرًكويتىًمطلقًعبدالعريرًمجبلًمطلقًسايرًالرميضى16ً
ًماجستيرًكويتىًخالدًسعودًقطيمًسايرًجملًالحربى42ًًماجستيرًكويتىًعبدالعريرًبدرًعبدهللاًفالحًحسينًالسحيب17ً
ًماجستيرًكويتىًسلطانًطرقىًعشوىًراضىًالعنرًى43ًًماجستيرًكويتىًعلىًسالمًمباركًعلىًسليمانًاعويش18ً
ًماجستيرًكويتىًعلىًمحمدًعيدًمرشدًعيدًالجميلى44ًًماجستيرًكويتىًأحمدًناصرًخالدًمباركًسعودًالعازمى19ً
ًماجستيرًكويتىًعبدهللاًمرزوقًكدموسًمرزوقًغازىًالديحانى45ًًماجستيرًكويتىًعبدهللاًف دًعبدهللاًمجبلًعبدهللاًالصويلح20ً
ًماجستيرًكويتىًخالدًخلفًخليفةًجدالنًالمريخى46ًًماجستيرًكويتىًمشارىًأحمدًمرزوقًفالحًمرزوقًالعازمى21ً
ًماجستيرًكويتىًماجدًبندرًمفرحًذعارًمفرحًالسبيعى47ًًماجستيرًكويتىًعبدالعريرًفالحًطامىًناصرًرداسًالمطيرًى22ً
ًماجستيرًكويتىًالمطيرًىًبدرًناصرًحرامًمطلقًمشعان48ًًماجستيرًكويتىًعبدالعريرًفالحًعايدًمحمدًناصرًالحرييًالعازمى23ً

ًماجستيرًكويتىًعبدالعريرًأحمدًمرزوقًعبدهللاًم دىًالعازمى24ً
ًماجستيرًكويتىًسعودًعلىًسعودًعلىًسعودًالصويلح25ً

(13) 
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 ع     تدريب    ياضى و ل ع   ح  ة : -2
لاندرجةلانجني ةلااليململاندرجةلانجني ةلااليملم
ًماجستيرًكويتىًعبدالعريرًعادلًيوسفًسليمانًالعبدًهللاًالحداد14ًًماجستيرًكويتىًعذبىًعادلًعبدالطيفًعلىًحسين1ً
ًماجستيرًكويتىًضارىًأحمدًعلىًعثمانًسندًالسند15ًًماجستيرًكويتىًإبراهيمًأحمدًإبراهيمًأحمدًمحمدًالفليكاوًى2ً
ًماجستيرًكويتىًحسنًالعنرًىأحمدًغالبًجاسمًمحمد16ًًًماجستيرًكويتىًش دًمحمدًنصارًمطلقًالقعابىًالعازمى3ً
ًماجستيرًكويتىًعبدالرحمنًساطىًعبدالرحمنًعطاهللًمريدًالمطيرًى17ًًماجستيرًكويتىًفوازًفيصلًمطلقًجبرًف دًالفضلى4ً
ًماجستيرًكويتىًحسينًعبدالوهابًحسينًمحمدًمحمودًالكندرًى18ًًماجستيرًكويتىًناصرًمباركًعلىًخالدًالخنفور5ً
ًماجستيرًكويتىًمحمدًجابرًمحمدًسلطانًمشعانًالعنرًى19ًًماجستيرًكويتىًداللًزعالًحسنًمضحى6ً
ًماجستيرًكويتىًعبدهللاًمطلقًعبدهللاًمسفرًناصرًالعدوانى20ًًماجستيرًكويتىًنوفًمليفًعوضًناصرًنطنىًالعنرًى7ً
ًماجستيرًكويتىًأحمدًعبدهللاًنرالًمطلقًمحمدًالشمرًى21ًًماجستيرًكويتىًسندًناجىًمحمدًبخيتًعلىًعيد8ً
ًماجستيرًكويتىًمصعبًمحمدًسعدونًحميدىًجريذى22ًًماجستيرًكويتىًخالدًفوازًهراعًعميدًفوازًالعنرًى9ً

ًماجستيرًكويتىًعلىًمحمدًعلىًعبدهللاًمحمد23ًًماجستيرًكويتىًأنورًف دًسوهوًفالحًضيدانًالشمرًى10ً
ًماجستيرًكويتىًف دًناصرًعماشًمحمدًخلفًالشمرًى24ًًماجستيرًكويتىًسعدًمسلطًغالبًزايدًحبابًالديحانى11ً
ًماجستيرًكويتىًعبدهللاًمحمدًعبدالفتاحًعبدهللاًإسماعيل25ًًماجستيرًكويتىًعبدًالرازقًمجبلًغربىًخميسًنجمًالشمرًى12ً
ًماجستيرًكويتىًعبدهللاًسليمانًعبدهللاًمحمدًالدوخى26ًًماجستيرًكويتىًعبدهللاًغراىًوصلًهللاًوصلًالعتيبى13ً

 ع    إلد رص    ياض ة و  ت ويح : -3
لاندرجةلانجني ةلااليململاندرجةلانجني ةلااليملم
ًماجستيرًكويتىًسلطانًمحمدًسلطانًجعيشًصبيحًالرعبى4ًًماجستيرًكويتىًمحمدًراشدًمحمدًعلىًراشدًحسنًالعسكرًى1ً
ًماجستيرًكويتىًمحمدًسوعانًغثوانًالعنرًىًف د5ًًماجستيرًكويتىًف دًفالحًمحمدًمنصورًناصرًالحتيتهًالمطيرًى2ً
ًماجستيرًكويتىًسعدًصالحًعبدهللاًمحمدًثارىًالرشيدى3ً

 ع    ل ع   صحة    ياض ة : -4
لاندرجةلانجني ةلااليململاندرجةلانجني ةلااليملم
ًماجستيرًكويتىًالظفيرًىحمدًخالدًملعبًمناورًهدينى5ًًًماجستيرًكويتىًعبدهللاًمباركًعبدهللاًملحمًجرىًالعجمى1ً
ًماجستيرًكويتىًف دًسندًحسنًمرضىًشريكهًالرشيدى6ًًماجستيرًكويتىًثامرًمحمدًباتعًشمروخًعجابًالعتيبى2ً
ًماجستيرًكويتىًخالدًضيفًهللاًسليمانًفالحًسالمًالعتيبى7ًًماجستيرًكويتىًخالدًف ادًعبدهللاًاألسودًدغيمانًالعازمى3ً
ًماجستيرًكويتىًفالحًراشدًحمدًعيدًالعتل8ًًماجستيرًكويتىًعثمانًإبراهيمًالخرازلولوهًسليمانًمحد4ًً

 ع     عل ع   ت ب ية و  نف  ة    ياض ة : -5
لاندرجةلانجني ةلااليململاندرجةلانجني ةلااليملم

ًماجستيرًكويتىًالمطيرًىناصرًنماىًغراىًرجاًخلفًنماى6ًًًماجستيرًكويتىًعبدهللاًمحمدًفالحًنجرًسلطانًمطلقًالمطيرًى1ً
ًماجستيرًكويتىًمحمدًجاسمًمحمدًمباركًالعبدًالكريمًالجوهر7ًًماجستيرًكويتىًيوسفًمحمدًفيحانًفالحًحلبيدًالمطيرًى2ً
ًماجستيرًكويتىًأضوىًخالدًبندرًسرحانًعايدًالعنرًى8ًًماجستيرًكويتىًبدرًنايفًمساعدًمعيوفًالعنرًى3ً

ًماجستيرًكويتىًعبدالرحمنًعوادًفالحًعوادًعذابًالعنرًى9ًًماجستيرًكويتىًحسنًعلىًكرمًغلومًكرمًدشتى4ً

ًماجستيرًكويتىًموسىًعلىًمحمودًعلىًغلومًحسين5ً  
ًو      اجلا.   ق  ر:

لشئونلانتعن ملوانطالبل:ل:ي بعً 
علةىًالتربيةةًالعمليةةًالخارجيةةًًمذكرةًمقدمةًمنًالسةيدًأ.د/ًوكيةلًالكليةةًلشةيونًالتعلةيمًوالطةالبًبشةأنًاعتمةادًالمشةرفين -9166

م.ًبنةةةاء ًعلةةةى2021ً/2022ًلطةةةالبًالفرقةةةةًالرابعةةةةً)شةةةعبةًاإلدارةًالرياضةةةية(ًللفصةةةلًالدراسةةةىًاألولًللعةةةامًالجةةةامعىً
ًمًعلىًالنحوًالتالى:11/1/2022(ًبتاريخ205ًموافقةًمجلسًشيونًالتعليمًوالطالبًبجلستهًرقمً)

لع تلاأليبوع ةعددلاني لعددلانمجموع تلانوا فةلااليملم
2ً8ًًأخصائىًرياضىًأولًحسينًأحمدًمحمد1ً ً

ًو      اجلا.   ق  ر:

(14) 
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مةةذكرةًمقدمةةةًمةةنًالسةةيدًأ.د/ًوكيةةلًالكليةةةًلشةةيونًالتعلةةيمًوالطةةالبًبشةةأنًالموافقةةةًعلةةىًإضةةافةًكةةال ًمةةنًالسةةادةًا تةةىً -9167
لطةالبًالفرقةةًالرابعةةًبنةاء ًعلةىًموافقةةًمجلةسًقسةمًالتةدريبًً(التحليةلًالحركةىمقةررً)وضةعًامتحةانًلقائمينًبأسماؤهمًل

(205ًمًوموافقةًمجلةسًشةيونًالتعلةيمًوالطةالبًبجلسةتهًرقةمً)10/1/2022(ًبتاريخ208ًالرياضىًوعلومًالحركةًرقمً)
ًمًوهم:11/1/2022بتاريخً

ًد/ًخالدًعبدًالموجودً-2أ.د/ًصالحًمحمدًصالح.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-1

ًو      اجلا.   ق  ر:

إقتراحًالموافقةًعلىًتجميدًقيدًالطالب/ًيوحناًسعدًداودًحنا.ًالمقيةدًبالفرقةةًاألولةىًوقبةولًعةذرهًعةنًدخةولًاالمتحانةاتً -9168
مًوذلكًنظرا ًلتأخرهًفىًاالنتظةامًبالدراسةةًلوجةوده2021ً/2022ًالعمليةًوالنظريةًللفصلًالدراسىًاألولًللعامًالجامعىً

ً.م11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ205ًةًشيونًالتعليمًوالطالبًبجلست اًرقمً)موافقةًلجنبالكليةًالحربية.ًبناء ًعلىً
ًو      اجلا.   ق  ر:

المقةرراتًالموضةحةًا تىًأسماؤهمًعنًدخولًامتحانًًالطالبمنًًاألعذارًالمرضيةًالمقدمةإقتراحًالموافقةًعلىًقبولً -9169
موافقةةًلجنةةًشةيونًالتعلةيمًوالطةالبًم.ًبنةاء ًعلةى2021ً/2022ًللفصلًالدراسةىًاألولًللعةامًالجةامعىًقرينًكال ًمن مً
ًوهم:ًم11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ205ًبجلست اًرقمً)

   اق ر ت   اعتذر  نها   ف عة  إلس  ع
ًمقدمةًفىًاإلدارةًالرياضيةً-ًاألولىًمحمدًخالدًل واقًعبدهللاًبردىً)وافدًكويتي(ً .1
ًمقدمةًفىًاإلدارةًالرياضيةً-ًاألولىً)وافدًكويتي(الحميدىًسعدًالحميدىًفالحًً .2
ًفيًاإلدارةًالرياضيةمقدمةًً-ًاألولىًسعودًحمدانًمسلوبً)وافدًكويتي(ً .3
ًمقدمةًفيًاإلدارةًالرياضيةً-ًاألولى)باق(ًماجدًمرزوقًعاذرًشعيبً)وافدًكويتي(ً .4

ًاللغةًاإلنجليريةً-
ًالتربيةًالرياضيةفلسفةًوتاريخً-
ًأساسياتًالتمريناتً-

ًمقدمةًفيًاإلدارةًالرياضيةً-ًاألولىًإسراءًيعقوبًيوسفًسلطانً)وافدةًكويتي(ً .5
ًاللغةًاإلنجليريةً-
ًالتشريحًالوصفيً-

ًمقدمةًفيًاإلدارةًالرياضيةً-ًاألولىً)وافدًكويتي(ًف دًعبدالرحمنًصالحًالصليليً .6
ًاللغةًاإلنجليريةً-
ًالوصفيالتشريحًً-

ًمقدمةًفيًاإلدارةًالرياضيةً-ًاألولىًبدرًنصارًفالحًهاديً)وافدةًكويتية(ً .7
ًأساسياتًالمبارزةً-

ًأساسياتًالتمريناتً-ًاألولىً)وافدًكويتي(ًعليًمباركًهاللًالشمرًيً .8
ًأساسياتًاإليقاعًالحركيً-ًاألولىًع ودًبندرًمباركًالشمريً)وافدةًكويتية(ً .9

ًاللغةًاإلنجليريةً-ًاألولىًباقًالخالديً)وافدًكويتي(أحمدًعصامًفيصلًً .10
ًأساسياتًكرةًالقدمً-ًاألولىًأحمدًعاطفًمحمدًعمرانً .11

 
(15) 

   اق ر ت   اعتذر  نها   ف عة  إلس  ع
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ًفسيولوجياًالرياضةً-ًالثانيةًندىًإسماعيلًمحمدًعليً .12
ًأساسياتًالجمبازً-

ًكرةًالسلةًأساسياتً-ًالثانيةًيوسفًطارقًعبدًهللاًعليً .13
ًأساسياتًكرةًالسلةً-ًالثانيةًعليًطارقًعبدًالوهابًقاسمً .14

ًأساسياتًالجمبازً-
ًأساسياتًرفعًاألثقالً-
ًأساسياتًرياضاتًالدفاعًعنًالنفسً-

ًإدارةًوتحكيمًجمبازً-ًالثالثةً)إدارة(ًمحمدًأحمدًسليمً .15
ًالرياضيةاألسسًالعلميةًلإلدارة-
ًإدارةًوتحكيمًكرةًاليدً-

ًتدريبًسباحةً-ًثالثة)تدريب(ًعمادًالدينًمحمدزينبًً .16
ًتدريسًسباحةً-ًرابعةً)إدارة(ًشاديًلمعيًشنودةًً .17  

ًو      اجلا.   ق  ر:

لم ل يتجدلمنلأعم سل:ل:ث منً ل
إقتراحًتسجيلًالبحثًالتةاليًللسةيدًالةدكتور/ًأحمةدًعةادلًتمةيم.ًالمةدرسًبقسةمًالمنةاهوًوتةدريسًالتربيةةًالرياضةيةًبعنةوانً -9170

تعنماات(لوتااأث رهلعنااىلميااتو لاااألداءلننمهاا راتلل–أر اادلل–)برناا مجلتعن ماايلقاا ئملعنااىلإيااترات ج ةل)أعاارفل
ضةمنًاإلنتةاجًالعلمةيًلسةيادتهًًمعاةلأيا وط(للاألي ي ةلفيلهوكيلانم دانلنطاالبلكن اةلانترب اةلانر  ضا ةل/لج لللل

مًوقةرارًلجنةةًالدراسةات2/1/2022ً(ًبتةاريخ203ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةةًالرياضةيةًرقةمً)
ًًًم.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ236ًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

ًو      اجلا.   ق  ر:

فةةيًالمةة تمرًالعلمةةيًلسةةيدًالةةدكتور/ًأحمةةدًعةةادلًتمةةيم.ًالمةةدرسًبقسةةمًالمنةةاهوًوتةةدريسًالتربيةةةًالرياضةةيةًاًإشةةتراكإقتةةراحً -9171
تااأث رل)بعنةةوانًمًببحةةث32/1/2022ً-30الةةدوليًاألولًلعلةةومًالرياضةةةًبجامعةةةًجةةدةًالمقةةررًتنظيمةةهًفةةيًالفتةةرةًمةةنً

انميتق مةلوانضربةلاألفق ةلانمياط ةللإيتخداملانتعنملانمتم ظجلعنىلميتو لأداءلمه رتيلانضربةلانعمود ةل
بنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالمنةةاهوًً(فاايلر  ضااةلانهااوكيلنطااالبلكن ااةلانترب ااةلانر  ضاا ةل/لج معااةلأياا وطل

(236ًمًوقةةرارًلجنةةًالدراسةاتًالعليةاًوالبحةو ًبجلسةت اًرقةةمً)2/1/2022(ًبتةاريخ203ًوتةدريسًالتربيةةًالرياضةيةًرقةمً)
 م.11/1/2022المنعقدةًبتاريخً

ًو      اجلا.   ق  ر:

م2021/2022ًإقتةةراحًقيةةدًالطةةالبًاألتةةيًأسةةمائ مًبمرحلةةةًالةةدبلومًتخصةةيً)إعةةدادًنفسةةيًللرياضةةيين(ًللعةةامًالجةةامعيً -9172
بنةةاء ًعلةةةىًموافقةةةًمجلةةةسًقسةةةمًالعلةةومًالتربويةةةةًوالنفسةةةيةًالرياضةةيةًوقةةةرارًلجنةةةًالدراسةةةاتًالعليةةةاًوالبحةةو ًبجلسةةةت اًرقةةةمً

ًم.11/1/2022اريخً(ًالمنعقدةًبت236)
ًإسماعيلًعميدًالسيد.ً-2دًأحمدًف اد.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمحمً-1
ًلرياًمحمدًتمامًأحمد.ً-4حسامًالدينًأحمدًحنفي.ًًًًًًًًًًًًًًًً-3

ًو      اجلا.   ق  ر:

(16) 
رسًالمسةةاعدًبقسةةمً.ًالمةةدقراعةةةهبةةةًهللاًأحمةةدًصةةالحً/ًةإقتةةراحًتشةةكيلًلجنةةةًالمناقشةةةًوالحكةةمًللبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحثةة -9173

برناا مجلتااأه نيلمقتاارحل"فةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانًًدكتةةوراهًالفلسةةفةللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًًعلةةومًالصةةحةًالرياضةةية
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ًمنًالسادة:ً"نت ي نلاألداءلانوا فيلنن دلانمص بةلب ن روقلند لاني دات
ًةًالطبًلشيونًالدراساتًالعلياًوالبحو جراحةًالتجميلًوالحروقًووكيلًكليأستاذً.  ي سف صا ح    جأ.د/  -1

ًورئيسا (ًجامعةًأسيوطً)مشرفاً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًأستاذًفسيولوجياًالرياضةًورئيسًقسمًعلومًالصحةًالرياضيةًًااد   دين شع ان  لا.أ.د/   -2

ًشا (ناقجامعةًأسيوطً)مبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ً
ًاإلصاباتًالرياضيةًوالتأهيلًالبدنيًبقسمًعلومًالصحةًالرياضيةًأستاذً.  امل محادرجب أ.د/  -3

ً)مناقشا (ً/ًجامعةًالواديًالجديدًًالرياضيةوعميدًكليةًالتربيةً
ًأستاذًاإلصاباتًالرياضيةًوالتأهيلًالبدنيًبقسمًعلومًالصحةًالرياضيةمحا د  اروق  صب ه  بد هللا. أ.د/  -4

ًياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (كليةًالتربيةًالًرب
قةةةرارًلجنةةةةً،ًم.11/1/2022(ًبتةةةاريخ89ًبجلسةةةتهًرقةةةمً)علةةةومًالصةةةحةًالرياضةةةيةًبنةةةاء ًعلةةةىًموافقةةةةًمجلةةةسًقسةةةمًً

 .م11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)
ًو      اجلا.   ق  ر:

قيةةدةًبقسةةمًالتةةدريبًالرياضةةيً.ًالمعبيةةرًحسةةنًشةةاكر/ًةللبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحثةةإقتةةراحًتشةةكيلًلجنةةةًالمناقشةةةًوالحكةةمً -9174
تأث رلاياتخداملتادر ب تللل"فيًالتربيةًالرياضيةًبعنةوانًًالماجستيرللحصولًعلىًدرجةًًوعلومًالحركةً)منًالخارج(

نالعبا تلكارةللل(لعنىلبعضلانقدراتلانبدن اةلانخ صاةلومياتو لااألداءاتلانمه ر اةلانمركباةلللللللS.A.Qاني ك ول)
ًمنًالسادة:ً"انينة

ًكرةًالسلةًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًطنطاًًًًًًً)مناقشا (أستاذً           .مجدي   نا أب    يخةأ.د/  -1
ًأستاذًتدريبًكرةًاليدًوكيلًكليةًالتربيةًالرياضيةًلشيونًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبييةادل إب  ه   أ اد. أ.د/   -2

ًا (شرفوطً)مجامعةًأسي/ً
ًأستاذًتدريبًكرةًالقدمًبقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًالحركةمحاد إب  ه   محا د سلطان.  أ.د/  -3

ً)مناقشا (ً/ًجامعةًأسيوطًًالرياضيةبكليةًالتربيةً
ًأستاذًالتدريبًالرياضيًبقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًالحركةأ اد خض ي محاد.          أ.د/  -4

ًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (كليةًالتربيةًب
ًأستاذًتدريبًكرةًالسلةًبقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًالحركةإنجا  ادل مت  ا.          أ.د/  -5

ًكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفا (ب
،ًقةةرارًلجنةةةً.م10/1/2022(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ208ً)ًالتةةدريبًالرياضةةيًوعلةةومًالحركةةةبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمً

 م.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)
ًو      اجلا.   ق  ر:

قيدًبقسةمًالتةدريبًالرياضةيً.ًالمعبدًالرحمنًيحيىًكاملإقتراحًتشكيلًلجنةًالمناقشةًوالحكمًللبحثًالمقدمًمنًالباحث/ً -9175
إيااترات ج ةلمقتر ااةلل"فةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانًًالماجسةةتيرللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًًوعلةةومًالحركةةةً)مةةنًالخةةارج(

دلانباادنيلننجمااسلاإلجب ر ااةلعنااىلجهاا ظلانتمر ناا تلاألرضاا ةلفاايلضااوءلتعااد التلقاا نونللللاإلعاادانتوج ااهلباارامجل
ًمنًالسادة:م"ل2020ل–ل2017انت ك ملاندونيلننجمب ظلانفنيلرج سل

(17) 
ًالجمبازًالمتفرغًبقسمًالرياضاتًاألساسيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةًللبنينًأستاذً  . بألبمحاد  ؤ د محا د أ.د/  -1

ً/ًجامعةًحلوانً)مشرفا (
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ًأستاذًتدريبًالجمبازًووكيلًكليةًالتربيةًالرياضيةًللبنينًلشيونًمهاب  بد    ز ق أ اد   دس عا.  أ.د/  -2
ًاقشا (خدمةًالمجتمعًوتنميةًالبييةً/ًجامعةًاإلسكندريةً)من

ًأستاذًتدريبًالمالكمةًورئيسًقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًالحركةًًًًمحا د   ن   ألن   ع با.  أ.د/  -3
ًا (شرف)مً/ًجامعةًأسيوطًًالرياضيةبكليةًالتربيةً

ًأستاذًمساعدًبقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًالحركةًً   ألد  لا  بد هللا شبألب.    د/ ع.أ. -4
ًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مناقشا (كليةًالتربيةًب

،ًقةةرارًلجنةةةً.م10/1/2022(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ208ً)ًالتةةدريبًالرياضةةيًوعلةةومًالحركةةةبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمً
 م.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

ًو      اجلا.   ق  ر:

للوافةدينًاألتةيًأسةمائ مًالمقيةدينًبمرحلةةًالماجسةتيرًبقسةمًالمنةاهوًوتةدريسًالتربيةةًإقتراحًتشكيلًلجنةةًالمناقشةةًوالحكةمً -9176
ًم2/1/2022(ًبتةةاريخ202ًرقةةمً)بجلسةةتهًالمنةةاهوًوتةةدريسًالتربيةةةًالرياضةةيةًًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالرياضةةية

 م.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًقمً)قرارًلجنةًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًًرًو
لنجنةلانمن قشةلوان كملعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
غـــــــــان  صـــــــــا ح مطلـــــــــ  1ً

  ج ي 
برنةةةةةاموًمقتةةةةةرحًلتةةةةةدريبًوصةةةةةقلًالكفايةةةةةاتًالم نيةةةةةةً
لمعلمةةةةةةةيًالتربيةةةةةةةةًالبدنيةةةةةةةةًفةةةةةةةيًضةةةةةةةوءًالمتطلبةةةةةةةاتً

ًالكويتيةًلطالبًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالتدريس

ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشد
ًأ.د/ًميرفتًسميرًحسين

ًأ.م.د/ًبكرًأنورًت امي

ًمناقشاً 
ًمناقشاً 
ًمشرفاً 

محادع  ـــــــــــى  بـــــــــــدهللا 2ً
 مطل 

ممارسةةةةةاتًتوجيةةةةةهًالتربيةةةةةةًالبدنيةةةةةةًبالمرحلةةةةةةًًتقةةةةةويم
ًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًطارقًمحمدًعبدًالعرير
ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد

ًأ.د/محروسًمحمودًمحروس

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 

ر شدبدر مجبل شت ي 3ً
 هاضل

تةةةةةأثيرًبرنةةةةةاموًتعليمةةةةةيًبلسةةةةةتخدامًاللعةةةةةبًالتربةةةةةويً
علةةةةةىًمسةةةةةتوىًاألداءًالم ةةةةةاريًلمسةةةةةابقاتًالميةةةةةدانً
والمضةةةةةةةةمارًلتالميةةةةةةةةذًالمرحلةةةةةةةةةًالمتوسةةةةةةةةطةًبدولةةةةةةةةةً

ًالكويت.

ًأ.د/ًمحمودًعبدًالحليم
ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد

ًأ.د/ًمحمدًحسينًدكرورًي
ًأ.م.د/ًمحمدًصالحًفالح

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 
ًمشرفاً 

 زما غان  منأل  4ً
 زيد   هلا

بنةةةةاءًمرجةةةةعًوحةةةةدةًتعليميةةةةةًفةةةةيًكةةةةرةًالقةةةةدمًلتالميةةةةذً
ًالصفًالسادسًالمتوسطًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًطارقًمحمدًعبدًالعرير
ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيدًقنصوة
ًأ.د/ًمصطفىًمحمدًبدرالدين

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 

أسامة شالل ال ا شالل 5ً
  اد

دراسةةةةةةةًبعةةةةةةةاًالمتغيةةةةةةراتًالمةةةةةةة ثرةًعلةةةةةةىًالقيةةةةةةةادةً
التربويةةةةةةةًلةةةةةةدىًمةةةةةةوج يًالتربيةةةةةةةًالرياضةةةةةةيةًبدولةةةةةةةً

ًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًعبدًالحليم
ًأ.د/ًب اءًسيدًمحمود

ًأ.د/ًعبدًهللاًفرغليًأحمد
ًأ.د/ًهانيًالدسوقيًإبراهيم

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 

لمعلمةةةةةةةةةيًالتربيةةةةةةةةةةًالبدنيةةةةةةةةةةًالكفايةةةةةةةةةاتًالتدريسةةةةةةةةةيةً ناص  نهار   ألن محاد6ً
ًبالمرحلةًالثانويةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيدًقنصوة
ًأ.د/ًهانيًالدسوقيًإبراهيم
ًأ.م.د/ًمروةًصبريًإبراهيم

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 

(18) 
بنةةةةةةةةاءًبطاريةةةةةةةةةًاختبةةةةةةةةاراتًلقيةةةةةةةةاسًمسةةةةةةةةتوىًاألداءً أ اد م شد م ارك  ألد7ً

ًبدولةًالكويتالم اريًلبراعمًالكرةًالطائرةً
ًأ.د/ًأيمنًعبدهًمحمد
ًأ.د/ًإيمانًسيدًأحمد

ًأ.د/ًأحمدًالسيدًالموافي

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 



 19 )مـا بعده صفحة      (

أ ادمحاد سع د ر شد 8ً
    د

برنةةةةةةةةةةةةةاموًتعليمةةةةةةةةةةةةةيًبلسةةةةةةةةةةةةةتخدامًأسةةةةةةةةةةةةةلوبًحةةةةةةةةةةةةةلً
المشةةةةةةةةةةةةةةكالتًعلةةةةةةةةةةةةةةىًمسةةةةةةةةةةةةةةتوىًأداءًالم ةةةةةةةةةةةةةةاراتً
المن جيةةةةةةًفةةةةةيًرياضةةةةةةًالجمبةةةةةازًلتالميةةةةةذًالمرحلةةةةةةً

ًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيدًقنصوة
ًأ.د/ًمحمدًف ادًحبيب
ًأ.د/ًأيمانًسيدًأحمد

ًأ.م.د/ًبكرًأنورًت اميًمحمد

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 
ًمشرفاً 

مرجةةةةةعًوحةةةةةدةًتعليميةةةةةةًفةةةةةيًالكةةةةةرةًالطةةةةةائرةًلتالميةةةةةذً  ايد خلف خا د   عازما9ً
الصةةةةةةةةةةفًالتاسةةةةةةةةةةعًبالمرحلةةةةةةةةةةةًالمتوسةةةةةةةةةةطةًبدولةةةةةةةةةةةً

ًالكويت

ًأ.د/ًأيمنًعبدهًمحمد
ًأ.د/ًإيمانًسيدًأحمد

ًأ.د/ًأحمدًالسيدًالموافي

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 

تةةةةةةةةةةةأثيرًإسةةةةةةةةةةةتخدامًالتمرينةةةةةةةةةةةاتًالغرضةةةةةةةةةةةيةًعلةةةةةةةةةةةىً خا د م ا د م ارك هاضل10ً
مسةةةةةةةةةةةةتوىًأداءًالم ةةةةةةةةةةةةةاراتًالحركيةةةةةةةةةةةةةًاألساسةةةةةةةةةةةةةيةً
المرتبطةةةةةةةةًبمسةةةةةةةابقاتًالميةةةةةةةةدانًوالمضةةةةةةةمارًلةةةةةةةةدىً
تالميةةةةةةةذًالمرحلةةةةةةةةًالمتوسةةةةةةةطةًبمحافظةةةةةةةةًالفروانيةةةةةةةةً

ًالكويتبدولةً

ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيدًقنصوة
ًأ.د/ًب اءًسيدًمحمود

ًأ.د/ًمحمدًحسينًدكرورًي
ًأ.م.د/محمدًصالحًأحمدًفالح

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 

   ز تأل   ب ان سا   11ً
 مطل 

معةةةةةةةةةاييرًلتقيةةةةةةةةةيمًأداءًالطةةةةةةةةةالبًفةةةةةةةةةيًمقةةةةةةةةةررًأداءً
(ًبقسةةةةةةةةةمًالتربيةةةةةةةةةةًالبدنيةةةةةةةةةة1ًوتعلةةةةةةةةةيمًكةةةةةةةةةرةًاليةةةةةةةةةدً)

ًالتربيةًاألساسيةًبدولةًالكويتوالرياضةًبكليةً

ًأ.د/ًعمادًأبوًالقاسمًمحمد
ًأ.د/حنانًمحمدًأحمدًجعيصة
ًأ.د/ًكمالًسليمانًعليًحسن

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 

 بد   عزيز  زيز  ارع 12ً
 مط 

معوقةةةةةةةةةةاتًجةةةةةةةةةةداراتًالعمليةةةةةةةةةةةًالتعليميةةةةةةةةةةةًللتربيةةةةةةةةةةةً
ًالبدنيةًبالمرحلةًاإلبتدائيةًبدولةًالكويت

ًالحليمأ.د/ًمحمودًعبدً
ًأ.د/ًهانيًالدسوقيًإبراهيم

ًأ.د/ًإيمانًسيدًأحمد

ًمناقشاً 
ًمناقشاً 
ًمشرفاً 

 زما غان  منأل  13ً
 زيد   هلا

بنةةةةاءًمرجةةةةعًوحةةةةدةًتعليميةةةةةًفةةةةيًكةةةةرةًالقةةةةدمًلتالميةةةةذً
ًالصفًالسادسًالمتوسطًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًطارقًمحمدًعبدًالعرير
ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيدًقنصوة

ًبدرالدينأ.د/ًمصطفىًمحمدً

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 

تةةةةةأثيرًإسةةةةةتخدامًالتمرينةةةةةاتًالنوعيةةةةةةًعلةةةةةىًمسةةةةةتوىً نايف  الح هادي منا ا14ً
األداءًالم ةةةةةةةةةةةةاريًوالرقمةةةةةةةةةةةةيًلةةةةةةةةةةةةبعاًمسةةةةةةةةةةةةابقاتً
الميةةةةةةدانًوالمضةةةةةةمارًلتالميةةةةةةذًالمرحلةةةةةةةًالمتوسةةةةةةطةً

ًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشد
ًأ.د/حنانًمحمدًأحمدًجعيصة

ًأ.د/ًمحمدًحسينًدكرورًي
ًأ.م.د/ًمحمدًصالحًأحمدفالح

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشا

مشاري    ان م وى 15ً
 متعب

الرضةةةةةةاًالحركةةةةةةيًلةةةةةةةدىًالتالميةةةةةةذًالمشةةةةةةاركينًفةةةةةةةيً
األنشةةةةةةةةةةةطةًالبدنيةةةةةةةةةةةةةًالالصةةةةةةةةةةةةفيةًفةةةةةةةةةةةةيًالمرحلةةةةةةةةةةةةةً

ًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًعبدًالحليم
ًأ.د/ًعمادًسميرًمحمود

ًأ.د/ًحنانًمحمدًأحمدجعيصة
ًمحمودًحسنًأ.د/ًمحمد

ًمشرفاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 

معوقةةةةةةاتًتعلةةةةةةمًمن ةةةةةةاجًالتربيةةةةةةةًالبدنيةةةةةةةًوالرياضةةةةةةةً م ا د بدر    شألد  هد16ً
ًلتالميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسن
ًأ.د/ًعمادًأبوًالقاسمًمحمد

أ.د/مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطف أحمدً
ًعبدالوهاب

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 

تةةةةةأثيرًًإسةةةةةتخدامًالةةةةةرحالتًالمعرفيةةةةةةًعبةةةةةرًالويةةةةةبً  هد ماضامحاد ماضا 17ً
علةةةةةةىًمسةةةةةةتوىًالتحصةةةةةةيلًالمعرفةةةةةةيًللتالميةةةةةةذًفةةةةةةيً
من ةةةةةاجًالتربيةةةةةةًالبدنيةةةةةةًبمرحلةةةةةةًالتعلةةةةةيمًاإلبتةةةةةدائيً

ًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشد
ًأ.د/ًعثمانًمصطفىًعثمان

ًأ.م.د/ًعرةًكمالًبدر

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 

(19) 
سع د  الح محاد  ايز 18ً

 خل فة
وحةةةةةدةًتعليميةةةةةةًبلسةةةةةتخدامًأسةةةةةلوبًتحليةةةةةلًالم مةةةةةةً
فةةةةةةةيًالكةةةةةةةرةًالطةةةةةةةائرةًلتالميةةةةةةةذًالمرحلةةةةةةةةًاإلبتدائيةةةةةةةةً

ًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًأيمنًعبدهًمحمد
ًأ.د/ًأحمدًالسيدًالموافي

ًأ.د/ًإيمانًسيدًأحمد

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 

ًمناقشاً ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشدمقةةةةةةةةررًتربيةةةةةةةةةًبدنيةةةةةةةةةًمقتةةةةةةةةرحًللصةةةةةةةةفًالخةةةةةةةةامسً  بد     ان سعد صف ق 19ً



 20 )مـا بعده صفحة      (

ًأ.د/ًعثمانًمصطفىًعثمانًلمرحلةًالتعليمًاإلبتدائيًبدولةًالكويت
ًأ.د/ًإيمانًسيدًأحمد

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 

تقيةةةةةةةةةةةيمًأداءًمعلةةةةةةةةةةةمًالتربيةةةةةةةةةةةةًالبدنيةةةةةةةةةةةةًبالمرحلةةةةةةةةةةةةً  هد م ارك محاد  ا ح20ً
التدريسةةةةةيةًبدولةةةةةةًالمتوسةةةةةطةًفةةةةةيًضةةةةةوءًالكفايةةةةةاتً

ًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًعبدًالحليمً
ًأ.د/ًمحمدًمحمودًحسن

ًأ.م.د/ًمحمدًصالحًأحمد

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 

معوقةةةةةاتًإسةةةةةتخدامًالطةةةةةرقًالحديثةةةةةةًلتةةةةةدريسًمةةةةةادةً    ا   ألن جاب    ألن21ً
ًالتربيةًالبدنيةًبالمرحلةًاإلبتدائيةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسن
ًأحمدعبدالوهابًأ.د/ًمصطفى

ًأ.د/ًعمادًأبوًالقاسمًمحمد
ًأ.م.د/ًبكرًأنورًت امي

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 
ًمشرفاً 

برنةةةةةةةاموًتعليمةةةةةةةيًبلسةةةةةةةتخدامًالتمرينةةةةةةةاتًالتنافسةةةةةةةيةً إب  ه   أ اد إب  ه   جارهللا22ً
وأثةةةةةةةةةةرهًعلةةةةةةةةةةىًمسةةةةةةةةةةتوىًاألداءًالم ةةةةةةةةةةاريًلبةةةةةةةةةةراعمً

ًأكاديمياتًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًعليأ.د/ًجمالًمحمدً
ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشد

ًأ.د/ًمصطفىًمحمدًبدرالدين

ًمشرفاً 
ًمناقشاً 
ًمناقشاً 

واقةةةةةةعًأسةةةةةةتخدامًمعلمةةةةةةيًالتربيةةةةةةةًالبدنيةةةةةةةًلمصةةةةةةادرً محاد شك ان محاد شك ان23ً
ًالمعرفةًالتكنولوجيةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمحمودًعبدًالحليم
ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيد

ًأ.د/محروسًمحمودًمحروس

ًمناقشاً 
ًمشرفاً 
ًمناقشاً   

ًو      اجلا.   ق  ر:

ــد هللاإقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9177 ــ     ــع د  ب .ًالمةةدرسًالمسةةاعدًبقسةةمًالمنةةاهوًوتةةدريسًمصــطفى أب
"خطاةلمقتر اةلنتطاو رلانمها راتلللللالتربيةًالرياضيةًللحصولًعلىًدرجةًدكتوراهًالفلسفةًفةيًالتربيةةًالرياضةيةًبعنةوانً

ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًانتعن ملنمدربيلكرةلانقدملب ألك د م  ت"األدائ ةلفيل
ًأستاذًطرقًالتدريسًورئيسًقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةأ.د/  اص  صاب  ر شد.  -1

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(
ًبيةًالرياضيةًتخصيًكرةًقدممدرسًبقسمًالمناهوًوتدريسًالتًرًد/  صاع محا د  لا. -2

ًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(
وقةرارًلجنةةةًًم2/1/2022(ًبتةاريخ202ًبجلسةتهًرقةةمً)المنةاهوًوتةةدريسًالتربيةةًالرياضةيةًًبنةاء ًعلةىًموافقةةًمجلةةسًقسةم

 م.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)
ً  اجلا. و      ق  ر:

.ًالمقيةةدًبقسةةمًالمنةةاهوًوتةةدريسًالتربيةةةً بــد   ــ  ان   ــن أ اــد صــاوي إقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9178
"برناا مجلترب ااةل رك ااةلالرياضةةيةً)مةةنًالخةةارج(ًللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًدكتةةوراهًالفلسةةفةًفةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانً

انمه راتلان رك ةلاألي ي ةلانمرتبطةلبمي بق تلانم ادانلوانمضام رلللق ئملعنىلانذك ءلان ركيلوتأث رهلعنىل
ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ًانمنهج ةلنذويلاإل ت  ج تلانخ صةلانق بن نلننتعنم"
(20) 

 
ًأستاذًطرقًالتدريسًالمتفرغًبقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًأ.د/  امل  بد   اجألد عنص ص.  -1

ًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(ًبكليةًالتربية
ًأستاذًمساعدًبقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًتخصيًمسابقاتًأ.ع.د/ محاد صالح أ اد  ا ح. -2



 21 )مـا بعده صفحة      (

ًالميدانًوالمضمارًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(
وقةرارًلجنةةةًًم2/1/2022(ًبتةاريخ202ًرقةةمً)بجلسةتهًالمنةاهوًوتةةدريسًالتربيةةًالرياضةيةًًبنةاء ًعلةىًموافقةةًمجلةةسًقسةم

 م.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)
ًو      اجلا.   ق  ر:

.ًالمقيةةدًبقسةةمًالمنةةاهوًوتةةدريسًالتربيةةةً  ــاع صــالح   ــدين محاــدإقتةةراحًتسةةجيلًالبحةةثًالمقةةدمًمةةنًالباحةةث/ً -9179
"تقااو ملباارامجللالرياضةةيةً)مةةنًالخةةارج(ًللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًدكتةةوراهًالفلسةةفةًفةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانً

انتأه ااسلانق اا ديلانكشاافيلفاايلضااوءلمعاا   رلاني  يااةلانوطن ااةلننراشااد نلب ن ركااةلانكشااف ةللللللل
ًادةً:وتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسًبجمهور ةلمصرلانعرب ة"

ًأستاذًكرةًاليدًبقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًأ.د/  اال سل اان   ن.  -1
ًووكيلًكليةًالتربيةًالرياضيةًلشيونًالتعليمًوالطالبً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(

ًأستاذًمساعدًبقسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًتخصيًمسابقاتًأ.ع.د/ محاد صالح أ اد  ا ح. -2
ًميدانًوالمضمارًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرف(ال

وقةرارًلجنةةةًًم2/1/2022(ًبتةاريخ202ًبجلسةتهًرقةةمً)المنةاهوًوتةةدريسًالتربيةةًالرياضةيةًًبنةاء ًعلةىًموافقةةًمجلةةسًقسةم
 م.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)

ًو      اجلا.   ق  ر:

بقسةمًالمنةاهوًوتةدريسًالتربيةةًةًيةد.ًالمعأسااء محاـد   ـألن م سـاإقتراحًتسجيلًالبحثًالمقدمًمنًالباحثة/ً -9180
"ف عن ااةلايااتخدامللالرياضةةيةً)مةةنًالخةةارج(ًللحصةةولًعلةةىًدرجةةةًالماجسةةتيرًفةةيًالتربيةةةًالرياضةةيةًبعنةةوانً
انترب اةلانر  ضا ةلللانتقو ملانتكو نيلفيلت ي نلميتو لانت ص سلاندرايايلنمقاررلطارقلتادر سللللل

ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ً("2)
ًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًًالمناهوًوطرقًالتدريسًبقسمأستاذً. محا د  بد   حل    بد   ي ي أ.د/  -1

ًكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(ب
ًالتربيةًالرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةسمًالمناهوًوتدريسًمدرسًبق     .والء بدري  امل/د -2

ً/جامعةًأسيوطً)مشرف(
ًسمًالمناهوًوتدريسًالتربيةًالرياضيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةمدرسًبقًًًًب اع    ألد محاد./د -3

ً)مشرف(جامعةًأسيوطً/
وقةرارًلجنةةةًًم2/1/2022(ًبتةاريخ202ًبجلسةتهًرقةةمً)المنةاهوًوتةةدريسًالتربيةةًالرياضةيةًًبنةاء ًعلةىًموافقةةًمجلةةسًقسةم

 م.11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)
ًو      اجلا.   ق  ر:

(21) 
تةدريبًالرياضةيًوعلةومًالحركةةًالمقيةدًبقسةمًالً اـ    ـن  اـال  بـد   اعـز.إقتراحًتسجيلًالبحثًالمقةدمًمةنًالباحةث/ً -9181

تااأث رلتاادر ب تلاألبن اا لعنااىلتنم ااةل"فةيًالتربيةةةًالرياضةيةًبعنةةوانًًالماجسةتير)مةنًالخةارج(ًللحصةةولًعلةىًدرجةةةً
ًوتشكيلًهييةًاإلشرافًمنًالسادةً:ً"بعضلانقدراتلانبدن ةلانخ صةلوبعضلمه راتلمنقذيل م م تلانيب  ة

ًًلحركةتدريبًالرياضاتًالمائيةًالمتفرغًبقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًاأستاذًًًًً. صا ح محاد صا حأ.د/  -1



 22 )مـا بعده صفحة      (

ًكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوطً)مشرفًرئيسى(ب
ًأستاذًتدريبًالرياضاتًالمائيةًبقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًالحركة  أ.د/ خا د محاد  بد   ي ي .  -2

ًطً)مشرف(بكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيًو
ًمدرسًبقسمًالتدريبًالرياضيًوعلومًالحركةًتخصيًتدريبًالرياضاتًًًد صالح   دين.   محاد محا /د -3

ً)مشرف(المائيةًبكليةًالتربيةًالرياضيةً/ًجامعةًأسيوط
وقةرارًلجنةةًًم6/12/2022(ًبتةاريخ207ًبجلستهًرقمً)ًالتدريبًالرياضيًوعلوممًالحركةًًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسم

 م.11/1/2022المنعقدةًبتاريخً(237ًالدراساتًالعلياًوالبحو ًبجلست اًرقمً)
ًو      اجلا.   ق  ر:

المنةةةاهوًبقسةةةةمًًبصةةةفةًمبدئيةةةةًإقتةةةراحًتسةةةجيلًمواضةةةيعًأبحةةةا ًرسةةةائلًالماجسةةةتيرًللطةةةالبًالوافةةةدينًالكةةةويتينًالمقيةةةديين -9182
مًاألتيًأسمائ م،ًبناء ًعلىًموافقةًمجلسًقسمًالمناهوًوتةدريس2021/2022ًللعامًالجامعيًًوتدريسًالتربيةًالرياضية

(ًبتةةاريخ236ًمًوموافقةةةًلجنةةةًالدراسةةاتًالعليةةاًوالبحةةو ًبجلسةةتهًرقةةمً)2/1/2022(ًبتةةاريخ202ًالتربيةةةًالرياضةةيةًرقةةمً)
ًم.11/1/2022

  االشراف عنوانلانري نة ايملانب  ث م

1 
ثـــــــــــام  نـــــــــــايف مضـــــــــــحى 

    دنايف   شا ى 
مرحلةًاللموج ىًالتربيةًالبدنيةًبًالفنيةلم اراتًتقييمًا

 المتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًب اءًسيدًمحمودًحسانين
 د/ًأحمدًعادلًتميمًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

  اــد طــاري  جــ ج طــاري  2
 ر ألد   عالطا

أثرًاستخدامًاسلوبًالنمذجةًعلىًتعلمًسباحةًالرحفً
 للمبتدئينًبدولةًالكويتعلىًالظ رً

ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد
 عرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

3 
أ اــد  بــد   اح ــن  بـــ  ه   

   ن
ًالبدنيةًالتربيةًلمعلميًاإلبداعيًالتدريسًم اراتًتقييم

 الكويتًبدولةًالثانويةًبالمرحلة

ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد
ًخالدًأبوًالسعودًعبدًهللاد/ًً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

ــــ  م ــــارك ملحــــ   4 أ اــــد مطل
   عازما

اتجاهاتًالمعلمًالقدوةًبالمرحلةًالمتوسطةًنحوًالتربيةً
 البدنيةًكمادةًدراسيةًبدولةًالكويت

ًأ.د/محمودًعبدالحليمًعبدالكريم
ًد/ًرانياًصديقًعبدًاللطيف

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

باستخدامًالتمريناتًالغرضيةًعلىًتاثيرًبرناموًتعليمىً باسل  جاج ر ألد   عالطا 5
 مستوىًاداءًسباحةًالرحفًعلىًالبطنًبدولةًالكويت

ًعرةًكمالًبدرًعبدًالعالأ.م.د/ً
ًد/ًحسينًأحمدًالحاجًحمود

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

6 
بــــدر طــــالل ســــفاح  رديعــــان 

 سفاح   عدو نا
دليلًارشادىًمقترحًلمعلمىًالسباحةًلتعليمًالم اراتً

(ًسنوات9ً-6للمرحلةًالعمريةًمنً)االساسيةًفىًالسباحةً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد
 عرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

تاثيرًبرناموًتعليمىًمقترحًعلىًمستوىًاداءًسباحةً بندر  جاج ر ألد   عالطا 7
 الرحفًعلىًالبطنًللمبتدئينًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسنًعلى
ًعرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

لمرحلةًالمتوسطةًبامشكالتًالتوجيهًالفنيًللتربيةًالبدنيةً سع د سعد بلأل  عع    عازمى 8
 بدولةًالكويت

ًأ.د/محمودًعبدالحليمًعبدالكريم
ًد/ًأحمدًعادلًتميمًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

ســــند ر ضــــا ســــند هدي ــــان  9
 خل ف   شا ي 

لتعليمًم اراتًالسباحةًبمدارسًالسباحةًمن اجًمقترحً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد
 عرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

10 
ــــ ر ن  ــــف ن ــــ  ان خل  بــــد   

 ع اد  ناد    شألدى
برناموًمقترحًلتحسينًالقدراتًاإلدراكيةًالحركيةًالمرتبطةً

لتالميذًالمرحلةًبالم اراتًالمن جيةًفيًالكرةًالطائرةً
ًبدولةًالكويتًالمتوسطة

ًأ.م.د/ًبكرًأنورًت اميًمحمد
ًخالدًأبوًالسعودًعبدًهللاد/ًً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

(22) 
 

11 
ــــد  ــــال محا ــــ  ان م  ــــد     ب

 م ال مطل    اطأل ي 
تاثيرًبرناموًتعليمىًباستخدامًالتمريناتًالغرضيةًعلىً

 مستوىًأداءًسباحةًالرحفًعلىًالظ رًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسنًعلى
ًعرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

 بد هللا   حاألدي سع د ر شد  12
    د   عازما

تاثيرًالواجباتًاالضافيةًعلىًبعاًم اراتًالجمبازً
 المن جيةًًبالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/محمودًعبدالحليمًعبدالكريم
ًد/ًأحمدًمحمدًحسني

ًرئيسيمشرفً
 مشرف

ًمشرفًرئيسيًأ.د/محمودًعبدالحليمًعبدالكريمالمن جيهًًالم اراتًبتدريسًالخاصةًللت ييهًإرشاديًدليل بــد هللا صــا ح مــ زوق  بــد  13



 23 )مـا بعده صفحة      (

 مشرفًد/ًرانياًصديقًعبدًاللطيفًالكويتًبدولةًالمتوسطةًلتالميذًالمرحلة هللا مهدي   عازما

14 
 ــــذبى ســــا   ناــــالن مــــدغ  

 م زوق   عازمى
تاثيرًاستخدامًدليلًاالتحادًالدولىًاللعابًالقوىًلالطفالً
علىًمستوىًأداءًسباقاتًالميدانًلتالميذًمرحلةًالتعليمً

ًاالبتدائىًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًأيمانًسيدًأحمدًمحمد
 د/ًبسامًالسيدًمحمدًعبدًهللا

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

 اار ياس  محاد  بد  حاألد  15
 محاد   عاارى 

الحصائلًالمعرفيةًلمدربيًرياضةًالمبارزةًتصميمًمقياسً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًسمرًمصطفيًحسين
ًد/ًليليًعبدًهللاًحامدًأحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

16 
ـــــد منصـــــ ر   هـــــد ســـــعد  هأل

   جعألدى   عازمى
ًبعاًاداءًمستوًىًعلىًالتعلمًدورهًاستخدامًتأثير

ًلتالميذًالمرحلهًالبدنيهًالتربيهًلمقررًالمن جيهًالم ارات
ًالكويتًبدولهًالمتوسطه

ًأ.د/محمودًعبدالحليمًعبدالكريم
ًد/ًشيماءًماهرًأحمدًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

مرجعًوحدةًتعليميةًمقترحًلبعاًسابقاتًالميدانً  هد  لى  نألت    عازما 17
ًوالمضمارًلتالميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسنًعلى
ًدً/ًهديًمحمد

ًرئيسيمشرفً
 مشرف

18 
ناصــ    ــألن محاــد   ــألن 

 مخ ا    اطأل ي 
تأثيرًبرناموًتعليميًباستخدامًأسلوبًالتعلمًالمكثفً

والموزعًعلىًمستوىًأداءًبعاًالم اراتًالمن جيةًفيً
 كرةًاليدًلتالميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالكويت.

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسنًعلى
ًد/ًمحمدًعوضًعبدًالحليم

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

19 
 هد أ اد ز ال مز ل   غ يب 

   عازما
فاعليةًاستخدامًاستراتيجيةًماًوراءًالمعرفةًلبعاًسباقاتً

األداءًالم ارىًالمضمارًعلىًالتحصيلًالمعرفىًًو
ًالكويتياضةًبدولةالبدنيةًوالًرلدىطالبًالتربية

ًأ.م.د/ًمحمدًصالحًأحمدًًفالح
ًأ.م.د/ًبكرًأنورًت اميًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

20 
م ارك  ألد م ـارك محاـد رجـا 

   ع يد   عازمى
تاثيرًاستخدامًدليلًاالتحادًالدولىًاللعابًالقوىًلالطفالً
علىًمستوىًاداءًسابقاتًالمضمارًلتالميذًمرحلةًالتعليمً

ًاالبتدائىًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسنًعلى
ًد/ًبسامًالسيدًمحمدًعبدًهللا

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

21 
ــــد  ــــد هللا  هــــد  ب   عزيــــز  ب

 هذ ل مقدن   ص  غ   عازما
برناموًمقترحًقائمًعلىًالخبرةًالتعليميةًلتحسينًبعاً

الم اراتًالمن جيةًفىًكرةًالقدمًلتالميذًالمرحلةًاالبتدائيةً
 فىًدولةًالكويت

ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشد
ًأ.م.د/ًأسامةًمحمدًعبدًالحليم

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

 مشـــــعل ال ـــــى  ـــــاي  ز يـــــد 22
 سلاان م زوق   عازمى

تقييمًمقررًأداءًوتدريسًمسابقاتًالميدانًبقسمًالتربيةً
 كليةًالتربيةًاالساسيةًبدولةًالكويتً-البدنيةًوالرياضةً

د/ًأ.د/مصةةةطفيًأحمدعبةةةدالوهابً
ًمحمدًحسنًالسيدًإبراهيم

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

23 
  ــــن متــــ وك   ــــن بــــد ح 

 مت وك   اطأل ى 
ً(7ًًقائمًعلىًنموذجًالشكلً)ًًًمقترحًارشاديًدليل

ًالمعلمًللطالبًاعدادًدرسًالتربيةًالبدنيةًًم ارةًلتحسين
 الكويتًبدولة

ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيدًًقنصوة
ًد/ًوليدًمحمدًحسينًمرسي

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

24 
ــــالح ســــع د مطــــارد  طــــالل  

 رشد ن   اطأل ى 
ًعليًوتاثيرةًالحركيًالذكاءًقائمًعلىًتعليميًبرنامو
ًالبدنيةًالتربيةًالم اراتًالمن جيةًفىًدرسًأداءًمستوًي

ًالكويتًبدولةًالمتوسطةًالمرحلةًلتالميذ

ًأ.د/ًكاملًعبدًالمجيدًًقنصوة
ًد/ًشيماءًماهرًأحمدًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

25 
مشـــارى  لـــ ي ك ـــار  لـــى 

   اطأل ى 
صعوباتًتدريسًمقررًأداءًوتدريسًالتمريناتًبقسمً

كليةًالتربيةًاالساسيةًبدولةًً-ةًالتربيةًالبدنيةًوالرياض
ًالكويت

ًأ.د/ًب اءًسيدًمحمودًحسانين
ًد/ًرانياًصديقًعبدًاللطيف

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

26 
 بد هللا   ده رخـ   ناصـ  

 هادي   ضفأل ي 
تاثيرًاستخدامًاسلوبًالواجباتًالحركيةًعلىًاالنشطةً

الصفيةًبدرسًالتربيةًالبدنيةًللصفًالرابعًاالبتدائىًبدولةً
 الكويت

ًأ.د/ًكامةةةةلًعبةةةةدًالمجيةةةةدًًقنصةةةةو
ًأ.م.د/ًمروةًصبريًإبراهيم

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

27 
 بــــد   هــــادي د ثــــان  ــــ الن 

 د ثان   عازما
دليلًمرجعىًمصورًللطالبًالمعلمًلتدريسًالتربيةًالبدنيةً

ًفىًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالكويت
ًعبدالعريرطارقًمحمدمحمدأ.د/

ًالحليمأ.م.د/ًأسامةًمحمدًعبدً
ًمشرفًرئيسي

 مشرف

 
(23) 

28 
ضــارى  ــ  د شــط ط ســحأللألل 

  ج    عنزى 
تأثيرًبرناموًتعليميًباستخدامًأسلوبًالتعلمًالمكثفً

والموزعًعلىًمستوىًأداءًبعاًالم اراتًالمن جيةًفيً
ًبدولةًالكويتًالثانويةًكرةًاليدًلطالبًالمرحلةً

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسنًعلى
 حمودد/ًحسينًأحمدًالحاجً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

29 
ـــدر ناصـــ   دويهـــ ا ســـعد  ب

  دويه ا م ارك
تاثيرًاستخدامًنموذجًالتعلمًالبنائىًعلىًالتحصيلً

المعرفىًواداءًبعاًالم اراتًالمن جيةًفىًكرةًالقدمً
 لطالبًالمرحلةًالثانويةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًمصطفيًأحمدعبدالوهاب
ًد/ًعصامًمحمودًعلىًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف



 24 )مـا بعده صفحة      (

30 
خا ـــــد نـــــا    ـــــ   منهـــــل 

 محاد   عنزي 
التدريباتًالحركيةًوالبدنيةًًقائمًعلىًتعليميًبرناموًتأثير

المرحلةًالمتوسطةًًلتحسينًاالدراكًالحسًحركىًلتالميذ
 الكويتًبدولة

ًعبدالعريرمحمدمحمدطارقًأ.د/
ًد/ًرانياًصديقًعبدًاللطيف

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

31 
ـــــــ ل  ـــــــ    ـــــــد هللا مقب  ب

    شألديرويشد ر شد 
تاثيرًبرناموًتعليمىًمقترحًعلىًمستوىًاداءًسباحةً

(ًسنةًبدولة19ً-18الرحفًعلىًالظ رًللمبتدئينًمنً)
ًالكويت

ًأ.د/ًحنانًمحمدًأحمدًجعيصة
ًعرةًكمالًبدرًعبدًالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

32 
 هد  ام  م ـارك  هـد غ يـب 

   عجاى
ًاألساسيةًالحركيةًللم اراتًاختباراتًبطاريةًبناء

ًبدولةًاالبتدائيةًالمرحلةًلتالميذًالطائرةًبالكرةًالمرتبطة
ًالكويت

ًأ.د/ًأيمانًسيدًأحمدًمحمد
 د/ًشيماءًماهرًأحمدًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

33 
ـــى  ـــد ســـع د  ل ـــد هللا أ ا  ب

 إب  ه     نغ اش
قائمًعلىًالكروتًاالرشاديةًلبرناموًبرناموًتعليميً

لتنميةًالم اراتًالحركيةًاألساسيةًلألطفالًًاالل امًالدولى
ً(ًسنواتًبدولةًالكويت9ً-7ً)ًًمن

ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشد
ًد/أحمدًيوسفًمحمدًحسن

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

34 
  اد محاد ن ر ن ع اد  ناد 

    شألدي
تأثيرًاستخدامًبعاًاستراتيجياتًالتدريسًعلىًبعاً

لتالميذًالمرحلةًالم اراتًالمن جيةًفىًالكرةًالطائرةً
 بدولةًالكويتًالمتوسطة

ًأ.د/ًأيمنًعبدهًمحمدًمحمد
ًأ.م.د/ًبكرًأنورًت اميًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

35 
ــــــــ   ــــــــدر ضــــــــ ف هللا معألت ب

   اصألب ح    شألدي
تاثيرًبرناموًتعليمىًمقترحًباستخدامًاستراتيجيةًالجدولً

الذاتىًعلىًمستوىًاداءًسباحةًالرحفًعلىًالبطنً
 بمدارسًالسباحةًبدولةًالكويتللمتعلمينً

ًأ.د/ًكمالًسليمانًحسنًعلى
ًعرةًكمالًبدرًعبدًالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

36 
تاثيرًبرناموًتعليمىًباستخدامًاسلوبًتحليلًالم مةًعلىً أ اد  جاج ر ألد   عالطا

مستوىًأداءًسباحةًالرحفًعلىًالبطنًللفيةًالعمريةًمنً
 (ًسنةًبدولةًالكويت9-12)

ًحنانًمحمدًأحمدًجعيصةًأ.د/
ًعرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

37 
أ اـــد خا ـــد مجبـــل ســـل اان 

    ز   اطأل ي 
فاعليةًاستخدامًاستراتيجيةًالجدولًالذاتىًعلىًبعاً
نواتوًتعلمًسباحةًالرحفًعلىًالظ رًللمبتدئينًبدولةً

 الكويت

ًأ.د/ًحنانًمحمدًأحمدًجعيصة
ًعبدالعالعرةًكمالًبدرًأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

38 

ـــد    ـــن صـــا ح هـــادى محا
 مشاري   حج ف

ً-زاوجً-تاثيرًبرناموًتعليمىًباستخدامًاسلوبً)فكر
شارك(ًعلىًالتحصيلًالمعرفىًوأداءًبعاًالم اراتً
المن جيةًفىًكرةًالقدمًلتالميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةً

ًالكويت

ًأ.د/مصطفيًأحمدعبدالوهاب
ًمحمدد/ًعصامًمحمودًعلىً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

39 

بــــدر ســــااح مل جــــان  األــــ  
 معاى    شألدى

تاثيرًوحدةًتعليميةًحركيةًفىًضوءًالمفاهيمًالفيرياءًعلىً
بعاًالمتغيراتًالحركيةًوالم اريةًوعالقت اًبالتحصيلً

الدراسىًفىًالفيرياءًًلطالبًالمرحلةًالثانويةًبدولةً
 الكويت

ًأ.د/ًأيمنًعبدهًمحمدًمحمد
ًأسامةًمحمدًعبدًالحليمأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

40 
 محاـــــــد خا ـــــــد  بـــــــد    ان

    ب عا
الكروتًاالرشاديةًلبرناموًاالل امًالدولىًًاستخدامًتأثير
ًالسلةًكرةًفيًالمن جيهًالم اراتًبعاًأداءًمستوًيًعلي

 الكويتًبدولةًالمتوسطةًالمرحلةًلتالميذ

ًأ.د/مصطفيًأحمدعبدالوهاب
ًحامدًأحمدد/ًليليًعبدًهللاً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

41 
خا د محاد سا   محاد سعألد 

   عجاا
فعاليةًالموديوالتًالتعليميةًعلىًمستوىًاألداءًالم ارىً

 للمبتدئينًفىًسباحةًالرحفًعلىًالبطنًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد
ًعرةًكمالًبدرًعبدًالعالأ.م.د/ً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

42 
ناصـــــ  بـــــدر ناصـــــ  جحألـــــل 

 منا ى
دليلًارشادىًلمعلمىًالتربيةًالبدنيةًلمواج ةًصعوباتً

تعلمًم اراتًالرياضاتًالجماعيةًبالمرحلةًالثانويةًبدولةً
 الكويت

ًأ.د/ًب اءًسيدًمحمودًحسانين
ًد/ًف دًعوادًزياد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

(24) 
ســــع د ســــا   محاــــد  ــــام   43

 محاد  لى   عجاا
الم ةةاراتًال جوميةةةًتةةاثيرًاسةةلوبًالنمذجةةةًعلةةىًتعلةةمًبعةةاً

 فيًكرةًالقدمًًلتالميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًحنانًمحمدًأحمدًجعيصة
ًد/ًعصامًمحمودًعلىًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

44 
  اــــد  اــــال    ــــان مشــــاى 

   يد
مرجةةةعًوحةةةدةًتعليميةةةةًقةةةائمًعلةةةىًالتمرينةةةاتًالغرضةةةيةًوتةةةاثيرهً

القةةدمًلتالميةةةذًعلةةىًأداءًبعةةاًالم ةةاراتًالمن جيةةةًفةةىًكةةرةً
 المرحلةًاالبتدائيةًبدولةًالكويت

ًأ.د/مصطفيًأحمدعبدالوهاب
ًد/ًعصامًمحمودًعلىًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

ًمشرفًرئيسيًعرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ًتةةاثيرًبرنةةاموًتعليمةةىًباسةةتخدامًااللعةةابًالصةةغيرةًعلةةىًتعلةةمً بـــد هللا أ اـــد صـــا ح نهـــار  45



 25 )مـا بعده صفحة      (

 مشرفًد/ًرانياًصديقًعبدًاللطيف الم اراتًاالساسيةًلبراعمًالسباحةًبدولةًالكويت ص اح   عالطا

46 
ـــدي  خلـــف  اـــد خلـــف   حاأل

 وعألت   شا ي 
تةةةاثيرًبرنةةةاموًتعليمةةةىًباسةةةتخدامًاسةةةلوبًالتةةةدريسًالمصةةةغرً
علةةةةةةةىًأداءًبعةةةةةةةاًم ةةةةةةةاراتًكةةةةةةةرةًالقةةةةةةةدمًلتالميةةةةةةةذًالمرحلةةةةةةةةً

 المتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد
 محمودًعلىًمحمدد/ًعصامً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

47 
 األــــد جــــاب   اــــ  ن طـــــالق 

 م عد   شا ى 
تعلمةةةت(ًعلةةةىًً-اريةةةدً-تةةةاثيرًاسةةةتخدامًاسةةةتراتيجيةً)ًاعةةةرف

مسةتوىًاألداءًلةبعاًالم ةةاراتًالمن جيةةًلمسةابقاتًالميةةدانً
 والمضمارًلطالبًالمرحلةًالثانويةًبدولةًالكويت

ًأ.م.د/ًمحمدًصالحًأحمدًًفالح
ًحسينًمرسيًد/ًوليدًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

ــــل ناصــــ   48 ــــى ناصــــ  مجب  ل
   ع يفان

تاثيرًبرناموًتعليمىًباستخدامًتمريناتًالتوافقًعلةىًمسةتوىً
 االداءًالم ارىًلبراعمًكرةًالقدمًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًجمالًمحمدًعلي
ًخالدًأبوًالسعودًعبدًهللاد/ًً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

49 
 بد   عزيز خلف ن ر ن ع ـاد 

    شألدى
ًبعةةاًتعلةةمًعلةةىًالتنافسةةيًالتمةةايرًاسةةلوبًًاسةةتخدامًتةةأثير

ًبدولةةةةةةًالمتوسةةةةةطةًالمرحلةةةةةةًلتالميةةةةةذًالطةةةةةائرةًالكةةةةةرةًم ةةةةةارات
 الكويت

ًأ.د/ًأيمنًعبدهًمحمدًمحمد
ًد/ًديناًًعبدًالرحيمًًم ني

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

50 
ناصـــــ  ســـــع د ع ـــــاد ثـــــام  

    شألدى
اللعبًوتاثيرهًعلةىًمرجعًوحدةًتعليميةًقائمًعلىًاستراتيجيةً

اداءًبعةةةاًم ةةةةاراتًكةةةرةًالقةةةةدمًلتالميةةةذًالمرحلةةةةةًالمتوسةةةةطةً
 بدولةًالكويت

ًأ.د/ًعادلًحسنيًالسيد
 د/ًعصامًمحمودًعلىًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

51 
ـــــز صـــــا ح ســـــعد  ـــــد   عزي  ب

  جب سعد   عازمى
برنةةاموًتعليمةةىًقةةائمًعلةةىًًأسةةلوبًاللعةةبًالتنافسةةىًومعرفةةةً

بعةةاًالم ةةاراتًالمن جيةةًفةةىًكةةرةًًتةاثيرهًعلةةىًمسةتوىًأداءً
 القدمًلطالبًالمرحلةًالثانويةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًأيمانًسيدًأحمدًمحمد
 د/ًعصامًمحمودًعلىًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

52 
  هلألـل  خا د  لى غازى  لـى

   عازمى
تاثيرًبرناموًتعليمىًباستخدامًاسلوبًالنمذجةًعلةىًمسةتوىً

والمضةةةةمارًلتالميةةةةذًالمرحلةةةةةًأداءًبعةةةةاًمسةةةةابقاتًالميةةةةدانً
 االبتدائيةًبدولةًالكويت

ًأ.م.د/ًمحمدًصالحًأحمدًًفالح
ًد/ًوليدًمحمدًحسينًمرسي

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

53 
محاـــد  بـــدهللا هجـــاج محاـــد 

  بدهللا  نقان   عجاى
تةةةاثيرًبرنةةةاموًتعليمةةةىًباسةةةتخدامًاسةةةلوبًاالكتشةةةافًالموجةةةهً

لتالميةةذًالمرحلةةةًعلةةىًمسةةتوىًاالداءًالم ةةارىًفةةىًكةةرةًالقةةدمً
 المتوسطةًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًأيمانًسيدًأحمدًمحمد
 د/ًعصامًمحمودًعلىًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

ــــا ح  54 ــــارك   ــــ  ان م  ــــد     ب
 ش ياى

تقيةةةيمًالممارسةةةاتًالم نيةةةةًلمةةةوج ىًالتربيةةةةًالبدنيةةةةًللمرحلةةةةً
 الثانويةًبدولةًالكويت

ًأ.د/محمودًعبدالحليمًعبدالكريم
ًأحمدًمحمدد/ًشيماءًماهرً

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

55 
 بــــد   ــــ  ان   اــــد خلــــف 

 جلألد ن خا د   هان   عازمى
تةةةةةأثيرًبرنةةةةةاموًتعليمةةةةةىًباسةةةةةتخدامًاأللعةةةةةابًالغرضةةةةةيةًعلةةةةةىً
الم اراتًاالنتقاليةًذاتًالعالقةًبمسابقاتًالمضةمارًلتالميةذً

 المرحلةًاالبتدائيةًبدولةًالكويت

ًأ.د/مصطفيًأحمدعبدالوهاب
ًعبدًهللاًد/ًبسامًالسيدًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

56 
تاثيرًبرناموًتعليمةىًباسةتخدامًاسةلوبًمتعةددًالمةداخلًعلةىً  ا و خا د جاس 

مسةةةةةتوىًاالداءًالم ةةةةةارىًفةةةةةىًسةةةةةباحةًالرحةةةةةفًعلةةةةةىًالةةةةةبطنً
 للمبتدئينًبدولةًالكويت

ًعرةًكمالًبدرًعبدالعالأ.م.د/ً
ًد/ًأحمدًمحمدًحسني

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

د ـ   ناص  م ارك د    م ارك  57
   اطأل ي 

تةةةةأثيرًممارسةةةةةًالتغذيةةةةةًالراجعةةةةةًعلةةةةىًمسةةةةتوىًأداءًبعةةةةاً
ًم اراتًكرةًالسلةًلتالميذًالمرحلةًالمتوسطةًبدولةًالكويت

ًالعريربدعمحمدمحمدًأ.د/طارًق
ًد/أحمدًيوسفًمحمدًحسن

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

محاـــد شـــن ف  اـــد ن بـــد ح  58
  اد ن   اطأل 

تقةةةةويمًمقةةةةررًأداءًوتةةةةدريسًالتمرينةةةةاتًلطةةةةالبًقسةةةةمًالتربيةةةةةً
ًكليةًالتربيةًاألساسيةًًبدولةًالكويتً–البدنيةًوالرياضةً

ًأ.د/ًب اءًسيدًمحمودًحسانين
ًد/ًرانياًصديقًعبدًاللطيف

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

59 
 اــــد م ـــــف   بـــــد   هـــــادي 

 م ف  مهدي   عجاا
قائمًعلىًخرائطًتصميمًدليلًارشاديًلمعلميًالتربيةًالبدنيةً

المفةةةةاهيمًلتخطةةةةيطًدرسًالتربيةةةةةًالبدنيةةةةةًللمرحلةةةةةًاالبتدائيةةةةةً
ًبدولةًالكويت

ًأ.د/ًعاصمًصابرًراشد
ًد/ًأحمدًعادلًتميمًمحمد

ًمشرفًرئيسي
 مشرف

 
ًو      اجلا.   ق  ر:

(25) 
 

بمرحلةةةةًًم2020اعتبةةةارا ًمةةنًأكتةةةوبرًًن ائيةةةة(ًبصةةفةاألتةةةيًأسةةةمائ مً)اقتةةراحًالموافقةةةةًعلةةىًقيةةةدًالطةةةالبًالوافةةدينً -9183
مًبأقسةامًالكليةةًالمختلفةةةًبنةاء ًعلةىًمةاًوردًمةنًاإلدارةًالعامةةًللدراسةةات2021/2022ًالماجسةتيرًللعةامًالجةامعىً

ً:ًالعلياًوالبحو 
 :لقيملانمن هجلوتدر سلانترب ةلانر  ض ةل-1



 26 )مـا بعده صفحة      (

 اندرجة انجني ة االيم م اندرجة انجني ة االيم م

 ماجستير كويتي حممد خالد سعد محد مطلق زريق19ً ماجستير كويتي حممد راشد اهلديه راشد سعود سامل 1

 ماجستير كويتي عبد الرمحن امحد قبالن داثان العازمى20ًًماجستير كويتي سعود امحد مروح فرحان حسان العنزي 2

 ماجستير كويتي عبد العزيز عواد فاحل عواد عذاب العنزى21ًًماجستير كويتي حممد حسني عبيد فراج عراده الرشيدى3ً

 ماجستير كويتي حسن مرتوك حسن بداح مرتوك املطريى22ًًماجستير كويتي زبن حمسن عفاش روق العنزى4ً

 ماجستير كويتي على فهد عاىل على دغيم املطريى23ًًماجستير كويتي بدر ناصر ادويهيس سعد ادويهيس مبارك5ً

 ماجستير كويتي طالل فالح سعود مطارد رشدان املطريى24ًًماجستير كويتي عبد اهلل على عبداهلل على جدعان6ً

ًماجستير كويتي مشارى علوش ذعار على املطريى25ً ماجستير كويتي حممد عبداهلل فهيد ذعار فهيد املطريى7ً
ًماجستير كويتي عامر دغش بويتل الصليبى املطريى 26ًماجستير كويتي منصور متعب مانع عبداهلادى االصقة 8ً
ًماجستير كويتي فهد على فهد مطلق رجعان النويعم27ًًماجستير كويتي خالد على غازى على اهلليل العازمى9ً

ًماجستير كويتي عبد الرمحن امحد خلف جليدان خالد 28ً ماجستير كويتي عبد الرمحن مثال حممد مثال مطلق ا10ً
 ماجستير كويتي عذبى سامل منالن مدغم مرزوق العازمى29ً ماجستير كويتي نايف سعد على ناصر سلمان العازمى11ً

ًماجستير كويتي مبارك عيد مبارك حممد رجا العويد 30ً ماجستير كويتي طالل غصن مشلش طامى حممد العجمى12ً
ًماجستير كويتي مشعل الفى عايض زايد سلمان مرزوق 31ً ماجستير كويتي صاحل عتيق مناور مديبغ العنزى13ً
 ماجستير كويتي عبد العزيز صاحل سعد عجب سعد العازمى32ً ماجستير كويتي يوسف عبداهلل يوسف سامل منوخ خلف 14ً

 ماجستير كويتي سارة مطلق نعري فاحل حممد اهلاجرى33ً ماجستير كويتي امحد بشري دابس مليحان صاحل 15ً

 ماجستير كويتي فهد سعد فهيد منصور اجلعيدى العازمى34ً ماجستير كويتي ناصر رجا فلجى عوض رجا العنزى16ً

 ماجستير كويتي فيصل فهد طرقى فهد حممد العنزى35ً ماجستير كويتي عبد اهلل خالد ثجيل جابر مطلق الشمرى17ً

  ماجستير كويتي املبارك عبداحملسنخالد امحد مناحى 18ً

 قيملانتدر بلانر  ضيلوعنوملان ركةل:ل-2
 اندرجة انجني ة االيم م اندرجة انجني ة االيم م

 ماجستير كويتي حسن ادريس حسن حممد مجال الكندرى11ً ماجستير كويتي وائل خرياهلل نقميش عبدالعزيز خالد العنزى 1

 ماجستير كويتي فهد ملفى عبداهلل الفى الصليلي12ًًماجستير كويتي عبدالعزيز خلف زيد متعب خليف اجلبارى 2

 ماجستير كويتي فاحل ابداح فاحل معجب ابداح عبد اهلل 13ًًماجستير كويتي عبد العزيز شعيل مطنى مكيديد مسيان 3ً

ًماجستير كويتي راكان عبداهلادى صاحل نزال سهو شداد14ًًماجستير كويتي فيصل جاسم امحد عيسى الورق4ً
ًماجستير كويتي ناصر سعد نهار ناصر حمصن املطريى15ًًماجستير كويتي مشالن حممد طنا طوارى صحفان العنزى5ً
ًماجستير كويتي عمر فهد نايف عبد اهلل هايف عبداهلل 16ًًماجستير كويتي مضحى مبارك ضاحى مبارك غضبان  العجاجي 6ً
ًماجستير كويتي حممد جالل عباس عبد الرضا حممد 17ً ماجستير كويتي على فيصل عذال عوض مشحن العنزى7ً
 ماجستير كويتي على عادل مرتضى ابراهيم عباس 18ًًماجستير كويتي عبدالرمحن فارس حجى فارس اجلاسر املعصب8ً

ًماجستير كويتي فواز حممد طنا طوارى صحفان العنزى19ًًماجستير كويتي جراح عبد اهلل فريح على الرشيدى9ً

ً ماجستير كويتي فهد مساعد شبيب خبيت مطلق الرشيدى10ً

ل
ل

(26) 
 قيملاإلدارةلانر  ض ةلوانترو حل:ل-3

 اندرجة انجني ة االيم م اندرجة انجني ة االيم م

 ماجستير كويتي حممد محد حسن حممد حسن العجمى 11 ماجستير كويتي سعود سلطان سعود ثويران جاعد املطريى 1

 ماجستير كويتي نافع خالد نافع خالد سليمان املطريى 12 ماجستير كويتي هالل عبيد شحاده هادى حممد العنزىعبيد  2

 ماجستير كويتي نواف خالد عبد اهلل فراج نيف املطريى 13 ماجستير كويتي حممد مجال عبد اهلادى حممد عبد اهلادى  3



 27 )مـا بعده صفحة      (

 ماجستير كويتي سعد سند سعد مرزوق غرير املطريى 14 ماجستير كويتي بدر راشد مبارك سليمان الشمروخ 4

 ماجستير كويتي مسفر حممد مسفر مليح خريص املطريى 15 ماجستير كويتي تركى مرتوك حمسن مبارك العتيبى 5

 ماجستير كويتي يوسف جلوى شاحل حمماس خالد  16 ماجستير كويتي عبد اهلل سعد عبد اهلل عضيب سعد 6

 ماجستير كويتي سامل حسني حممد محد عازب العجمى 17 ماجستير كويتي معجب الدوسرى فهد معجب ماجد سامل 7

 ماجستير كويتي هزيم طلق هزيم سامل هزيم العازمى 18 ماجستير كويتي فهد ناصر عفاس دهيم  دريس الدوسرى 8

 ماجستير كويتي سعد سامل صاحل فهيد صاحل العجمى 19 ماجستير كويتي عمر ثامر عقله صحن العالطى 9

  ماجستير كويتي سعود تركى سعود راضى فرج الشمرى 10

ل:لانص ةلانر  ض ةلعنوملمقيل–ل4  

 اندرجة انجني ة االيم م اندرجة انجني ة االيم م

 ماجستير كويتي حممد صباح زيد عبداهلل جابر السهيل 5 ماجستير كويتي على حسني عبداهلل عبداهلل فرج العتيبى 1

 ماجستير كويتي حممد فهد راشد جنبان حممد املرى 6 ماجستير كويتي خلف برد جاعد العنزىخالد  2

 ماجستير كويتي حممد فاحل سلطان شايع السبيعى 7 ماجستير كويتي مبارك عبداهلل سامل زابن سامل العجمي 3

  ماجستير كويتي عبد اهلل محد على محد العويدى املرى 4

ةل:واننفي ةلانر  ض قيملانعنوملانتربو ةلل-5  

 اندرجة انجني ة االيم م اندرجة انجني ة االيم م

 ماجستير كويتي امحد على خالد على الوصيص 8 ماجستير كويتي عبد الرمحن عبيد محود فرج عبد اهلل محد  1

 ماجستير كويتي سلطان عبد اللطيف صاحل على حممد 9 ماجستير كويتي ضارى بندر مبارك مطلق مناور الشمرى 2

 ماجستير كويتي محد فهد جربان محود ناصر املسامح  10 ماجستير كويتي مرزوق امحد مرزوق مدغم شلهوب العازمي 3

جاسم حممد مفرج عاصى مفرج  امحد 11 ماجستير كويتي عبد العزيز هشام عبدي هذال املطرود  4  ماجستير كويتي 

 ماجستير كويتي عبد الرمحن سعود خلف غامن دحيالن 12 ماجستير كويتي خالد فهد بركه فهد حسن املطريى 5

 ماجستير كويتي طالل نواف هجاج اذعار عطااهلل رشيد  13 ماجستير كويتي ضارى راشد هليل ناشى رجا العدوانى 6

   ماجستير كويتي حممد ابراهيم حنون عويد سامل الشمرى 7
ًو      اجلا.   ق  ر:

مًبمرحلةةةًالةةدكتوراه2020ًالموافقةةةًعلةةىًقيةةدًالطةةالبًالوافةةدينًاألتةةيًأسةةمائ مً)بصةةفةًن ائيةةة(ًاعتبةةارا ًمةةنًأكتةةوبرًاقتةةراحً -9184
ًمًبأقسامًالكليةًالمختلفةًبناء ًعلىًماًوردًمنًاإلدارةًالعامةًللدراساتًالعلياًوالبحو ً:2021/2022للعامًالجامعىً

لقيملانتدر بلانر  ضيلوعنوملان ركةل:لل-ل1
 اندرجة انجني ة االيم م اندرجة انجني ة االيم م

 دكتوراًه كويتي مسلم حممد مسلم ثانى سامل الوهيده 7 دكتوراًه كويتي عامر مبارك هالل قيطان راضى الشمرى 1
 دكتوراًه كويتي جاسم حممد فالح مطلق سعد اهليفى 8 دكتوراًه كويتي العطري دهش فيصل سلمان راكان 2
اهلل عيسى سلمان العطارعيسى ماهر عبد  3  دكتوراًه كويتي خالد حممد رمضان عبد اهلل الكندرى 9 دكتوراًه كويتي 
 دكتوراًه كويتي عثمان خالد أمحد يوسف على القبندى 10 دكتوراًه كويتي أمحد يوسف خليل إبراهيم صاحل الدريع 4
املطريىناصر جهيم زويد  11 دكتوراًه كويتي مهدى يوسف على عبد اهلل على دشتى 5  دكتوراًه كويتي 
 دكتوراًه كويتي بدر هادى منصور الدوسرى 12 دكتوراًه كويتي بدر مرتوك عبد الزهراء مال اهلل املرتوك 6

(27) 
:قيملاإلدارةلانر  ض ةلوانترو حللل-ل2  

 اندرجة انجني ة االيم م
 دكتوراًه كويتي عبد الرمحن حممد عبد الرمحن سلطان 1

ً:لانتربو ةلواننفي ةلانر  ض ةقيملانعنومللل-ل3
 اندرجة انجني ة االيم م اندرجة انجني ة االيم م



 28 )مـا بعده صفحة      (

  دكتوراًه كويتي هايل عبد احلافظ فالح املالمحة 2 دكتوراًه كويتي صربى أمني فالح الشمايلة 1
ًو      اجلا.   ق  ر:

الميةةدانيًشةةعبةً)تةةدريس(ًبالمةةدارسًللعةةامًالجةةامعيًإقتةراحًإنتةةدابًالسةةادةًاألتةةيًأسةةمائ مًلإلشةةرافًعلةةىًطةةالبًالتةةدريبً -9185
(ًالمنعقةةدةًبتةةاريخ203ًمًبنةةاء ًعلةةىًموافقةةةًمجلةةسًقسةةمًالمنةةاهوًوتةةدريسًالتربيةةةًالرياضةةيةًبجلسةةتهًرقةةمً)2021/2022

ًمً:11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ205ًمً،ًوقرارًلجنةًشيونًالتعليمًوالطالبًبجلست اًرقمً)2/1/2022
    ا ات اجا  ات      ظ فة  إلس  ع
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًالخيريةًاإلعداديةًالقديمةًأ/ًأحمدًجابرًمسعود1ً
2ً8ًًمدرسًبمدرسةًطهًحنفيًالمليجيًأ/ًعمروًهاشمًمحمد2ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًإسماعيلًالقبانيًأ/ًمحمدًخلفًمحمد3ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًإسماعيلًالقبانيًأ/ًجمالًسلطانًعبدًالحافظ4ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًناصرًاإلعداديةًفرجًصديقأ/ًمحمد5ًً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًالنيلًاإلعداديةًأ/ًإي ابًعليًمحمد6ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًالنيلًاإلعداديةًأ/ًسميرًعليًمحمدًعلي7ً
2ً8ًًمدرسًبمدرسةًالجامعةًاإلعداديةًأ/ًمصطفىًمحمدًمصطفى8ً
2ً8ًًاإلبتدائيةمدرسًبمدرسةًالجامعةًًأ/عمروًمصطفىًعبدًالحليم9ً

1ً4ًًمدرسًبمدرسةًالفاروقًللغاتًأ/ًمحمودًحسنًمحمدًحسانين10ً
2ً8ًًينايرًاإلعدادية25ًمدرسًبمدرسةًًأ/ًخالدًإسماعيلًحمدان11ً
3ً12ًًمدرسًبمدرسةًدارًحراءًاإلعداديةًأ/ًخالدًعليًمحمدًمحمود12ً
1ً4ًًبنينمدرسًبمدرسةًاإلنتصارًالتجريبيةًًأ/ًن لةًطهًحسنًحسين13ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًبدرًللغاتًأ/ًأسماءًأحمدًمحمد14ً
2ً8ًًمدرسًبمدرسةًالش يدًمحمدًصالحًأ/ًأسامةًمحمدًعبدًالحليم15ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًمباركًللغاتًأ/ًإيمانًعبدًالمنعمًمحمود16ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًطارقًبنًزيادًأ/ًمحمدًمتولي17ً
1ً4ًًبمدرسةًالرعايةًالمتكاملةًمدرسًأ/ًأحمدًعادلًمحمدًأحمد18ً
1ً4ًًمديرةًمدرسةًالوحدةًالعربيةًأ/ًعرةًعبدالسالمًعبدًالمطلب19ً
1ً4ًًمديرًمدرسةًالممتازًأ/ًعليًأحمدًحسن20ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًهدىًشعراويًاإلعداديةًأ/ًشاديًفوزيًثابت21ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًعصمتًعفيفيًاإلعداديةًأ/ًنيفينًبشايًفتحي22ً
1ً4ًًمدرسةًبمدرسةًأمًالم منينًاإلعداديةًأ/ًصفاءًمحمدًعبدًهللا23ً
1ً4ًًمدرسةًبمدرسةًالن ضةًاإلعداديةًبناتًأ/ًس امًفتحيًحسن24ً
2ً8ًًمدرسًبمدرسةًالرسميةًالمتميرةًللغاتًأ/ًأحمدًمصطفىًسيد25ً
1ً4ًًمدرسًبمدرسةًاإلسالميةًاإلعداديةًأ/ًساميةًجابرًعليًسيد26ً  

ًو      اجلا.   ق  ر:

(28) 
مًللطالبًالوافدينًاألتيًأسمائ م2021/2022ًإقتراحًتأجيلًالمعسكرًالدراسيًللفرقةًاألوليًللعامًالجامعيً -9186

 :م11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ205ًبناء ًعلىًموافقةًلجنةًشيونًالتعليمًوالطالبًبجلست اًرقمً)
  ألس  ع  ألس  ع
 عبدالرحمنًمالكًابراهيمًعبدهللاًالشيحةً .61 متعباحمدًتركيًعبدهللاًً .1
 عبدالعريرًخالدًسعدًفالحً .62 احمدًفاضلًاحمدًعبدهللاًجمالًحسينً .2



 29 )مـا بعده صفحة      (

 عبدالعريرًمحمدًصالحًحربيطً .63 احمدًماهرًعبدهللاًعيسىًالعطارً .3
 عبدالعريرًنايفًمحمدًالعدوانيً .64 اسراءًيعقوبًيوسفًمحمدً .4
 مطرًخلفًالشمرًيعبدهللاًبطيًً .65 اسيلًمطرًفالحًالمطيرًيً .5
 عبدهللاًثامرًصالحًالمقحمً .66 الوليدًغنيمانًسعدًغازًيً .6
 عبدهللاًسالمًمروًيً .67 املًعبدال اديًمطلقًالحمدًال اجرًيً .7
 عبدهللاًسالمًنمالنًالعازميً .68 بدرًمحمدًمناحيًثوابًالمطيرًيً .8
 عبدهللاًصنيتانًشعارًالمطيرًيً .69 جويعدًسالمًعشقًعاطفًسعيدًالعجميً .9

 عبدهللاًغانمًضافيًفارسً .70ًعيدًحامدًزعلًعايدً .10
 عبدهللاًفيصلًمحمدًف يدًسالمًالمرًيً .71 حمدًطاللًبطيًمطرًخلفًالشمرًيً .11
 عبدهللاًمباركًفيحانًفالحًالمطيرًيً .72 حمدًفيصلًعبدالرضاًحسينًالميلً .12
 عبدالوهابًجراعًفايرًالظفيرًيً .73 حمدًمحمدًف يدًسالمًالمرًيً .13
 عبيدًفارسًعبدهللاًفالحًعبدهللاً .74 حمودًعبدهللاًفرزانًفارسًمباركًالقحطانيً .14
 عثمانًرباحًرافعًبديويًالعنرًيً .75 حوراءًمباركًهاديًزيادًفاضلً .15
 عليًج جاهًسعدًن ارً .76 خالدًحمودًرجاءًحمودًالس ليً .16
 عليًخالدًعليًعبدهللاًعليًبورحمهً .77 خالدًطارقًعبدالوهابًابراهيمً .17
 الشمرًيعليًمباركًهاللًقبطانًً .78 سالمًخالدًبداحًمحمدًالعجميً .18
 عليانًحمديًعليانًالفيً .79 سلطانًعبدهللاًمباركًمطلقً .19
 عمرًبدرًثامرًعرفوً .80 سلمانًنوافًعليًنشميً .20
ًعميرًعاياًعميرًالعازميً .81 شمالنًمساعدًرشمًدهشً .21
 ع دًمانعًسيفًمحمدًسيفًالعجميً .82 صالحًشاكرًداودًالشمرًيً .22
 ناديةًعبدال اديًمطلقًالحمدًال اجرًيً .83ًع ودًبندرًمباركًمطلقً .23
 ناصرًعادلًاحمدًالسيدًعبدالمحسنً .84 ف ادًبجادًسلطانًعبدهللاًالعجميً .24
 نايفًمحمدًفيحانًفالحً .85 ف دًفارسًعبدهللاًفالحًعبدهللاً .25
 نورهًبطيًمطرًخلفًالشمرًيً .86 ف دًمباركًسويلمًحميدًالرشيديً .26
 وليدًمضحيًحبيبً .87ًف دًناصرًحمودًعامرًناصرً .27
 عبدهللاًخليفًمرعلًالظفيرًييريدًً .88 ف يدًجابرًف يدًبجاشًسالمً .28
 يوسفًالفيًعليًمطيرانً .89 فيصلًاحمدًبركةًف دً .29
 خالدًعادلًحمدًالعدوانيً .90 مباركًجابرًرمضانًخضيرً .30

(29) 
 احمدًبطيًمطرًخلفًالشمرًيً .91ًمباركًجازيًعبدالرحمنًالعازميً .31
 بدرًنصارًفالحًهاديً .92 مباركًعادلًغرايًالحربيً .32
 ناصرًمانعمفرحًً .93 متعبًعبدهللاًسعدًمناحيً .33
 ف دًعبدالرحمنًصالحً .94 محمدًطارقًفرحانًنصيبً .34
 مشعلًعيسىًعبدهللاً .95 محمدًعبدالمحسنًسرحانًهدادًالعنرًيً .35



 30 )مـا بعده صفحة      (

 عبدالعريرًيوسفًمحمدًسليمانً .96 محمدًعوضًسحمًمباركًالرشيديً .36
 م ديًفاضلًاحمدًعبدهللاًحسينً .97 محمدًمسعودًمحمدًمسعودً .37
 مطلقًحمدًالشنوفًفيصلًعبدهللاًشنيفً .98ًمحمدًملفيًعليًماطرً .38
 نوافًمحمدًغنمانًخليفًالماجديً .99 محمدًوليدًشاطرًحمودً .39
ًبندرًعليًروميًعوادًخلفًموينعً .100 محمودًهشامًمحمودًالسيدًعمرانًً .40
 مسعودًمنصورًنجيخانًعبدهللاً .101 مريفًمباركًعوادًمفتاحً .41
42. ً ًلولوهًعدنانًخليفةًسليمانً .102 مشعلًخالدًعبدالحميدًحجيًعبدالرحيمً
 عبدالرحمنًعارفًمحمدًالعجميً .103 بداحًمحمدًعبدهللاًالعتيبيابراهيمًً .43

 عبدالرحمنًغانمًفايرًالعنرًيً .104 بدرًعبدالمحسنًاحمدًالراشدً .44

 عبدهللاًحمدًابراهيمًعبدهللاً .105 بدرًعدنانًعبدهللاًعنبرً .45

 عبدهللاًعليًف دًمباركً .106 جراحًمحمدًجابرًمحمدًعبدهللاًً .46

 ف يدًسعيدًال اجرًيًف يدًحمدً .107 حسينًابراهيمًحسينًحسنًعليًً .47

 محمدًخالدًل واقًعبدهللاًبرديًالفضليً .108 حسينًسعدًحسينًسعدًمحمدًالعمانيً .48

 محمدًعليًف دًمباركًالعجميً .109 سعودًحمدًعبدهللاًالحسينيً .49

 الحميديًسعدًالحميديًفالحً .110 سلطانًمنيفًف يدًالعجميً .50

 سلطانًخالدًسلطانًخويلدً .111 صالحًرائدًصالحًالظفيرًيً .51

ًسلمانًسعدًصنيتانًناصرً .112 ضاريًعبدهللاًحسينًمحمدًجاسمًً .52
ًشافيًعبدهللاًمحمدًرجاءًالرشيديً .113 احمدًعصامًفيصلًحليفيً .53
ًعبدهللاًسالمًعبدهللاًً .114 ماجدًمرزوقًذعارًشعيبً .54
ًمحمدًعواضًعائاً .115ًعبدالعريرًسعودًخلفًغانمً .55
ًثامرًعليًعبيدًالعنترًيً .116 مشعلًصالحًحمدًمشعلًالمرًيً .56
ًسالمًسندًفالحًعدسً)ثالثة(ً .117ًحمدانًمسلوبسعودًً .57
ًصالحًفيصلًعليًعبدهللاً)ثالثة(ً .118 محمدًمخلدًحامدًرخييً .58
ًبدرًناصرًعدسًصالحً)ثالثة(ً .119 محمدًنوريًعبدطوفانًذيابًالشمرًيً .59
ًاحمدًنايفًفالحًعدسً)ثالثة(ً .120 ناصرًسرحانًكريديًمطيرً .60  

ًو      اجلا.   ق  ر:

مًللطةالبًالوافةدينًاألتةيًأسةمائ م2021/2022ًالدراسةيًللفرقةةًالثالثةةًللعةامًالجةامعيًإقتراحًتأجيلًالمعسكرً -9187
ًم:11/1/2022(ًالمنعقدةًبتاريخ205ًبناء ًعلىًموافقةًلجنةًشيونًالتعليمًوالطالبًبجلست اًرقمً)

(30) 
 

  ألس  ع  ألس  ع
 عبدًهللاًخالدًعبدًالعريرًعليً .5 صالحًفيصلًعليًعبدًهللاً .1
 عمرًخالدًمحمدًراشدً .6 فالحًعدسأحمدًنايفًً .2



 31 )مـا بعده صفحة      (

 بدرًناصرًعدسً .7 سالمًسندًفالحًعدسًصالحً .3
  ً بدرًناصرًخليفةًغياضًعميرً .4

ًو      اجلا.   ق  ر:

ل
لفيلذاتلان وم,,,لاهرًاواننصفللنث ن ةلعشراوأنتهتلانجنيةلفيلتم ملاني عةل
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