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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م21/2/2022  بتاريخ  (223) رقم

 ، مجلس الكليةبمقر قاعة  م21/2/2022 الموافق األثنينيوم  الحادية عشر ظهرا  ة إنه في تمام الساع
ورئــيس  ميــد الكليــةع.لكماا سلياان م نل ياان برئاســة الســيد األسـتاك الــد تور/ (223) رقــ  مجلــس الكليــة جتمـ إ

 .المجلس
  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عادل إبراهي  أحمدأ.د/  -1

 عضوا   رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محمود حسن حسين  -2

 عضوا   رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ عماد سمير محمود -3

 عضوا   المناهج وتدريس التربية الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ عاص  صابر راشد حمودى -4

 عضوا   رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -5

 عضوا   رئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس -6

 من ذوى الخبرةعضوا   أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د/ محمد محمد الحفناوى  -7

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د أحمد صالح الدين محمد قراعه -8

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د/ حامد حسين أحمد إبراهي  -9

 عضوا  من ذوى الخبرة بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأستاذ متفرغ  أ.د/ عمرو محمد إبراهي  -10

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د بهاء سيد محمود حسانين  -11

 عضوا  عن القسم أستاذ متفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ طارق محمد محمد عبد العزيز -12

 عضوا  عن القسم أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ سمير محمد محى الدين أبوشادى -13

 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ حازم  مال الدين عبد العظي  -14

 عضوا  عن القسم األستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ عبد هللا فرغلى أحمد  -15

 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ ياسر حسن حامد -16

 عضوا  عن األساتذة المساعدين أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية أ.م.د/ شيماء على محمد لولى -17

 عضوا  عن المدرسين الحركةالمدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم  د/ أحمد محمد حسين -18

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوا   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي  -

 عضوا  من الخارج وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أ/ محمد إبراهي  الدسوقى -

 عضوا  عن الخارج والرياضة وكيل وزارة الشباب د/ أحمد عبد الو يل عبد الحكي  -



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

لللللللللللللللللللللللللعنىلم ضرلانجنيةلاني بقةل.لانتصد ق :لأواًل
 م.18/1/2022 بتاريخ( 222) الجلسة رقم محضر -9188
 .م18/1/2022 بتاريخ( 222) الجلسة رق  محضرصادق المجلس على  :القرار
لقراراتلانجنيةلاني بقة.لتنف ذم لتملفىلللايتعراض :ث ن ً 
 م.18/1/2022 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -9189
 .م18/1/2022 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهما ت  أحيط المجلس علما  ب :القرار
لانجودةلواإلعتم د:موضوع تلو دةلضم نللث نثً :
لموضوع تلانتخط طلوانتني قلوانموضوع تلانع مة:لرابعً :
إقتراح إعتماد الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بناء  على موافقة  -9190

 وفقا  لما يلي:م 8/2/2022( المنعقدة بتاريخ 96مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية بجلسته رقم )
لانعددلانتخصصلانمطنوبلانع ملانج معي

 - - م2022/2023
 2 علوم تربوية م2023/2024
 2 علم نفس رياضي م2024/2025
 - - م2025/2026
  - - م2026/2027

 وافق المجلس. :القرار

إعتمذذذاد نتيجذذذة إمتحانذذذات مذذذكرة مقدمذذذة مذذذن السذذذيد أ.د/ وكيذذذل الكليذذذة لشذذذئون الدراسذذذات العليذذذا والبحذذذوث  -9191
م، بنذذاء  علذذى مذذاورد مذذن 2021/2022( للعذذام الجذذامعي 2التذذأهيلي دكتذذوراه )للطذذاب الوافذذدين( رقذذم )

 لجنة الرصد
 وافق المجلس. :القرار

مذكرة مقدمة من السذيد أ.د/ وكيذل الكليذة لشذئون الدراسذات العليذا والبحذوث بشذأن إقتذراح بذدء إمتحانذات  -9192
م إعتبذذذارا  مذذذن 2021/2022دكتذذذوراه( للعذذذام الجذذذامعي  –ماجسذذذتير  –مرحلذذذة الدراسذذذات العليذذذا )دبلذذذوم 

 م.24/7/2022
 وافق المجلس. :القرار

للمعاونة في تدريس المقررات الموضحة قرين كا  منهم للفصل الدراسي إقتراح إنتداب السادة األتي أسمائهم  -9193
 م بناء  على موافقة مجالس األقسام المختصة وفقا  لما يلي:2021/2022الثاني من العام الجامعي 

لانمقررلاإليملانقيم

 علوم الصحة الرياضية
 د/ هشام محمد قباري  -
 د/ أحمد السيد عبد الوهاب -
 التونيد/ محمد أحمد  -

اإلصابات الرياضي واإلسعافات 
 الفرقة الثالثة( –األولية )عملي 



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
 

 اإلدارة الرياضية والترويح
 الكرة الطائرة د/ محمد بدر عبد التواب -
 كرة اليد د/ عبد الغفور محمد محمود -
 السباحة أ/ رضوى عبد الناصر عبد المعتمد -

التدريب الرياضي وعلوم 
 الحركة

 مصطفى كامل أبو العاد/  -
 المصارعة

  أ/ عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى -
 وافق المجلس. القرار:

لشئونلأعض ءله ئةلانتدر سل:لخ ميً ل:
مذذذكرة مقدمذذة مذذن إدارة لذذئون العذذذاملين بالكليذذة بشذذأن تعيذذين الذذدكتور/ محمذذذد حسذذين أحمذذد جعفذذر. المذذذدرس  -9194

والتذذذرويح بوةيفذذة مذذذدرس  تخصذذذة )إدارة كذذذرة السذذلة( بذذذذات القسذذذم والكليذذذة المسذذاعد بقسذذذم اإلدارة الرياضذذذية 
والجامعة. بنذاء  علذى تقريذر لجنذة فحذة الرسذالة وموافقذة مجلذس قسذم اإلدارة الرياضذية والتذرويح بجلسذته رقذم 

لم.1/2/2022( بتاريخ 194)
لوافق المجلس. القرار:
بشذأن تعيذين الذدكتور/ خالذد مصذطفى رمضذان محمذد. المذدرس  مذكرة مقدمة من إدارة لئون العاملين بالكليذة -9195

المسذذاعد بقسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح بوةيفذذة مذذدرس  تخصذذة )إدارة الرياضذذات المائيذذة( بذذذات القسذذم 
والكلية والجامعة. بناء  على تقرير لجنة فحة الرسالة وموافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته 

لم.1/2/2022تاريخ ( ب194رقم )
لوافق المجلس. القرار:
إقتراح نقل السيد الدكتور/ السيد علي عبد هللا لبيب. األستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  -9196

إلى كلية التربية الرياضية / جامعة سوهاج ، بناء  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة 
 م.13/2/2022( المنعقدة بتاريخ 209)بجلسته رقم 

لوافق المجلس. القرار:
إقتراح نقل السادة األتي أسمائهم إلى كلية التربية الرياضية / جامعة سوهاج ، بناء  على موافقة مجلس قسم  -9197

 م.1/2/2022( المنعقدة بتاريخ 194اإلدارة الرياضية والترويج بجلسته رقم )
 المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويحد/ بسام صالح محمد.                 -1
 المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويحد/ محمد مهران مهران.               -2
 المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويحد/ أحمد محمود محمد جالل.         -3

 :على نقل السادة األتي أسمائه   وافق المجلس القرار:
 المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويحد/ بسام صالح محمد.                 -1
لالمدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويحد/ أحمد محمود محمد جالل.         -2

 



 5 )مـا بعده صفحة      (

(4) 
لاندراي تلانعن  لوانب وثلوانعالق تلانثق ف ة:لي ديً ل:ل

لإنت جلعنميل()تيج سلأب  ثل
إقتذذراح تسذذجيل أبحذذاث اإلنتذذاج العلمذذي للسذذادة األتذذي أسذذمائهم. بنذذاء  علذذى موافقذذة مجذذالس األقسذذام المختصذذة وقذذرار لجنذذة  -9198

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

 شريين جالل شحاتهأ.م.د/  1
تصور مقترح لتنمية المهارات اإلدارية والفنية للعاملين بإتحادات الرياضات المائية 

 في ضوء التحول الرقمي.

 د/ مصطفى عنرت زيدان 2
تطوير األداء المؤسسي بمراكز الشباب في ضوء النموذج األوروبي للتميز 

(EFQM) 

 د/ أسامة السيد متام 3

وعاقته بفاعلية أداء مهارة رفعة الوسط العكسية لاعبي  مؤلر النقل الحركي -
 المصارعة

- designing an electronic shoes to measure some mechanical 
values of movement of the legs, supported by wireless 
transmission. 

- Biomechanical inferential indicators using smart electronic 
shoes and simi motion analysis program for kinetic analysis 
of the skill of moves in wrestling (comparative study). 

 د/ أمل نادي حممد حممود 4
بيوميكانيكية لزوايا الجسم لبعض المهارات الهجومية كدالة لوضع دراسة تحليلية 

  الكاراتيه.تدريبات نوعية لاعبي منتخب مصر في رياضة 
 وافق المجلس. القرار:

ل(دكتوراه)منحلدرج تلعنم ةلالل
دكتذوراه الفلسذفة رجذة لمناهج وتدريس التربية الرياضية )مذن الخذارج( ديد بقسم اق. المعمر محمد قاسمإقتراح منح الباحث/  -9199

اإلعداد ةلانر  ض ةلبجمهور ةلمصرلنتالم ذلانمدارسلمنه جلمقترحلفيلأنع بلانقوىل"لفي التربية الرياضية بعنذوان
( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 195بجلسذذذته رقذذذم ) المنذذذاهج وتذذذدريس التربيذذذة الرياضذذذيةبنذذذاء  علذذذى موافقذذذة مجلذذذس قسذذذم "لانعرب اااة

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )20/2/2022
 وافق المجلس. :القرار

ل(م جيت ر)منحلدرج تلعنم ةلالل
يذذد بقسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح درجذذة الماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية ع. المسذذمير حنفذذي  ابذذ إقتذذراح مذذنح الباحذذث/  -9200

بنذاء  علذى "لانرق بةلاإليترات ج ةلوعالقته لبضغوطلانعماسلنادىلانعا من نلب إلت ا دلانمصارةلنكارةلان ادللللللل"لبعنذوان
م، وقذذرار لجنذذة الدراسذذات 1/2/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 194سذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح بجلسذذته رقذذم )موافقذة مجلذذس ق

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

الرياضذذذية والتذذذرويح )مذذذن الخذذذارج( درجذذذة إقتذذذراح مذذذنح الباحذذذث/ محمذذذد سذذذعودي علذذذي محمذذذد اليذذذدا . المقيذذذد بقسذذذم اإلدارة  -9201
"برن مجلتنم ةلإدار ةلمقتارحلنتطاو رلأداءلمجا نسلإداراتلنق باةلانمهانلللللل الماجستير في التربية الرياضذية بعنذوان

بنذذاء  علذذى موافقذذة مجلذذس قسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح بجلسذذته رقذذم انر  ضاا ةلماانلخااالسلأبعاا دلانق اا دةلانخ دمااة"للل
( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 237م، وقذذذذرار لجنذذذذة الدراسذذذذات العليذذذذا والبحذذذذوث بجلسذذذذتها رقذذذذم )1/2/2022اريخ ( المنعقذذذدة بتذذذذ194)

 م.14/2/2022
 وافق المجلس. :القرار



 6 )مـا بعده صفحة      (

(5) 
إقتذذذراح مذذذنح الباحذذذث/ محمذذذد بذذذدر داود عبذذذد العذذذال. المقيذذذدة بقسذذذم علذذذوم الصذذذحة الرياضذذذية )مذذذن الخذذذارج( درجذذذة  -9202

"تاايث رلفتاارةلاإليتشااف ءلان اارارةلعنااىلاإلجهاا دلوا نااملانعضاانيللللللبعنذذوانالماجسذذتير فذذي التربيذذة الرياضذذية 
بناء  على موافقة مجلس قسم علذوم الصذحة الرياضذية بجلسذته انمتيخرلوانكف ءةلانوظ ف ةلندىلانر  ض  ن"ل

( المنعقذذدة 237م، وقذذرار لجنذذة الدراسذذات العليذذا والبحذذوث بجلسذذتها رقذذم )9/2/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 90رقذذم )
 .م14/2/2022تاريخ ب

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح مذنح الباحثذة/ أيذة مصذطفى محمذود. المقيذدة بقسذم العلذوم التربويذة والنفسذية الرياضذية )مذن الخذارج( درجذة  -9203
"تيث رلمم ريةلا نشطةلانر  ض ةلبإياتخداملا نعا بلانتربو اةلللل الماجستير في التربية الرياضذية بعنذوان

بنذاء  علذى موافقذة نتنم ةلانيم تلانشخص ةلندىلانمع ق نل رف ً لب ن نقةانث ن ةلمنلانتعن ملا ي يي"ل
م، وقذذرار لجنذذة 8/2/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 96مجلذذس قسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237العليا والبحوث بجلستها رقم ) الدراسات
 وافق المجلس. :القرار

ل(دكتوراهلل–تشك سلنجنةلانمن قشةلوان كمل)ل
إقتذذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة والحكذذم للبحذذث المقذذدم مذذن الباحذذث/ أحمذذد اذذه عبذذد العذذال عبذذد العذذال. المقيذذد بقسذذم التذذدريب  -9204

"تااايث رلالرياضذذذي وعلذذذوم الحركذذذة )مذذذن الخذذذارج( للحصذذذول علذذذى درجذذذة دكتذذذوراه الفلسذذذفة فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية بعنذذذوان 
نعضالتلعنىلأداءلبعضلانمه راتلانهجوم ةلنادىلالعبايلللإيتخداملانتدر بلانمدمجل)انمق ومة/انتنب هلانكهرة(لن

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: كرةلان د"
 أستاذ تدريب رياضي كرة اليد المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ مدحت شوقي طوس.    -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (
 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ عادل إبراهي  أحمد.        -2

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / جامعة أسيوط )مناقشا (
 والتأهيل بكلية الطب أستاذ ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم أ.د/ محمد إسماعيل محمد عبد الكري .      -3

 فرع أسيوط )مناقشا ( –جامعة األزهر 
 أستاذ تدريب رياضي كرة اليد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ طارق صالح الدين سيد.      -4

 جامعة أسيوط )مشرفا ( -بكلية التربية الرياضية
 ضي وعلوم الحركة تخصة كرة اليدأستاذ مساعد بقسم التدريب الرياأ.م.د/ عمرو سيد حسن أحمد.    -5

 جامعة أسيوط )مشرفا ( -بكلية التربية الرياضية
م، 13/2/2022( المنعقذذدة بتذذذاريخ 209بنذذاء  علذذى موافقذذة مجلذذس قسذذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذذة بجلسذذته رقذذم )

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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(6) 
إقتراح تشكيل لجنة المناقشذة والحكذم للبحذث المقذدم مذن الباحذث/ جمذال عبذد الناصذر محمذود. المقيذد بقسذم العلذوم التربويذة  -9205

"برناا مجلتكاا منيلوالنفسذذية الرياضذذية )مذذن الخذذارج( للحصذذول علذذى درجذذة دكتذذوراه الفلسذذفة فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان 
مقترحلق ئملعنىلاننظر ةلانتف عن ةلنتنم ةلشخص ةلانطالبلذوةلاإلع قةلانمم ري نلوغ رلانمم ري نلإرش دةل

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: نننش طلانر  ضيلبج معةلأي وط"
 ةأستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .    -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث / جامعة أسيوط )مشرفا (
 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عماد سمير محمود.             -2

 جامعة أسيوط )مناقشا (ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا  / 
 أستاذ علم النفس الرياضي بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية أ.د/ وائل السيد إبراهي  قنديل.         -3

 الرياضية / جامعة السادات )مناقشا (
 ية الرياضيةأستاذ أصول التربية الرياضية بقسم العلوم التربوية والنفسأ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد.          -4

 جامعة أسيوط )مشرفا ( -بكلية التربية الرياضية
 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.م.د/ شيماء علي محمد لولي.          -5

 جامعة أسيوط )مشرفا ( -بكلية التربية الرياضية
م، وقذرار 8/2/2022( المنعقذدة بتذاريخ 96ته رقذم )بناء  على موافقة مجلذس قسذم العلذوم التربويذة والنفسذية الرياضذية بجلسذ

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

لم جيت ر(لل–تشك سلنجنةلانمن قشةلوان كمل)ل
إقتراح تشكيل لجنذة المناقشذة والحكذم للبحذث المقذدم مذن الباحثذة/ إسذراء حامذد اذه محمذد. المقيذدة بقسذم التذدريب الرياضذي  -9206

"تاايث رلبرناا مجلتاادر بيلوعلذذوم الحركذذة )مذذن الخذذارج( للحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير فذذى التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان 
وتشذكيل  ً لانقا بن نلننتادر بلفايلر  ضاةلانك رات اه"لللللنوعيلوأثرهلعنىلميتوىلا داءلانمها رةلننمعا ق نلذهن اللل

 لجنة المناقشة والحكم من السادة:
 أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة     أ.د/ أحمد صالح الدين محمد قراعة.   -1

 وعميد كلية التربية الرياضية سابقا  / جامعة أسيوط )مشرفا (
 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةود.            أ.د/ عماد سمير محم -2

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا  / جامعة أسيوط )مشرفا (
 أستاذ تدريب الكاراتيه ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم أ.د/ عماد الدين عبد الفتاح السرسي.     -3

 والطاب بكلية التربية الرياضية / جامعة المنوفية )مناقشا (
 أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ ياسر حسن حامد.              -4

 ا (جامعة أسيوط )مناقش -بكلية التربية الرياضية
 أستاذ مساعد تدريب الكاراتيه بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.م.د/ صالح عبد القادر عتريس.    -5

 جامعة أسيوط )مشرفا ( -بكلية التربية الرياضية
م، 13/2/2022( المنعقذذدة بتذذذاريخ 209بنذذاء  علذذى موافقذذة مجلذذس قسذذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذذة بجلسذذته رقذذم )

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم ) وقرار لجنة
 وافق المجلس. :القرار



 8 )مـا بعده صفحة      (

(7) 
 

إقتذذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة والحكذذم للبحذذث المقذذدم مذذن الباحذذث/ عبذذد هللا أحمذذد أبذذو زيذذد. المقيذذد بقسذذم التذذدريب  -9207
"تاايث رلالرياضذذي وعلذذوم الحركذذة )مذذن الخذذارج( للحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير فذذى التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان 

ةلعنااىلانمرونااةلوطااوسلإيااتخداملبعااضلتاادر ب تلانتيااه التلانعصااب ةلانعضاان ةلننميااتقبالتلان ياا ل
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: ومعدسلانضرب تلوانميتوىلانرقميلنيب  يلانصدرلانن شئ ن"

 أستاذ تدريب رياضي الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  أ.د/ صالح محمد  صالح.   -1
 رفا (بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مش

 أستاذ تدريب الرياضات المائية بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ جليلة حسن محمد إبراهي .    -2
 بكلية التربية الرياضية للبنات / جامعة األسكندرية )مناقشا (

 أستاذ مساعد علم الحركة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.م.د/ الحسيني صالح محمد.       -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشا (

م، 13/2/2022( المنعقدة بتاريخ 209بناء  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلسته رقم )
 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحث المقذدم مذن الباحثذة/ هذدير صذاح سذالم. المقيذدة بقسذم علذوم الصذحة  -9208
"تايث رلبرنا مجلتايه نيللللالرياضية )من الخارج( للحصول على درجة الماجستير فى التربية الرياضذية بعنذوان 
بعاادلجرا ااةلتثب ااتلكياارلبإيااتخداملانويااطلانماا ئيلعنااىلعضااالتلانطاارصلانياافنيلومفصااسلانركبااةلماا ل

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: انرضفة"
 أستاذ الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب / جامعة أسيوط )مناقشا (أ.د/ عصام أحمد محمد عابدة.    -1
 اضية أستاذ فسيولوجيا الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة الريأ.د/ عماد الدين شعبان علي.    -2

 )مشرفا ( أسيوطبكلية التربية الرياضية / جامعة 
 أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية تخصة تربية صحيةأ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد.    -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشا (
م، وقرار لجنة 9/2/2022بتاريخ  ( المنعقدة90بناء  على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 .م14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكذم للبحذث المقذدم مذن الباحذث/ محمذد السذيد محمذد توفيذة. المقيذدة بقسذم العلذوم  -9209
التربويذذذذة والنفسذذذذية الرياضذذذذية )مذذذذن الخذذذذارج( للحصذذذذول علذذذذى درجذذذذة الماجسذذذذتير فذذذذى التربيذذذذة الرياضذذذذية بعنذذذذوان 

وتشكيل  ةلندىلانمع ق نل رك ً ""ا نشطةلانر  ض ةلوعالقته لب نميئون ةلاإلجتم ع ةلوانروحلانر  ض 
 لجنة المناقشة والحكم من السادة:

 



 9 )مـا بعده صفحة      (

                                             (8) 
 أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .    -1

 العليا والبحوث / جامعة أسيوط )مناقشا (ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات 
 أستاذ أصول التربية الرياضية بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد.     -2

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (
 قسم التربية الرياضية الرياضية المعدلة أستاذ التربية الرياضية المعدلة ورئيسأ.د/ رانيه صبحي محمد عبد هللا.    -3

 بكلية التربية الرياضية للبنين / جامعة حلوان )مشرفا (
 أستاذ علم النفس واإلجتماع والتقويم الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين / أ.د/ أيمن صالح الدين محمد بكر.    -4

 جامعة حلوان )مناقشا (
 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بكلية التربية الرياضية    أ.م.د/ شيماء علي محمد لولي. -5

 / جامعة أسيوط )مشرفا (
م، وقرار 8/2/2022( المنعقدة بتاريخ 96بناء  على موافقة مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بجلسته رقم )

 م.14/2/2022المنعقدة بتاريخ  (237لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة والحكذذم للبذاحثين الوافذذدين )الكذذويتين( األتذذي أسذذمائهم المقيذدين بقسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية  -9210
 ، مذع إسذتثنائهم لذهر مذن المذدة القانونيذة المقذررة للتشذكيل الرياضية للحصول على درجة الماجستير فذى التربيذة الرياضذية

م، وقذرار 8/2/2022( المنعقذدة بتذاريخ 96بناء  على موافقة مجلذس قسذم العلذوم التربويذة والنفسذية الرياضذية بجلسذته رقذم )
 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )

لنجنةلانمن قشةلوان كملنلانري نةعنوالايملانب  ثلم
األنشذذذذطة الرياضذذذذية وعاقتهذذذذا بجذذذذودة الحيذذذذاة لذذذذدى  حمد خالد  اظ  1

 ااب الجامعة بدولة الكوي 
 أ.د/ مختار أمين عبد الغني 

 أ.د/ عماد سمير محمود
 أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

وعاقتهذذذذذذا بدافنيذذذذذذة اإلنجذذذذذذاز المخذذذذذذاوا الرياضذذذذذذية  خالد فهد عبد اللطيف 2
لذذذذذدى ممارسذذذذذي بعذذذذذض األنشذذذذذطة الرياضذذذذذية بدولذذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/ مجدي حسن يوسف
 أ.د/عبدالحكيم رزق عبدالحكيم

 أ.د/ عماد سمير محمود
 أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  

الجوانذذذذذذب النفسذذذذذذية وعاقتهذذذذذذا بالتحصذذذذذذيل المعرفذذذذذذي  سلطان خالد سلطان 3
لذذذذذذدى تاميذذذذذذذ المرحلذذذذذذة الثانويذذذذذذة الممارسذذذذذذين للكذذذذذذرة 

 الطائرة بدولة الكوي 

 أ.د/عبدالحكيم رزق عبدالحكيم
 أ.د/ عماد سمير محمود

 أ.د/ وائل السيد إبراهيم قنديل
 أ.م.د/ مروة رمضان محمود

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

لذذذذذدى التوافذذذذذة النفسذذذذذي وعاقتذذذذذه بدافنيذذذذذة اإلنجذذذذذاز  ناصر محمد ناصر 4
ممارسذذذذذذذذذذي بعذذذذذذذذذذض األنشذذذذذذذذذذطة الرياضذذذذذذذذذذية بدولذذذذذذذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/عبدالحكيم رزق عبدالحكيم
 أ.د/ عماد سمير محمود
 أ.د/ أحمد كمال نصاري 

 أ.م.د/ مصطفى هالم أحمد

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  

بعذذذذذض ماذذذذذذاهر اإلنتبذذذذذاه وعاقتهذذذذذذا بإتخذذذذذاذ القذذذذذذرار  خالد سعد عامر 5
 الكوي لدى حكام كرة القدم بدولة 

 أ.د/عبدالحكيم رزق عبدالحكيم
 أ.د/ أحمد كمال نصاري 
 أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد
 أ.م.د/ ليماء علي محمد

 أ.م.د/ هيسم صالح عبدالجواد

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  

الضذذذذذذذغوط النفسذذذذذذذية وعاقتهذذذذذذذا بذذذذذذذالعنف المدرسذذذذذذذي  فهد فخري حميد 6
الممارسذذذذذذذذذين لذذذذذذذذذدى تاميذذذذذذذذذذ المرحلذذذذذذذذذة المتوسذذذذذذذذذطة 

 للنشاط الرياضي بدولة الكوي 

 أ.د/ مجدي حسن يوسف
 أ.د/عبدالحكيم رزق عبدالحكيم

 أ.د/ عماد سمير محمود
 أ.م.د/ ليماء علي محمد

 أ.م.د/ مصطفى هالم أحمد

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  
  مشرفا  

 وافق المجلس. :القرار
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(9)  

والحكذذم للبذذاحثين الوافذذدين )الكذويتين( األتذذي أسذذمائهم المقيذذدين بقسذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية إقتذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذة  -9211
بناء  على موافقة مجلس قسذم علذوم الصذحة الرياضذية بجلسذته رقذم  للحصول على درجة الماجستير فى التربية الرياضية ،

( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 237بجلسذذذذتها رقذذذذم )م، وقذذذذرار لجنذذذذة الدراسذذذذات العليذذذذا والبحذذذذوث 9/2/2022( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 90)
 م.14/2/2022
لنجنةلانمن قشةلوان كملعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
برنذذذامج إرلذذذادي صذذذذحي رياضذذذي لطذذذاب المرحلذذذذة  ضاري طالل بطي الشمري  1

 المتوسطة زائدي الوزن بدولة الكوي 
 أ.د/ عبد الرحمن عبد الباسط
 أ.د/ سمير محمد محي الدين

 نادي عبد الجيدأ.م.د/ نسرين 

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

تذذذذأ ير برنذذذذامج تذذذذأهيلي بإسذذذذتخدام تقنيذذذذة التسذذذذهيات  سعد حسن صالح 2
العصذذذذبية العضذذذذلية علذذذذى العضذذذذلة الضذذذذامة للفخذذذذذ 

 المصابة بالتمزق الجزئي للرياضيين

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

 أ.د/ رجب كامل محمد
 فاروق صبرهأ.د/ محمود 

 أ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد

 مشرفا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

أحمــــــــد عــــــــاي  حمــــــــود  3
 المطيري 

تذذذذذذأ ير برنذذذذذذامج تمرينذذذذذذات تأهيليذذذذذذة مشذذذذذذابهة لذذذذذذ داء 
علذذذذذى إسذذذذذتعادة الكفذذذذذاءة الوةي يذذذذذة لمفصذذذذذل الكتذذذذذف 
بعذذذذذذذذذد التمذذذذذذذذذزق الجزئذذذذذذذذذي بذذذذذذذذذوتر العضذذذذذذذذذلة الداليذذذذذذذذذة 

 للرياضيين

 الدينأ.د/ سمير محمد محي 
 أ.د/ عماد الدين لنبان علي

 أ.د/ رجب كامل محمد
 أ.د/ محمود فاروق صبره

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  

 
 وافق المجلس. :القرار

لدكتوراه(لل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)
إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحث/ محمد أحمد أنذور. المقيذد بقسذم علذوم الصذحة الرياضذية )مذن الخذارج( للحصذول  -9212

تصاام ملإختباا راتلوظ ف ااةلنتق اا ملااا داءلبعاادلتيه ااسلل"علذذى درجذذة دكتذذوراه الفلسذذفة فذذي التربيذذة الرياضذذية بعنذذوان 
وتشذكيل هيئذة اإللذراا  "لعودةلإناىلمم رياةلانر  ضاةلللانمص ب نلبتمزقلا ربطةلانمفصن ةلننطرصلانعنوةلكدانةلنن

 من السادة :
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ عماد الدين شعبان علي.     -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرا رئيسى(
 الميكروسكوبية بقسم جراحة العاامأستاذ جراحة العاام بوحدة الجراحات أ.د/ محمد مصطفى قطب.    -2

 بكلية الطب البشري / )مشرا(
م، 10/1/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 208بنذذاء  علذذى موافقذذة مجلذذس قسذذم التذذدريب الرياضذذى وعلذذوم الحركذذة بجلسذذته رقذذم )

 م.11/1/2022( المنعقدة بتاريخ 236وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 مجلس.وافق ال :القرار

إقتراح تسذجيل مواضذيع أبحذاث رسذائل الذدكتوراه للوافذدين الكذويتين األتذي أسذمائهم المقيذدين )بصذفة مبدئيذة( بقسذم التذدريب  -9213
م بنذاء  علذى موافقذة مجلذس قسذم التذدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة 2022/ 2021الرياضي وعلوم الحركة للعام الجامعى 

( بتذذذذذاريخ 237م وموافقذذذذذة لجنذذذذذة الدراسذذذذذات العليذذذذذا والبحذذذذذوث رقذذذذذم )13/2/2022بتذذذذذاريخ ( المنعقذذذذذدة 209بجلسذذذذذته رقذذذذذم )
 م وفقا  لما يلى:14/2/202
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(10) 
لاالشراصلعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
المحذذذذذذذذدد البيوميكذذذذذذذذانيكي لمهذذذذذذذذارة ضذذذذذذذذرب  محمد حميدي سعدون  1

الكذذذذذرة بذذذذذالرأس لاعبذذذذذي كذذذذذرة القذذذذذدم بدولذذذذذة 
 الكوي  كدالة لوضح تدريبات نوعية

 أ.د/ أحمد صاح قراعة
 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان

 أ.م.د/ رلا ربيع فهمي

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

ــــــــواز تشــــــــمي عليــــــــان  2 ف
 الحربي

كفايذذذذذذذذذذذذذذذات األداء التذذذذذذذذذذذذذذذدريبي وعاقتهذذذذذذذذذذذذذذذا 
بالمعرفذذذذذذذذة التركيبيذذذذذذذذة لذذذذذذذذدى مذذذذذذذذدربي كذذذذذذذذرة 

 القدم بدولة الكوي 

 أ.د/ سمر مصطفى حسين
 أ.د/ أحمد خضري محمد

 صالح عبد الجوادأ.م.د/ هيسم 

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

محمــــد حمــــد علــــي جــــابر  3
 سهيل

تذذذذذذذذذذذذذأ ير برنذذذذذذذذذذذذذامج تذذذذذذذذذذذذذدريبي بإسذذذذذذذذذذذذذتخدام 
تذذذذذذذذذذذدريبات التذذذذذذذذذذذوازن الذذذذذذذذذذذديناميكي علذذذذذذذذذذذى 
بعذذذذذذذذذذذذذض القذذذذذذذذذذذذذدرات البدنيذذذذذذذذذذذذذة الخاصذذذذذذذذذذذذذة 
ومسذذذذذذذتوى األداء المهذذذذذذذذاري لذذذذذذذدى نالذذذذذذذذئي 

 كرة القدم بدولة الكوي 

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
 العربيأ.د/ محمود حسن حسين 

 أ.م.د/ الحسين صاح محمد

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

تذذذذأ ير برنذذذذامج تذذذذدريبي بإسذذذذتخدام القذذذذدرات  طالل محمد جازع 4
التوافقيذذذذذذذة بذذذذذذذالكرة علذذذذذذذى مسذذذذذذذتوى بعذذذذذذذض 
المهذذذذذذارات األساسذذذذذذية لنالذذذذذذ  كذذذذذذرة القذذذذذذذدم 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
 أ.د/ محمود حسن حسين العربي

 عبدالموجود عبدالعايمأ.م.د/خالد 

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

عـــــــــادل ســـــــــعيد محمـــــــــد  5
 العنزي 

األنمذذذذذذذذذاط القياديذذذذذذذذذة للمذذذذذذذذذدربين وعاقتهذذذذذذذذذا 
بالتصذذذذذرا الخططذذذذذي لاعبذذذذذي كذذذذذرة القذذذذذدم 

 بالدوري الممتاز بدولة الكوي 

 أ.د/ جمال محمد علي
 أ.د/ محمود عطية بخي 

 أ.م.د/خالد عبدالموجود عبدالعايم

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

مبــــــارهللا عبــــــد هللا حســــــن  6
 العوضي

تذذذذذذذذذذذذذأ ير برنذذذذذذذذذذذذذامج تذذذذذذذذذذذذذدريبي بإسذذذذذذذذذذذذذتخدام 
التذذذذذذذذذذذدريبات الاهوائيذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذذى بعذذذذذذذذذذذض 
القذذذذذذدرات البدنيذذذذذذة الخاصذذذذذذة ومسذذذذذذتوى أداء 

 حركات الرجلين لنالئي المبارزة

 أ.د/ سمر مصطفى حسين
 أ.م.د/ رلا ربعي فهمي
 د/ سلمان حسين حجي

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

المحذذذذذذذدد البيوميكذذذذذذذانيكي لمهذذذذذذذارة اإلرتمذذذذذذذاء  ناصر محمد فراج زايد 7
)األرعضي المتوسط العذالي( كدالذة لوضذع 
تذذذدريبات نوعيذذذة لحذذذراس مرمذذذى كذذذرة القذذذدم 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
أ.م.د/خالذذذذذد عبذذذذذدالموجود عبذذذذذدالعايم 

 أ.م.د/ رلا ربيع فهمي

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

ـــــــدان  8 ـــــــا  حم ـــــــد الوا عب
 علي

تدريبات التدريب المدمج علذى بعذض تأ ير 
القدرات البدنيذة ووسذائل تنفيذذ الخطذط لذدى 

 العبي كرة القدم )لباب( بدولة الكوي 

 أ.د/ محمود حسن حسين العربي
 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
 أ.م.د/خالد عبدالموجود عبدالعايم

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

تذذذذدريبي بإسذذذذتخدام التذذذذدريب تذذذذأ ير برنذذذذامج  طالل عالء عبد الكري  9
البليذذذومتري علذذذى القذذذدرة العضذذذلية ومسذذذتوى 
أداء مهذارة ضذرب الكذرة بذالرأس مذن الو ذب 
لذذدى نالذذئي حذذراس مرمذذى كذذرة القذذدم بدولذذة 

 الكوي 

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
 أ.د/ إنجي عادل متولي

 أ.م.د/ السيد علي عبد هللا لبيب

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

خالـــــــــد أحمـــــــــد عثمـــــــــان  10
 يوسف القنبدي

مسذذذذذذذذتوى القذذذذذذذذدرات التوافقيذذذذذذذذة والمهذذذذذذذذارات 
الحركيذذة األساسذذية كمؤلذذر لوضذذع برنذذامج 
تذذدريبي للمهذذذارات األساسذذية فذذذي كذذرة القذذذدم 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان
أ.م.د/خالذذذذذد عبذذذذذدالموجود عبذذذذذدالعايم 

 أ.م.د/ أحمد إسماعيل أحمد

 مشرا رئيسى
 مشرا
 مشرا

 
 وافق المجلس. :القرار

ل
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ل(11)
لم جيت ر(لل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)ل

إقتذذراح تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن الباحثذذة/ مرفذذ  علذذي محمذذد هيكذذل. المقيذذدة بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن الخذذارج(  -9214
انكتاصلوانعضاالتللل"ف عن اةلبرنا مجلتايه نيلعناىلمفصاسللللللللحصذول علذى درجذة الماجسذتير فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة : انمتيثرةلم لبعدلتثب تلكيورلانترقوة"
 أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضيةأ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد.     -1

 / جامعة أسيوط  )مشرا رئيسي( 
 ياضية بكلية التربية الرياضية/جامعة أسيوط )مشرا(مدرس بقسم علوم الصحة الر د/ إسراء عطا المحمدي.  -2

م وموافقذذذة لجنذذذة 9/2/2022( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 90بنذذذاء  علذذذى موافقذذذة مجلذذذس قسذذذم علذذذوم الصذذذحة الرياضذذذية بجلسذذذته رقذذذم )
 م.14/2/2022( بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتذراح تسذجيل البحذث المقذدم مذن الباحثذة/ نهذال كمذال محمذد. المقيذدة بقسذم علذوم الصذحة الرياضذية )مذن الخذارج( للحصذول  -9215
"تيث رلبرن مجلتيه نيلعناىلمفصاسلانكتاصلوانعضاالتلانمتايثرةلما لللللللعلى درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة : "بعدلاإلصالحلانجرا يلنتمزقلأوت رلانعضالتلاندوارة
 أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبره.     -1

 بكلية التربية الرياضية  / جامعة أسيوط  )مشرا رئيسي(
 أستاذ مساعد الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب / أ.م.د/ صفاء علي جمال الدين.       -2

 جامعة أسيوط )مشرا(
م وموافقذذذة لجنذذذة 9/2/2022( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 90بنذذذاء  علذذذى موافقذذذة مجلذذذس قسذذذم علذذذوم الصذذذحة الرياضذذذية بجلسذذذته رقذذذم )

 م.14/2/2022( بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن الباحذذث/ محمذذد سذذيد سذذعيد سذذليمان. المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن الخذذارج(  -9216
"تيث رلبرن مجلتيه نيلعناىلمضا عف تلانتثب اتلانجرا ايلللللللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضذية بعنذوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة : نكيورلعظ ملمفصسلانركبة"
 أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبره.     -1

 بكلية التربية الرياضية  / جامعة أسيوط  )مشرا رئيسي(
 بيعي بكلية الطب / أستاذ مساعد الروماتيزم والتأهيل والطب الطأ.م.د/ صفاء علي جمال الدين.       -2

 جامعة أسيوط )مشرا(
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية/جامعة أسيوط)مشرا(         د/ محمد فاروق إبراهي .  -3

م وموافقة لجنة 9/2/2022( المنعقدة بتاريخ 90بناء  على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )
 م.14/2/2022( بتاريخ 237العليا والبحوث رقم )الدراسات 

 وافق المجلس. :القرار
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(12)  

إقتذذراح تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن الباحذذث/ إسذذام أحمذذد محمذذد فرغلذذي. المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )مذذن الخذذارج(  -9217
انمجهاودلانبادنيلعناىلبعاضلانمتغ اراتلللللل"تايث رلتكارارلللللحصول على درجة الماجسذتير فذي التربيذة الرياضذية بعنذوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة : انفي ونوج ةلواإلنز م تلانعضن ةلندىلانر  ض  ن"
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ عماد الدين شعبان علي.     -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرا رئيسى(
 جامعة أسيوط)مشرا(/  أستاذ مساعد بقسم البيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب البشري الل فؤاد حتة حسين.أ.د/ا -2

م وموافقذذذة لجنذذذة 9/2/2022( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 90بنذذذاء  علذذذى موافقذذذة مجلذذذس قسذذذم علذذذوم الصذذذحة الرياضذذذية بجلسذذذته رقذذذم )
 م.14/2/2022( بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. :القرار

سذذجيع. المقيذذذد بقسذذم علذذذوم الصذذحة الرياضذذذية )مذذن الخذذذارج(  إقتذذراح تسذذجيل البحذذذث المقذذدم مذذذن الباحذذث/ عبذذذد الذذرحمن بذذذدر -9218
"انتطورلانت ر خيل قي ملعنوملانصا ةلبكن ا تلانترب اةللللللحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنذوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة : انعرب ة"لانر  ض ةلفيلجمهور ةلمصر
 أستاذ ورئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية/جامعة المنيا )مشرا رئيسي(أ.د/بهاء الدين عبدالرحمن.  -1
 أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبره.     -2

 التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشرا(بكلية 
 مدرس بقسم التاريخ بكلية اآلداب / جامعة أسيوط   )مشرا(                 د/ محمد إبراهي  محمد خلف.   -3

م وموافقذذذة لجنذذذة 9/2/2022( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 90بنذذذاء  علذذذى موافقذذذة مجلذذذس قسذذذم علذذذوم الصذذذحة الرياضذذذية بجلسذذذته رقذذذم )
 م.14/2/2022( بتاريخ 237والبحوث رقم ) الدراسات العليا

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن الباحذذث/ علذذي محمذذد مشذذهور. المقيذذد بقسذذم علذذوم الصذذحة الرياضذذية )وافذذد كذذويتي( بصذذفة  -9219
نااادىلانتالم اااذلل"اإلصااا ب تلانر  ضااا ةلانشااا ئعةمبدئيذذذة للحصذذذول علذذذى درجذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية بعنذذذوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة : انمص ب نلبمتالزمةلداونلبدونةلانكو ت"
 أستاذ اإلصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبره.     -1

 بكلية التربية الرياضية  / جامعة أسيوط  )مشرا رئيسي(
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية/جامعة أسيوط  )مشرا(    د/ محمد الدرمللي عمر.  -2

م وموافقذذذة لجنذذذة 9/2/2022( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 90بنذذذاء  علذذذى موافقذذذة مجلذذذس قسذذذم علذذذوم الصذذذحة الرياضذذذية بجلسذذذته رقذذذم )
 م.14/2/2022( بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتذراح تسذجيل البحذث المقذدم مذن الباحذث/ ضذاري بنذدر مبذار  مطلذة. المقيذد بقسذم العلذوم التربويذة والنفسذية الرياضذية )وافذد  -9220
"اإلتج هااا تلانواند اااةلوعالقتهااا لكذذذويتي( بصذذذفة نهائيذذذة للحصذذذول علذذذى درجذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية بعنذذذوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة : انر  ض تلانفرد ةلبدونةلانكو ت"بدافع ةلاإلنج زلندىلمم رييلبعضل
 أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عبد الحكي  رزق عبد الحكي .    -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث  / جامعة أسيوط  )مشرا رئيسي(
 مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بكلية التربية الرياضية/ جامعة أسيوط )مشرا(محمد السيد شاكر. د/  -2

م وموافقذذة 8/2/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 96بنذذاء  علذذى موافقذذة مجلذذس قسذذم العلذذوم التربويذذة والنفسذذية الرياضذذية بجلسذذته رقذذم )
 م.14/2/2022ريخ ( بتا237لجنة الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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إقتراح تسجيل مواضيع أبحاث رسائل الماجستير للطاب الوافذدين الكذويتين المقيذديين )بصذفة نهائيذة( بقسذم اإلدارة الرياضذية  -9221
( 194بجلسذذذته رقذذذم )م بنذذذاء  علذذذى موافقذذذة مجلذذذس قسذذذم اإلدارة الرياضذذذية والتذذذرويح 2022/ 2021والتذذذرويح للعذذذام الجذذذامعى 

 م وفقا  لما يلى:14/2/202( بتاريخ 237م وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث رقم )1/2/2022المنعقدة بتاريخ 
لاالشراصلعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
ـــــــاف   1 ـــــــد ن ـــــــاف  خال ن

ـــــــــــــد ســـــــــــــليمان  خال
 المطيري 

خطذذذذذذذذذذذذة مقترحذذذذذذذذذذذذة للتسذذذذذذذذذذذذوية الرقمذذذذذذذذذذذذي 
 ألنشطة اإلتحاد الكويتي لكرة السلة

 أ.د/ حازم كمال الدين عبد العايم
 أ.م.د/ ليماء صاح سيد

 د/ أحمد محمود محمد جال

 "مشرا رئيسى"
 "مشرا"
 "مشرا"

ـــد هللا  2 ـــد عب نـــواا خال
 فراج نيف المطيري 

اإلبذذذذذذذذذذذذذذداع اإلداري كمذذذذذذذذذذذذذذدخل لتحقيذذذذذذذذذذذذذذة 
التميذذذذذذز اإلداري باإلتحذذذذذذاد الكذذذذذذويتي لكذذذذذذرة 

 القدم

 أ.د/ جمال محمد علي يوسف
 الدين عبد العايمأ.د/ حازم كمال 

 د/ أحمد محمود محمد جال

 "مشرا رئيسى"
 "مشرا"
 "مشرا"

 
 وافق المجلس. :القرار

. المقيذذد بقسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح تركذذي عيذذد محيذذا نهذذار منذذيض العتيبذذيإقتذذراح تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن الباحذذث/  -9222
إدارةلانتم زلوعالقته لبجاودةلل ")وافد كويتي( بصفة مبدئية للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 

 وتشكيل هيئة اإللراا من السادة:"لان   ةلانوظ ف ةلندىلانع من نلب نه ئةلانع مةلننر  ضةلبدونةلانكو ت
 أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح .   يامرسي أبوالعباس عبدالعزيزران أ.د/ -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرا رئيسي(
 أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرا( .أ.م.د/ عصمت محمد سيد

 بقسم اإلدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرا( رسدم .سعد محمد عبد القادر د/ محمد
م وموافقذذة لجنذذة 1/2/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 194بنذذاء  علذذى موافقذذة مجلذذس قسذذم اإلدارة الرياضذذية والتذذرويح بجلسذذته رقذذم )

 م.14/2/202( بتاريخ 237الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. :القرار

. المقيذذد بقسذذم التذذدريب الرياضذذي وعلذذوم الحركذذة )وافذذد تركذذي يوسذذف عذذويض تمذذيمإقتذذراح تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن الباحذذث/  -9223
تاااايث رلتااادر ب تلانتااااوازنلل"كذذذويتي( بصذذذفة مبدئيذذذة للحصذذذول علذذذى درجذذذذة الماجسذذذتير فذذذي التربيذذذة الرياضذذذية بعنذذذوان 

وتشذكيل هيئذة ل"انمؤشراتلانبدن ةلانخ صةلبت رك تلانرجن نلندىلن شئلانمالكمةلبدونةلانكو تاند ن م كيلعنىل
لاإللراا من السادة:

 أستاذ التدريب الرياضي المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.    أ.د/ أحمد صالح قراعة -1
 / جامعة أسيوط )مشرا رئيسي( سابقا   وعميد كلية التربية الرياضية

 أستاذ تدريب رياضي ماكمة ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.  أ.د/ محمود حسن حسين العربي -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرا(

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.  أ.م.د/ خالد عبد الموجود عبد العظي  -3
 ة أسيوط )مشرا(بكلية التربية الرياضية / جامع

م وموافقذة 13/2/2022( المنعقذدة بتذاريخ 209بناء  على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضذي وعلذوم الحركذة بجلسذته رقذم )
 م.14/2/202( بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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لشئونلانتعن ملوانطالبل:ل:ي بعً 
إعتمذذذذاد أسذذذذماء السذذذذادة أعضذذذذاء هيئذذذذة التذذذذدريس القذذذذائمين بالتذذذذدريس للفصذذذذل الدراسذذذذي الثذذذذاني مذذذذن العذذذذام الجذذذذامعي إقتذذذذراح  -9224

م. وفقذذا  14/2/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 206م ، بنذذاء  علذذى قذذرار لجنذذة لذذئون التعلذذيم والطذذاب بجلسذذته رقذذم )2021/2022
 لما يلي :

لقيملانمن هجلوتدر سلانترب ةلانر  ض ة
 القائمون بالتدريس الفرقة ررإس  المق م
 مبادئ التدريس  .1

 األولى

 أ.د/ عاصم صابر رالد -
 أ.د/ إيمان سيد أحمد -أ.د/ أيمن عبده محمد.          - أساسيات الكرة الطائرة  .2

 أ.م.د/ بكر أنور تهامي -
 د/ دينا عبد الرحيم مهنى -د/ مروة صبري إبراهيم.         - أساسيات ألعاب المضرب  .3
 أساسيات كرة اليد  .4

 الثانية

 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب -أ.د/ كمال سليمان حسن   -
 د/ محمد عوض عبد الحليم -أ.د/حنان محمد أحمد جنيصة  -

 د/ أحمد عادل تميم. –د/ خالد أبو السعود عبد هللا.      - أساسيات الهوكي  .5
 د/ ليماء ماهر أحمد. -

الوسائل المعينة واألجهزة الرياضية   .6
 إدارة( –تدريب  –)تدريس 

 الثالثة

 أ.د/ بهاء سيد محمود.         -
 د/ والء بدري كامل -أ.م.د/ أسامة محمد عبد الحليم    –

أساسيات التقويم في المجال   .7
 إدارة( –تدريب  –الرياضي )تدريس 

 أ.د/ اارق محمد محمد عبد العزيز -

 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب -أ.د/ عاصم صابر رالد     - ميدانيتدريب   .8
 أ.م.د/ عزة كمال بدر -أ.م.د/ بكر أنور تهامي     -

 د/ عصام محمود علي - أختياري ألعاب جماعية )كرة قدم(  .9
أختياري تدريس ألعاب جماعية   .10

 )ألعاب مضرب بنات(
 الرحيم مهنيد/ دينا عبد  -د/ مروة صبري إبراهيم    -

أختياري تدريس ألعاب فردية   .11
  بنين وبنات( –)مضمار 

 د/ محمد حسن السيد -أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح   -
 د/ بسام السيد محمد -

أختياري تدريس ألعاب فردية   .12
 بنين وبنات( –)جمباز 

 د/ حسين أحمد الحاج -د/ هبة محمد راتب            -
 د/ أحمد محمد حسني -

 ارق تدريس التربية الرياضية  .13

 الرابعة

 أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم -
 أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح -أ.د/ كمال سليمان حسن   - مناهج الكشافة والمرلدات  .14
 أ.د/ عاصم صابر رالد –أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة  - التربية الحركية  .15
اختياري تدريس ألعاب جماعية )كرة   .16

 سلة(
 د/ وليد محمد حسين -أ.د/ عادل حسني السيد    -
 د/ ليلى عبد هللا حامد -د/ أحمد يوسف محمد      -

أختياري تدريس ألعاب فردية   .17
 بنين وبنات( –)مضمار 

 د/ محمد حسن السيد -أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح   -
 د/ بسام السيد محمد -

أختياري تدريس ألعاب فردية   .18
 بنين وبنات( –)جمباز 

 د/ حسين أحمد الحاج -د/ هبة محمد راتب            -
 د/ أحمد محمد حسني -
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لاإلدارةلانر  ض ةلوانترو حقيمل
 القائمون بالتدريس الفرقة إس  المقرر م
 أساسيات السباحة  .1

 األولى

 أ.د/ مؤمن اه عبد الننيم -أ.د/ عمرو محمد إبراهيم       -
 د/ خالد مصطفى رمضان -حسين        د/ ليماء محمد  -
 د/ خالد محمد سليمان كردي -

 أ.د/ رانيا مرسي أبو النباس - أساسيات الجمباز اإليقاعي  .2
 أ.د/ رانيا مرسي أبو النباس - الثانية أساسيات التعبير الحركي  .3
 أ.د/ إبراهيم حسين إبراهي - مبادئي الترويح الرياضي  .4
 الرياضيالقيادة في المجال   .5

 الثالثة

 أ.د/ جمال محمد علي -
 أ.د/ أحمد محمد أبو اليزيد - بنات( –إختياري فردي )دفاع   .6
 د/ مصطفى عنتر زيدان - بنين( –إختياري فردي )رفع أ قال   .7
 د/ بسام صاح محمد - بنات( –إختياري فردي)مضمار   .8
 د/ عمرو أحمد محمد - بنين(–إختياري فردي)ماكمة   .9
 د/ محمد سعد محمد عبد القادر - بنين(–إختياري فردي)جمباز   .10
 د/ محمد مهران مهران – بنين وبنات(–إختياري فردي)مبارزة   .11
 أ.م.د/ عصم  محمد سيد  - بنين وبنات(–اائرةإختياري جماعي)  .12
 أ.م.د/ بال سيد هالم. - بنين وبنات(–يد) إختياري جماعي  .13
 أ.م.د/ هيسم صالح عبد الجواد  - بنين(–قدمإختياري جماعي )  .14
 د/ أحمد محمود جال – بنين وبنات(–إختياري جماعي )سلة  .15
 التنمية اإلدارية في المجال الرياضي  .16

 الرابعة

 أ.د/ جمال محمد علي -
 أ.د/ حازم كمال الدين عبد العايم - القوانين واللوائح المنامة للهيئات الشبابية  .17
 أ.م.د/ ليماء صاح سيد - والعاقات العامة اإلعام الرياضي  .18
 د/ مصطفى عنتر زيدان - بنين( –إختياري فردي )رفع أ قال   .19
 أ.د/ أحمد محمد اليزيد  - بنين وبنات(–إختياري فردي)دفاع   .20
 د/ بسام صاح محمد – بنين وبنات(–إختياري فردي)مضمار  .21
 محمد سعد محمد عبد القادرد/  - (بنين وبنات–إختياري فردي)جمباز   .22
 د/ عمرو أحمد محمد - بنين(–إختياري فردي)ماكمة   .23
 أ.م.د/ هيسم صالح عبد الجواد - بنين(–قدمإختياري جماعي )  .24
 د/ أحمد محمود جال – بنين وبنات(–إختياري جماعي )سلة  .25
 د/ محمد حسين إبراهيم   – بنين وبنات(–إختياري جماعي)مضرب  .26
 أ.م.د/ عصم  محمد سيد  - بنين وبنات(–اائرةجماعي) إختياري   .27
 أ.م.د/ بال سيد هالم - بنات(بنين و  –يد) إختياري جماعي  .28

لعنوملانص ةلانر  ض ةقيمل
 القائمون بالتدريس الفرقة إس  المقرر م
 التشريح الوةيفي  .1

 الثانية
 د/ محمد فاروق إبراهيم    -أ.د/ أ.د/ سمير محمد محي الدين.  -
 د/ محمد الدرمللي -د/ إسراء عطا المحمدي            -

 د/ أحمد محمود عثمان -أ.م.د/ نسرين نادي عبد الجيد   - الرياضة وصحة المجتمع  .2
 د/ محمد الدرمللي -
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إصابات الماعب   .3
الثالثة جميع  واإلسعافات األولية

 الشعب
 إبراهيمد/ محمد فاروق  -أ.د/ محمود فاروق صبره      -
 د/ محمد الدرمللي -د/ أحمد محمود عثمان       -
 منتدبين -م.م/ هبة أحمد صاح        -

 أ.د/ محمود فاروق صبره -أ.د/ عماد الدين لنبان علي    - الثالثة )تدريس( تربية القوام  .4
 د/ محمد الدرمللي -د/ نسرين نادي عبد الجيد       -

جميع الرابعة  التغذية للرياضيين  .5
 الشعب

 د/ نسرين نادي عبد الجيد -أ.د/ عماد الدين لنبان علي    -
 د/ أحمد محمود عثمان         -

لانعنوملانتربو ةلواننفي ةلانر  ض ةقيمل
 القائمون بالتدريس الفرقة إس  المقرر م
 مدخل علم النفس الرياضي  .1

 األولى
 د/ محمد السيد لاكر -أ.د/ عماد سمير محمود    -

 أ.د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم  - اإلحصاء التطبيقي  .2
 د/ محمد سيد حامد -أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد     -

سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيكلوجية الجماعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات   .3
 أ.د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم. - الثالثة )إدارة( الرياضية

 آالء أحمد محمد الطاهر -د/ ليماء علي محمد لولي   -
سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيكولوجية التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدريب   .4

 د/ مصطفى هالم أحمد -أ.د/ عماد سمير محمود       - الرابعة )تدريب( والمنافسات
 

 وافق المجلس. :القرار

مذذكرة مقدمذة مذن السذذيد أ.د/ وكيذل الكليذة لشذذئون التعلذيم والطذاب بشذأن إعتمذذاد األعذداد المقتذرح قبولهذذا بالكليذة مذن الطذذاب  -9225
، م2022/2023األدبذذي والعلمذذي والطذذاب الوافذذدين فذذي العذذام الدراسذذي الجذذامعي  الحاصذذلين علذذى الثانويذذة العامذذة بقسذذميها

 وفقا  لما يلي: : م14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 206بناء  على قرار لجنة لئون التعليم والطاب بجلستها رقم )

النوع                        
الشعبة

 إجمالي وافدين أدبي علمي 

 950 150 400 400 ك ور

 550 150 200 200 إناث
 1500 300 600 600 إجمالي

 
 وافق المجلس. :القرار

إقتذذذراح قبذذذول العذذذذر المرضذذذى المقذذذدم مذذذن الطالبذذذة/ دينذذذا عذذذاء لذذذنبان محمذذذد. المقيذذذدة بالفرقذذذة الثالثذذذة )لذذذنبة تذذذدريس( عذذذن  -9226
اختيذذذاري جمذذذاعي كذذذرة اذذذائرة( للفصذذذل الدراسذذذى األول للعذذذام الجذذذامعى  –اإلمتحذذذان العملذذذي لمقذذذرر )اختيذذذارى فذذذردي سذذذباحة 

( المنعقذدة 206موافقة لجنة لئون التعليم والطاب بجلستها رقذم )م وذلك نارا  لاروفها الصحية. بناء  على 2022/ 2021
 .م14/2/2022بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح تأجيذذل المعسذذكر الدراسذذي للفرقذذة )األولذذى( للطذذاب األتذذي أسذذمائهم ناذذرا  لاذذروفهم الصذذحية ، بنذذاء  علذذى مذذا ورد مذذن  -9227
 .م14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 206موافقة لجنة لئون التعليم والطاب بجلستها رقم )اإلدارة العامة للشئون الطبية ، و 

 الطالب/ محمد أحمد قطب. -2                        الطالب/ بيتر عبد التواب فريد.    -1
 وافق المجلس. :القرار



 18 )مـا بعده صفحة      (

(17)  
موافقذة إقتراح تأجيل المعسكر الدراسي للفرقة )الثالثة( للطاب الوافدين األتي أسمائهم نارا  لاروا خاصة بهم ، بناء  علذى  -9228

 .م14/2/2022بتاريخ ( المنعقدة 206لجنة لئون التعليم والطاب بجلستها رقم )
 عويد محمد عويد أبطيحان المويزري  -7 بدر ناصر خليفة غياض -1
 فاضل غانم فاضل صالح درويش -8 حموده يحيى سليمان فريج -2
 مريم خليفه سليمان عبد الرحمن -9 لروق مبار  مهدي علي الرليدي -3
 العنزي مساعد صباح مساعد محمد  -10 اال منصور علي محمد عواد -4
 مشاري مانع فواز اخاخ العنزي  -11 عبد هللا خالد عبد العزيز علي -5
  يوسف أحمد عبد هللا لاهين بوهندي -12 عمر خالد محمد رالد عبد العزيز -6

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تأجيل المعسكر الدراسي للفرقة )الثالثة( للطاب األتي أسمائهم نارا  للاروا الموضحة قرين كذا  مذنهم ، بنذاء  علذى  -9229
 .م14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 206موافقة لجنة لئون التعليم والطاب بجلستها رقم )

 عذر مرضي( -لنبة إدارة محمد كمال عنتر ) -2 عذر مرضي( -محمود أحمد فهمي )لنبة إدارة  -1
  مسجون( –معتز حماد عبد الرحمن ) الثة تدريب  -4 عذر مرضي( –دينا عاء لنبان )لنبة تدريس  -3

 وافق المجلس. :القرار

سذيد أحمذد. بالفرقذة الرابعذة )إدارة رياضذية( ناذرا  لبلوغذه الحذد األقصذى للتجنيذد وهذو إيقاا قيد الطالذب / ياسذر علذي الإقتراح  
موافقذة لجنذة لذئون التعلذيم ، بنذاء  علذى  ( سنة وعدم السماح له بدخول اإلمتحانات إال بعد تحديد موقفه من التجنيد28) سن

   .م14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 206والطاب بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

لم ل يتجدلمنلأعم سل:ل:ث منً ل
حسذذن محمذذد. األسذذتاذ بقسذذم علذذوم الحاسذذب بكليذذة الحاسذذبات والمعلومذذات لتذذدريس مقذذرر إقتذذراح إعتمذذاد ترلذذيح أ.د/ مرغنذذي  -9230

( سذذذذذاعة تطبيقذذذذذي للعذذذذذام الجذذذذذامعي 2( سذذذذذاعات ناريذذذذذة و )3)الحاسذذذذذب اآللذذذذذي( لطذذذذذاب الفرقذذذذذة األولذذذذذى دكتذذذذذوراه بواقذذذذذع )
والبحذذوث بجلسذذتها رقذذم  م ، بنذذاء  علذذى مذذا ورد مذذن كليذذة الحاسذذبات والمعلومذذات وموافقذذة لجنذذة الدراسذذات العليذذا2021/2022

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237)
 وافق المجلس. :القرار

محمود علذي غلذوم. الوافذد الكذويتي المقيذد بصذفة بمدئيذة بمرحلذة الماجسذتير مذن  إقتراح تغيير تخصة الطالب/ موسى علي -9231
 م.2021/2022قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية إلى قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة للعام الجامعي 

 وافق المجلس. :القرار

نهائيذة بقسذم المنذاهج وتذدريس التدربيذة الرياضذية إعتبذارا  إقتراح قيد الباحث/ محمد ماضي فهد ماضي ملحم العازمي. بصفة  
 م، بناء  على ما ورد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.23/12/2019من 

 وافق المجلس. :القرار

لماجسذتير فذي التربيذة درجذة ا ين الوافدين الكويتييين األتي أسمائهم بقسذم المنذاهج وتذدريس التربيذة الرياضذيةإقتراح منح الباحث -9232
( المنعقذذذذذدة بتذذذذذاريخ 195بجلسذذذذذته رقذذذذذم ) المنذذذذذاهج وتذذذذذدريس التربيذذذذذة الرياضذذذذذيةالرياضذذذذذية بنذذذذذاء  علذذذذذى موافقذذذذذة مجلذذذذذس قسذذذذذم 

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )20/2/2022
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(18) 
لعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
برنذذذذامج مقتذذذذرح لتذذذذدريب وصذذذذقل الكفايذذذذات المهنيذذذذة لمعلمذذذذي التربيذذذذة البدنيذذذذة فذذذذي ضذذذذوء المتطلبذذذذات  صالح مطلق فجري غان   1

 التدريسية لطاب المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 
 ممارسات توجيه التربية البدنية بالمرحلة المتوسطة بدولة الكوي  تقويم محمدعيسى عبدهللا مطلق 2
تذذذأ ير برنذذذامج تعليمذذذي بإسذذذتخدام اللعذذذب التربذذذوي علذذذى مسذذذتوى األداء المهذذذاري لمسذذذابقات الميذذذدان  ااضلراشدبدر مجبل شتوي  3

 والمضمار لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي .
 بناء مرجع وحدة تعليمية في كرة القدم لتاميذ الصف السادس المتوسط بدولة الكوي  حزمي غان  منير زيدالسهلي 4
 الكفايات التدريسية لمعلمي التربية البدنية بالمرحلة الثانوية بدولة الكوي  حسين محمدناصر نهار  5
 بناء بطارية اختبارات لقياس مستوى األداء المهاري لبراعم الكرة الطائرة بدولة الكوي  أحمد مرشد مبارهللا عيد 6
علذى مسذتوى أداء المهذارات المنهجيذة فذي رياضذة  برنامج تعليمي بإستخدام أسلوب حذل المشذكات أحمد محمد سعود راشد عواد 7

 الجمباز لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 
 مرجع وحدة تعليمية في الكرة الطائرة لتاميذ الصف التاسع بالمرحلة المتوسطة بدولة الكوي  عايد خلف خالد العازمي 8
علذذذذى مسذذذذتوى أداء المهذذذذارات الحركيذذذذة األساسذذذذية المرتبطذذذذة  تذذذذأ ير إسذذذذتخدام التمرينذذذذات الغرضذذذذية خالد مساعد مبارهللا ااضل 9

 بمسابقات الميدان والمضمار لدى تاميذ المرحلة المتوسطة بمحافاة الفروانية بدولة الكوي 
كليذة ( بقسذم التربيذة البدنيذة والرياضذة ب1معايير لتقييم أداء الطاب في مقرر أداء وتعليم كرة اليذد ) فواز عتيق حبيان سال  مطلق 10

 التربية األساسية بدولة الكوي 
 معوقات جدارات العملية التعليمية للتربية البدنية بالمرحلة اإلبتدائية بدولة الكوي  عبد العزيز عزيز فارع مطر 11
تذذأ ير إسذذتخدام التمرينذذات النوعيذذة علذذى مسذذتوى األداء المهذذاري والرقمذذي لذذبعض مسذذابقات الميذذدان  نايف فالح اادي مناحي 12

 والمضمار لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 
الرضا الحركي لدى التاميذ المشاركين في األنشطة البدنية الاص ية في المرحلة المتوسطة بدولة  مشاري فرحان مروى متعب 14

 الكوي 
 المتوسطة بدولة الكوي معوقات تعلم منهاج التربية البدنية والرياضة لتاميذ المرحلة  مساعد بدر الرشيد فهد 15
تأ ير  إستخدام الرحات المعرفية عبر الويب على مسذتوى التحصذيل المعرفذي للتاميذذ فذي منهذاج  محمد ماضي فهد ماضي 16

 التربية البدنية بمرحلة التعليم اإلبتدائي بدولة الكوي 
فذذي الكذذرة الطذذائرة لتاميذذذ المرحلذذة اإلبتدائيذذة بدولذذة وحذذدة تعليميذذة بإسذذتخدام أسذذلوب تحليذذل المهمذذة  محمد فايز سعود فالح خليفة 17

 الكوي 
 مقرر تربية بدنية مقترح للصف الخامس لمرحلة التعليم اإلبتدائي بدولة الكوي  عبد الرحمن سعد صفوق  18
 ولة الكوي تقييم أداء معلم التربية البدنية بالمرحلة المتوسطة في ضوء الكفايات التدريسية بد فهد مبارهللا محمد فالح 19
 معوقات إستخدام الطرق الحديثة لتدريس مادة التربية البدنية بالمرحلة اإلبتدائية بدولة الكوي  تر ي حسين جابر حسين 20
برنذذامج تعليمذذي بإسذذتخدام التمرينذذات التنافسذذية وأ ذذره علذذى مسذذتوى األداء المهذذاري لبذذراعم أكاديميذذات  إبراهي  أحمد إبراهي  جارهللا 21

 القدم بدولة الكوي كرة 
 واقع أستخدام معلمي التربية البدنية لمصادر المعرفة التكنولوجية بدولة الكوي  محمد شكبان محمد شكبان 22

 
 وافق المجلس. :القرار

التربيذذذة للوافذذدين األتذذي أسذذمائهم المقيذذدين بمرحلذذذة الماجسذذتير بقسذذم المنذذاهج وتذذدريس إقتذذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة والحكذذذم  -9233
قذرار و  م20/2/2022( بتذاريخ 204رقذم )بجلسذته المناهج وتدريس التربية الرياضذية  بناء  على موافقة مجلس قسم الرياضية

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
لنجنةلانمن قشةلوان كملعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
ــد   .1 ــدر عب ــي ناصــر ب هللا عل

 حسين المزيدي
تأ ير إستخدام خرائط المفاهيم على التحصيل المعرفي 
والمهذذذذاري فذذذذي بعذذذذض مهذذذذارات الكذذذذرة الطذذذذائرة لتاميذذذذذ 

 الصف األول الثانوي بدولة الكوي 

 أ.د/ محسن إسماعيل إبراهيم
 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد

 أ.م.د/ بكر أنور تهامي
 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  

ناصـــــر مطلـــــق الحميـــــدي   .2
 محج  محسن الوصيص

رضا الطالب المعلم من الخدمات اإللذرافية فذي مقذرر 
التربيذذذذذة العمليذذذذذة بقسذذذذذم التربيذذذذذة البدنيذذذذذة بكليذذذذذة التربيذذذذذة 
 األساسية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ بهاء سيد محمود

 هشام محمد عبد الحليم أ.د/

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
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(19) 

محمد يوسف فاضـل عايـد   .3
 عاشور الفضلي

تطبيذذذذذذذذذة مبذذذذذذذذذادئ إدارة الجذذذذذذذذذودة الشذذذذذذذذذاملة وعاقتهذذذذذذذذذا 
بالكفايذذذذذذات المهنيذذذذذذة لمعلمذذذذذذي التربيذذذذذذة البدنيذذذذذذة بدولذذذذذذة 

 الكوي  )دراسة ميدانية(

 أ.د/ عثمان مصطفى عثمان
 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد

 أحمدعبدالوهابأ.د/مصطفى 
 أ.م.د/ ليماء صاح سيد

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  

برنذذذذذذذذذامج تعليمذذذذذذذذذي بإسذذذذذذذذذتخدام نمذذذذذذذذذوذج الخصذذذذذذذذذائة  محمد فالح فهيد حراس  .4
األساسذذذذذذذذذذية وأ ذذذذذذذذذذره علذذذذذذذذذذى مسذذذذذذذذذذتوى أداء المهذذذذذذذذذذارات 

 األساسية في رياضة السباحة بدولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 أ.د/ أيمن عبده محمد

 محمد عبد المنعمأ.د/ عادل 
 أ.م.د/ عزة كمال بدر

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

ـــــــد غـــــــازي ضـــــــبيب   .5 محم
 رفاعي عبيد المطيري 

تقذذذذذذويم بعذذذذذذض بذذذذذذرامج تعلذذذذذذيم السذذذذذذباحة فذذذذذذي األنديذذذذذذة 
 بدولة الكوي 

 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم
 أ.د/عبدالعزيزمحمدعبدالعزيز

 أ.م.د/ عزة كمال بدر

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

تر ــي شــنيف فــالح ناصــر   .6
 حلييد المطيري 

تذذذذذذأ ير برنذذذذذذذامج تعليمذذذذذذي لتنميذذذذذذذة المهذذذذذذارات الحركيذذذذذذذة 
األساسذذذذذية المرتبطذذذذذة بالمهذذذذذارات األساسذذذذذية فذذذذذي كذذذذذرة 

 ( سنة12-9القدم للتاميذ من )

 أ.د/ جمال محمد علي
 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ أيمن عبده محمد
 أ.د/ ممدوح إبراهيم علي

 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

عبــد العزيــز بنــدر عبــد هللا   .7
 رفاع غازي الحربي

تذذذذذذذذذذذأ ير برنذذذذذذذذذذذذامج تعليمذذذذذذذذذذذذي بإسذذذذذذذذذذذذتخدام المباريذذذذذذذذذذذذات 
المصذذذذذذذغرة علذذذذذذذذى أداء بعذذذذذذذض مهذذذذذذذذارات كذذذذذذذرة القذذذذذذذذدم 

 األساسية للبراعم بدولة الكوي 

 أ.د/ جمال محمد علي
 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.د/ ممدوح إبراهيم علي

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

تصذذذذذميم اختبذذذذذار معرفذذذذذي لمذذذذذدربي كذذذذذرة القذذذذذدم بدولذذذذذة  ثويني سعيد سلطان فالح  .8
 الكوي 

 أ.د/ اارق محمد عبد العزيز
 أ.د/جمال محمد علي يوسف

 أ.د/ ممدوح إبراهيم علي

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

برنذذذذذذذذذذامج ألعذذذذذذذذذذاب تربويذذذذذذذذذذة مقتذذذذذذذذذذرح لتنميذذذذذذذذذذة اللياقذذذذذذذذذذة  حسن مطلق حسن سرور  .9
الصذذذذذذذفوا الحركيذذذذذذذة والمهذذذذذذذارات األساسذذذذذذذية لتاميذذذذذذذذ 

الثا ذذذذة األولذذذذى مذذذذن مرحلذذذذة التعلذذذذيم اإلبتذذذذدائي بدولذذذذة 
 الكوي 

 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.د/ رليد عامر محمد
 أ.د/ ياسر حسن حامد

 أ.م.د/ محمد صاح أحمد

 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

برنذذذذذذذذذذذامج تربيذذذذذذذذذذذذة حركيذذذذذذذذذذذذة مقتذذذذذذذذذذذذرح ل افذذذذذذذذذذذذال ذوي  سال  عبد هللا محمد حديد  .10
الحركذذذذذذذذي لتاميذذذذذذذذذ الصذذذذذذذذفوا الضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي األداء 

الثا ذذذذة األولذذذذى مذذذذن مرحلذذذذة التعلذذذذيم اإلبتذذذذدائي بدولذذذذة 
 الكوي 

 أ.د/محمود عبدالحليم عبدالكريم
 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.د/ رليد عامر محمد

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

يوســـــــف طـــــــارق محمـــــــد   .11
 إبراهي 

اختبذذذذذذذار معرفذذذذذذذي فذذذذذذذي مقذذذذذذذرر أداء وتذذذذذذذدريس ألعذذذذذذذاب 
التربيذذذذذة البدنيذذذذذة بكليذذذذذة ( لطذذذذذاب قسذذذذذم 2المضذذذذذرب )

التربيذذذذذة األساسذذذذذية والهيئذذذذذة العامذذذذذة للتعلذذذذذيم التطبيقذذذذذي 
 التعليمية بدولة الكوي 

 أ.د/ محمد أحمد عبد هللا
 أ.د/ بهاء سيد محمود
 أ.د/ حنان محمد أحمد

 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  

( بقسذذذذذذذم التربيذذذذذذذة البدنيذذذذذذذة 1)تقذذذذذذذويم مقذذذذذذذرر السذذذذذذذباحة  خالد نواا خالد محمد  .12
بكليذذذذذذذة التربيذذذذذذذذة األساسذذذذذذذذية والهيئذذذذذذذة العامذذذذذذذذة للتعلذذذذذذذذيم 

 التطبيقي بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبدالمجيد قنصوة
 أ.د/ صالح محمد صالح

 عبدالوهابحمدأ.د/مصطفى أ
 أ.د/عبدالعزيزمحمدعبدالعزيز

 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  
 مناقشا  
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(20)  

إسذذذذذذذتخدام إسذذذذذذذتراتيجية الذذذذذذذتعلم حتذذذذذذذى الذذذذذذذتمكن تذذذذذذذأ ير  خالد سعد عجب سعد  .13
علذذذذذذذذذى مسذذذذذذذذذتوى أداء بعذذذذذذذذذض مهذذذذذذذذذارات كذذذذذذذذذرة القذذذذذذذذذدم 
الهجوميذذذذذذذذذذة لتاميذذذذذذذذذذذ المرحلذذذذذذذذذذة المتوسذذذذذذذذذذطة بدولذذذذذذذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/ محمد إبراهيم سلطان
 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.د/ ألرا محمد موسى

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

14. 1
4 

ـــد  ـــد حم ـــد محم ـــي أحم تر 
 شنوا الماجدي

الطذذذذذذذاب بقسذذذذذذذم التربيذذذذذذذة البدنيذذذذذذذة  محذذذذذذذددات إلتحذذذذذذذاق
بكليذذذذذذذة التربيذذذذذذذذة األساسذذذذذذذذية والهيئذذذذذذذة العامذذذذذذذذة للتعلذذذذذذذذيم 

 التطبيقي بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ بهاء سيد محمود

 أ.د/ هشام محمد عبد الحليم

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

الحميـــدي عبـــد هللا محمـــد   .15
 خالد

 تقذذذذذويم أنشذذذذذطة الجوالذذذذذة بجامعذذذذذة الكويذذذذذ  فذذذذذي ضذذذذذوء
 منهاج المنامة الكش ية العربية

 محمودعبدالحليم عبدالكريم أ.د/
 أ.د/ اارق محمدعبدالعزيز

 أ.د/ حازم كمال الدين
 أ.د/ هشام محمد عبدالحليم

 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

دليذذذذذل إرلذذذذذادي للمعلمذذذذذين لمواجهذذذذذة صذذذذذعوبات الذذذذذتعلم  أنور محمد رشيد خليف  .16
بالمرحلذذذذة اإلبتدائيذذذذة بدولذذذذة فذذذذي درس التربيذذذذة البدنيذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/ كامل عبدالمجيد قنصوة
 أ.د/ بهاء سيد محمود

 أ.د/ محروص محمود محروس

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

مشــــــاري حطــــــا  حــــــاج    .17
 حسن

برنذذذذذذذامج تعليمذذذذذذذي مقتذذذذذذذرح لتنميذذذذذذذة الذذذذذذذذكاء الخططذذذذذذذي 
 لبراعم كرة القدم بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبدالمجيد قنصوة
 الحكيم رزق أ.د/ عبد 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 أ.د/ ألرا محمد موسى

 مشرفا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

محمـــــــــد ســـــــــعد محمـــــــــد   .18
 الحميدي

دليذذذذذل إرلذذذذذادي للمعلمذذذذذين لذذذذذدى أافذذذذذال التوحذذذذذد فذذذذذذي 
 درس التربية البدنية بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ عبدالناصر جبر حسين
 أ.د/ مصطفى عبد المحسن

 مروة صبري إبراهيمأ.م.د/ 

 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

ـــــد هللا محمـــــد   .19 عثمـــــان عب
 ازاع

صذذذذعوبات تذذذذدريس مقذذذذرر كذذذذرة اليذذذذد بالمرحلذذذذة الثانويذذذذة 
 بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال  سليمان حسن
 أ.د/ عبدالناصر جبر حسين
 أ.د/حنان محمدأحمدجنيصة

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

وحذذذذذذذذذدة تعليميذذذذذذذذذة بإسذذذذذذذذذتخدام تحليذذذذذذذذذل  تذذذذذذذذذأ ير مرجذذذذذذذذذع محمد حمود محمد عوض  .20
المهمذذذة علذذذذى مسذذذتوى األداء المهذذذذاري فذذذي كذذذذرة القذذذذدم 

 لطاب المرحلة الثانوية بدولة الكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد
 أ.د/ ألرا محمد موسى
 أ.د/ إيمان سيد أحمد

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

محمـد عبــد الـرازق عــاي    .21
 مرزوق دعسان

البدنيذذذذذذة بالمرحلذذذذذذة صذذذذذعوبات تذذذذذذدريس مقذذذذذذرر التربيذذذذذذة 
 اإلبتدائية بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ عبدالناصر جبر حسين
 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

ـــــــد هللا   .22 عثمـــــــان بـــــــدر عب
 جعدان عامر المطيري 

تذذذذذذذذأ ير برنذذذذذذذذامج تعليمذذذذذذذذي بإسذذذذذذذذتراتيجية كيلذذذذذذذذر علذذذذذذذذى 
مسذذذذذذذذذتوى أداء المهذذذذذذذذذارات األساسذذذذذذذذذية فذذذذذذذذذي رياضذذذذذذذذذة 

 السباحة بدولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب
 أ.د/ عادل محمدعبدالمنعم

 أ.م.د/ عزة كمال بدر

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

عبــد هللا فهــد دويبــي فــراج   .23
 حجي

برنذذذذذذامج تعليمذذذذذذذي مقتذذذذذذذرح لتحسذذذذذذذين الذذذذذذذذكاء الحركذذذذذذذي 
علذذذذذذذى مسذذذذذذذتوى أداء المهذذذذذذذارات األساسذذذذذذذية للمبتذذذذذذذدئين 

 لسباحة الزحف على البطن بدولة الكوي 

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

 أ.د/ عبدالعزيز محمد العزيز
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب

 أ.م.د/ عزة كمال بدر

 مشرفا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
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(21)  

تصذذذذذذذذميم دلذذذذذذذذي إرلذذذذذذذذادي فذذذذذذذذي كذذذذذذذذرة اليذذذذذذذذد لمعلمذذذذذذذذي  عبد العزيز محمد عبد هللا  .24
 المرحلة اإلبتدائية بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/ عبدالناصر جبر حسين

 أ.د/ حنان محمد أحمد

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

ــالح   .25 ــرحمن اــادي ف ــد ال عب
 بتال مدعج المطيري 

اتجاهذذذذات مذذذذدراء المرحلذذذذة المتوسذذذذطة بدولذذذذة الكويذذذذ  
نحذذذذذذذذذذو الرياضذذذذذذذذذذة المدرسذذذذذذذذذذية وعاقتهذذذذذذذذذذا بمشذذذذذذذذذذاركة 

 التاميذ

 مرف  سمير حسين أ.د/
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب
 أ.م.د/ محمد صاح فالح

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

محمــد فــالح نجــ  رخــيص   .26
 عقا  الشمري 

محتذذذذوى مقتذذذذرح لمقذذذذرر اذذذذرق تذذذذدريس التربيذذذذة البدنيذذذذة 
بكليذذذذذذذة التربيذذذذذذذذة األساسذذذذذذذذية والهيئذذذذذذذة العامذذذذذذذذة للتعلذذذذذذذذيم 

 التطبيقي بدولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب
 أ.د/ أسامة إبراهيم عمارة

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

ــــــدي صــــــحن   .27 ناصــــــر اوي
 مرزوق عبالن الهاجري 

محتذذذذوى لبرنذذذذامج كذذذذرة اليذذذذد لطذذذذاب المرحلذذذذة الثانويذذذذة 
 بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب
 أ.د/ أسامة إبراهيم عمارة

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

فهــد ســعد عيــد ميــزر عيــد   .28
 ملوح العازمي

برنذذذذذذذذذذذذذامج إلكترونذذذذذذذذذذذذذي مقتذذذذذذذذذذذذذرح لتنميذذذذذذذذذذذذذة الكفايذذذذذذذذذذذذذات 
التدريسذذذذذذذذية للطالذذذذذذذذب المعلذذذذذذذذم فذذذذذذذذي مقذذذذذذذذرر التذذذذذذذذدريب 
الميذذذذذذداني بكليذذذذذذة التربيذذذذذذة األساسذذذذذذية والهيئذذذذذذة العامذذذذذذة 

 للتعليم التطبيقي بدولة الكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب

 إبراهيم عمارةأ.د/ أسامة 

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

أعجمـــي مســـاعد أعجمـــي   .29
 حبيب شبر العازمي

دراسذذذذة تحليليذذذذة لمفذذذذاهيم التربيذذذذة البدنيذذذذة فذذذذي المنذذذذاهج 
 الدراسية بمرحلة التعليم اإلبتدائي بدولة الكوي 

 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.د/ إبراهيم البرعي السيد
 أ.د/ حنان محمد أحمد

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

خلــف عــوض خلــف منــور   .30
 ظاري رافد المطيري 

محتذذذذذذذذوى تربيذذذذذذذذة بدنيذذذذذذذذة مقتذذذذذذذذرح لتاميذذذذذذذذذ الصذذذذذذذذفوا 
الثا ذذذذذة األولذذذذذى مذذذذذذن مرحلذذذذذة التعلذذذذذذيم اإلبتذذذذذدائي فذذذذذذي 

 ضوء األهداا بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبدالمجيد قنصوة
 أ.د/ بهاء سيد محمود

 أ.د/ فاامة محمد محمد

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

برنذذذذامج تذذذذدريبي مقتذذذذرح لتحسذذذذين الكفايذذذذات التدريسذذذذية  فالح مطلق اذالعبد هللا   .31
لمعلمذذذذذذذذذي التربيذذذذذذذذذة البدنيذذذذذذذذذة أ نذذذذذذذذذاء الخدمذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذإدارة 

 األحمدي التعليمية بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبدالمجيد قنصوة
 أ.د/ فاامة محمد محمد
 أ.د/ إيمان سيد أحمد

 أ.م.د/ بكر أنور تهامي

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

معذذذذذذذذذذايير مهنيذذذذذذذذذذة معاصذذذذذذذذذذرة لتقيذذذذذذذذذذيم األداء المهنذذذذذذذذذذي  جابر أحمد محمد عبد هللا   .32
لمعلمذذذذذي التربيذذذذذة البدنيذذذذذة للمرحلذذذذذة المتوسذذذذذطة بدولذذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/ كامل عبدالمجيد قنصوة
 أ.د/ فاامة محمد محمد
 أ.م.د/ عزة كمال بدر

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

إسذذذذذذذذذذتراتيجية اللعذذذذذذذذذذب برنذذذذذذذذذذامج تعليمذذذذذذذذذذي بإسذذذذذذذذذذتخدام  فهد محمد محسن حسين  .33
التربذذذذذذذذوي وأ ذذذذذذذذذره علذذذذذذذذى مسذذذذذذذذذتوى بعذذذذذذذذض المهذذذذذذذذذارات 
الحركيذذذذذذذذذذذة األساسذذذذذذذذذذذية للتاميذذذذذذذذذذذذ المعذذذذذذذذذذذاقين ذهنيذذذذذذذذذذذا  

 القابلين للتعلم بدولة الكوي 

 أ.د/ محمود عبد الحليم
 أ.د/ كمال سليمان حسن

 أ.د/ عبدالناصر جبر حسين

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

لتأهيذذذذل معلمذذذذي التربيذذذذة البدنيذذذذة أ نذذذذاء برنذذذذامج مقتذذذذرح  خالد كعار فيحان كعار  .34
الخدمذذذذذة فذذذذذي ضذذذذذوء جذذذذذودة التعلذذذذذيم واإلعتمذذذذذاد بدولذذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.د/ مرف  سمير حسين

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

تذذذذذذأ ير برنذذذذذذامج تعليمذذذذذذي مقتذذذذذذرح بإسذذذذذذتخدام الوسذذذذذذائط  عبد الرحمن ماجد مرزوق   .35
سذذذذذباحة الزحذذذذذف علذذذذذى الذذذذذبطن المتعذذذذذددة علذذذذذى تعلذذذذذم 

لطذذذذذذذذذذاب قسذذذذذذذذذذم التربيذذذذذذذذذذة البدنيذذذذذذذذذذة بكليذذذذذذذذذذة التربيذذذذذذذذذذة 
األساسذذذذذذية والهيئذذذذذذة العامذذذذذذة للتعلذذذذذذيم التطبيقذذذذذذي بدولذذذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 أ.د/ حنان محمد أحمد

 أ.د/ عادل محمد عبد المنعم
 أ.م.د/ عزة كمال بدر

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  
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(22)  

مفـــرج ســـعد نـــايف خليفـــة   .36
 الخليفة

تذذذذذذأ ير برنذذذذذذامج تعليمذذذذذذي بإسذذذذذذتخدام المهذذذذذذام التعليميذذذذذذة 
علذذذذذذذذذى مسذذذذذذذذذتوى أداء بعذذذذذذذذذض المهذذذذذذذذذارات األساسذذذذذذذذذية 

 لبراعم تنس الطاولة بدولة الكوي 

 أ.د/ محمد أحمد إبراهيم
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب

 أ.د/ حنان محمد أحمد
 أ.م.د/ مروة صري إبراهيم

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  

فهــــد ناشــــي راشــــد ســــال    .37
 سال  العازمي

رضذذذذذذذذا معلمذذذذذذذذي التربيذذذذذذذذة البدنيذذذذذذذذة عذذذذذذذذن الممارسذذذذذذذذات 
 التوجيهية بدولة الكوي 

 أ.د/ محسن إسماعيل إبراهيم
 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.م.د/ بكر أنور تهامي

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

ســـــــارة ســـــــلطان محمـــــــد   .38
 سلطان عيسى

أختبذذذذذذذار معرفذذذذذذذي فذذذذذذذي مقذذذذذذذرر أداء وتذذذذذذذدريس ألعذذذذذذذاب 
( لطذذذذذاب قسذذذذذم التربيذذذذذة البدنيذذذذذة بكليذذذذذة 1)المضذذذذذرب 

التربيذذذذذة األساسذذذذذية والهيئذذذذذة العامذذذذذة للتعلذذذذذيم التطبيقذذذذذي 
 بدولة الكوي 

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 ا.د/ محمد أحمد عبد هللا
 أ.د/ حنان محمد أحمد

 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  

فرحـان حمـد فرحـان حسـن   .39
 الداان الشمري 

المفذذذذاهيم الخاائذذذذة نحذذذذو التربيذذذذة البدنيذذذذة لذذذذدى تاميذذذذذ 
 المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/محمود عبد الحليم
 أ.د/ اارق محمدعبدالعزيز

 أ.د/ رلا ناجح علي

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

ــــــارهللا ماجــــــد عبــــــد هللا   .40 مب
 جضعان زايد العتيبي

دليذذذذذذذذل إرلذذذذذذذذادي مقتذذذذذذذذذرح لمعلمذذذذذذذذي التربيذذذذذذذذة البدنيذذذذذذذذذة 
 المتوسطة بدولة الكوي للمرحلة 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 أ.د/ رلا ناجح علي

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

محمــد ناصــر خلــف عبيــد   .41
 اللمي 

بنذذذذذذذذاء مقذذذذذذذذرر  قذذذذذذذذافي مقتذذذذذذذذرح فذذذذذذذذي التربيذذذذذذذذة البدنيذذذذذذذذة 
لطذذذذذذذاب كليذذذذذذذة التربيذذذذذذذة األساسذذذذذذذية والهيئذذذذذذذة العامذذذذذذذة 

 للتعليم التطبيقي بدولة الكوي 

 صابر رالدأ.د/ عاصم 
 أ.د/مصطفى أحمدعبدالوهاب

 أ.د/ رلا ناجح علي 

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

تقيذذذذذيم الممارسذذذذذذات المهنيذذذذذذة لمعلمذذذذذي التربيذذذذذذة البدنيذذذذذذة  أحمد حامد طريجي صالح  .42
بالمرحلذذذذذذذة المتوسذذذذذذذطة فذذذذذذذي ضذذذذذذذوء معذذذذذذذايير الجذذذذذذذودة 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ محمود عبد الحليم
 أ.د/ إبراهيم البرعي السيد

 سيد أحمد أ.د/ إيمان

 مناقشا  
 مناقشا  
  مشرفا  

 وافق المجلس. :القرار

إقتذذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة والحكذذم للوافذذدين األتذذي أسذذمائهم المقيذذدين بمرحلذذة الماجسذذتير بقسذذم اإلدارة الرياضذذية  -9234
وقذرار  م1/2/2022( بتذاريخ 194بجلسذته رقذم )اإلدارة الرياضذية والتذرويح  بناء  على موافقذة مجلذس قسذم والترويح

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
لنجنةلانمن قشةلوان كملعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
ـــران   .1 ـــي وي ـــق ســـعد عل مطل

 سيحان
اإلتصذذذذال اإلداري وعاقتذذذذه بتمكذذذذين العذذذذاملين بالهيئذذذذة 

 العامة للرياضة بدولة الكوي 
 الدين أ.د/ حازم كمال

 أ.د/عبدالحة سيدعبد الباسط
 أ.د/ إبراهيم سيد إبراهيم
 أ.م.د/ ليماء صاح سيد

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

ماضــــــي نــــــايف ماضــــــي   .2
 العازمي

رأس المذذذذال الفكذذذذري وعاقتذذذذه بذذذذاألداء الذذذذوةيفي لذذذذدى 
 العاملين باإلتحاد الكويتي للتنس

 أ.د/ حازم كمال الدين
 أحمدأ.د/ خالد عبد العزيز 

 أ.د/ رانيا مرسي أبو النباس
 أ.م.د/ عصم  محمد سيد

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  
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ناصــــر فهـــــد ســـــعد حمـــــد   .3
 الحميدي

خطذذة مقترحذذة لتطذذوير األنشذذطة والبطذذوالت الرياضذذية 
 بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ جمال محمد علي
 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.د/ هشام حسين محمد

 أ.د/ رانيا مرسي أبو النباس
 أ.د/ أحمد محمد أبو اليزيد

 مشرفا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

جذودة الحيذذاة الوةي يذة وعاقتهذذا بذاألداء الذذوةيفي لذذدى  طالل عادل سعد الحميدي  .4
 العاملين بالهيئة العامة للرياضة بدولة الكوي 

 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم
 أ.د/ هشام حسين محمد

 أ.د/  إبراهيم حسين إبراهيم
 أ.د/ رانيا مرسي أبو النباس

 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  
 مشرفا  

ــارهللا فهــد ماضــي ملحــ    .5 مب
 العازمي

نمذذذوذج مقتذذذرح لتطبيذذذة الرلذذذاقة اإلسذذذتراتيجية باإلتحذذذاد 
 الكويتي للسباحة

 أ.د/ جمال محمد علي
 أ.د/ عمرو محمد إبراهيم

 أ.د/ عبدالحة سيدعبدالباسط
 اه عبد الننيم أ.د/ مؤمن

 أ.م.د/ بال سيد هالم

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  
  مشرفا  

 وافق المجلس. :القرار

م ، 2020/2021إقتذذراح قيذذد الطذذاب الوافذذدين الكذذويتين األتذذي أسذذمائهم )بصذذفة مبدئيذذة( بمرحلذذة الماجسذذتير للعذذام الجذذامعي  -9235
م، والسماح لهم بالدراسة ودخول اإلمتحانات مع حجذب نتذائجهم لحذين ورود الموافقذة النهائيذة 2021إعتبارا  من لهر أكتوبر 

 . امة للدراسات العليا والبحوثعلى ما ورد من اإلدارة الع، بناء  على 
لانر  ض ةللقيملانمن هجلوتدر سلانترب ةل

 االس  م االس  م
 محمد غازى محمد ضحوى خزمه الهاملى 9 مناور عبيد مناور عجير حمدان العتيبى 1
 تركى عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن التركى 10 مشارى فالح على صالح فالح الطويل الرليدى 2
 عبدهللا سامة يعقوب يوسف محمد البشير 11 عبدهللا هويران سمير ليلى الصليلىنوره  3
 يوسف محمد مرزوق صالح عبدهللا الرليدى 12 عبد الرحمن هويدي عايض هويدي لبيب الشبا  4
 عبدالعزيز عبدهللا زبن عذاب منصور العنزى  13 عبد هللا حمد مفلح  اب  الصليلي 5
 عبد هللا أنور حمد عبد هللا حمد عبد الرحمن الحمد 14 المشهورسعد جابر ناصر حسين  6
 عبد الرحمن وليد خالد عبد اللطيف العبيد 15 بدر على عبد الرحمن قنيفذ مرزوق الوعان  7
 مبار  سعد عناد مشحن سطاب العنزى  16 عبد الوهاب وليد سعيد محمد سعيد الفليكاوي  8

لملانتدر بلانر  ضيلوعنوملان ركةقي
 االس  م االس  م
 اارق عمير لحيبان مفلح فالح الرليدى 9 علي صاح فاح حسن عبد هللا ماحسين 1
 عبدالعزيز اارق محمد غلوم على حسين 10 نايف حميد جاسم محمد حسن العنزى  2
 بدر ناصر نار على نار الشطى 11 فهد نايف زيد سويد الدوخى الصانع 3
 يوسف محمد جاسم محمد على 12 المطيرى  حمود محمد حمود مطلة حميدان 4
 هللا أحمد مجيد محمد على عبد 13 أحمد برا  عيادة فرهود مخيلف الدرعه 5
 لمان ناصر حميد جوهر حيدر الحاق 14 عبدالعزيز فهد أدجين حصبان الفهيد العنزى  6
 الرليدىمحمد فارس عايض محمد هايف  15 عبدهللا خلف على امخيشم أاريف الشمرى  7
 فهد مهلهل فهد مناور فاج الشمرى  8
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لقيملاإلدارةلانر  ض ةلوانترو ح
 االس  م االس  م
 رباح مشعل رباح عيد رباح العتيبي 4 العزيز سيار سعيد عواد العنزى  عبد 1
 محمد نواا دخيل عبدهللا لفاكة غازى الشمرى  5 عيد صالح سمير صالح مصلح الشاحى 2
 على نزهان عوض العازمي علي مرزوق  3

لقيملعنوملانص ةلانر  ض ة
 االس  م االس  م

هللا علذذذذذى محمذذذذذد أحمذذذذذد  العزيذذذذذز محمذذذذذد عبذذذذذد عبذذذذذد 2 ريم هادى حابس فاضل مرضى المطيرى  1
 الصديقى

لنوملانتربو ةلواننفي ةلانر  ض ةقيملانع
 االس  م االس  م
 سعد عبدهللا العبيداال محمد  5 عبدهللا مزيد غصاب زايد دغيليب المطيرى  1
 سلطان رالد عايض اسدير رالد العتيبى 6 الهادى مطلة باتل المطيرى  محمد صاح عبد 2
 عبد هللا تيسير خليل إبراهيم عبد هللا الدوسري  7 حسين مختار باقر هالم جوهر 3
  عبدالرازق منتار عبدالرازق ااهر على المهدى 4

 وافق المجلس. :القرار

بقسذذذم العلذذذوم التربويذذذة والنفسذذذية المقيذذذد )بصذذذفة مبدئيذذذة(  البحذذذث المقذذذدم مذذذن الباحذذذث/ سذذذلطان عيذذذد عذذذوض.إقتذذذراح تسذذذجيل  
أثرلج ئ ةلكورون لعنىلميتوىلانص ةلاننفيا ةلل"بعنذوان للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية  الرياضية

 كيل هيئة اإللراا من السادة :وتش" واننش طلانبدنيلندىلطالبلانج معةلبدونةلانكو ت
 علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأستاذ .   عبد الحكي  رزق عبد الحكي أ.د/  -1

 معة أسيوط )مشرا رئيسى(لشئون الدراسات العليا والبحوث/ جاالتربية الرياضية وكيل كلية 
 الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةالتدريب أستاذ    ياسر حسن حامد.أ.د/  -2

 )مشرا( التربية الرياضية / جامعة أسيوطبكلية 
، وقذذذرار لجنذذذة  م8/2/2022( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 96مجلذذذس قسذذذم العلذذذوم التربويذذذة والنفسذذذية بجلسذذذته رقذذذم )بنذذذاء  علذذذى موافقذذذة 

 م.11/1/2022( المنعقدة بتاريخ 236الدراسات العليا والبحوث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تسذجيل مواضذيع أبحذاث رسذائل الذدكتوراه للوافذدين الكذويتين األتذي أسذمائهم المقيذدين )بصذفة مبدئيذة( المنذاهج وتذدريس  -9236
مجلذذس قسذذم المنذذاهج وتذذدريس التربيذذة الرياضذذية بجلسذذته رقذذم م بنذذاء  علذذى 2022/ 2021التربيذذة الرياضذذية للعذذام الجذذامعى 

م وفقذذا  لمذذا 14/2/202( بتذذاريخ 237وموافقذذة لجنذذة الدراسذذات العليذذا والبحذذوث رقذذم ) م20/2/2022( المنعقذذدة بتذذاريخ 195)
 يلى:
 الصفة االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث م
تذذذذذذذذا ير برنذذذذذذذذامج تعليمذذذذذذذذى قذذذذذذذذائم علذذذذذذذذى االلعذذذذذذذذاب  امحد جاىل فهد صقر اجلاىل 1

الحركيذذذذة االستكشذذذذافية لتحسذذذذين بعذذذذض المهذذذذارات 
االساسذذذذية والسذذذذلو  االستكشذذذذافي الرياضذذذذي لذذذذدى 

 تاميذ المرحلة االبتدائية بالكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ دينا عبد الرحيم مهني

 مشرا رئيسي
 مشرا
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تذذذذذذأ ير انتقذذذذذذال أ ذذذذذذر الذذذذذذتعلم العمذذذذذذودي والعمذذذذذذودي  بدر بدري سعيدان املاجدي 2
علذذذذذى المعكذذذذذوس المصذذذذذحوب بالحقيبذذذذذة التعليميذذذذذة 

االداء المهذذاري لذذبعض المهذذارات األساسذذية بذذالكرة 
 الطائرة لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ محمد عوض عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

مرجذذع وحذذدة تعليميذذة للمهذذارات االساسذذية فذذى كذذرة  جراح علي مطلق الرشيدي 3
 المتوسطة بدولة الكوي السلة لتاميذ المرحلة 

 أ.د/ صطفى أحمدعبدالوهاب
 د/  ليلى عبد هللا حامد

 مشرا رئيسي
  مشرا

تذذذا ير وحذذذدة تعليميذذذة اتقانيذذذة وفذذذة نسذذذبة مسذذذاهمة  خالد مطلق هادى الرشيدى 4
بعذذذذض القذذذذدرات الحركيذذذذة والبدنيذذذذة علذذذذى تحسذذذذين 

عذذذذدو لتاميذذذذذذ  متذذذذذر 100االداء الفنذذذذى و انجذذذذاز 
 المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 مشرا رئيسي
  مشرا

ــر    5 ــص ناصــ ــر خلــ ــص ناصــ خلــ

 املطريات

( 2محتذوى مقتذرح لمقذرر أداء وتذدريس كذرة القذذدم )
لطاب قسم التربية البدنية والرياضة بكليذة التربيذة 

 األساسية بدولة الكوي 

 أ.د/ حنان محمدأحمد جنيصة
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
  مشرا

ســـعد مســـاعد عـــاي  مبـــار   6

 ملهاب الرشيدى

تأ ير برنامج تعليمي باستخدام التذدريبات البصذرية 
علذذذذى مسذذذذتوى أداء سذذذذباقات المضذذذذمار المنهجيذذذذة 
لذذدي اذذاب قسذذم التربيذذذة البدنيذذة والرياضذذة بكليذذذة 

 الكوي التربية االساسية بدولة 

 أ.م.د/ أسامه محمد عبدالحليم
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 مشرا رئيسي
  مشرا

ــار     7 ــوا  مبــ ــ اع عــ ــعد هــ ســ

 ملهاب الرشيدى
تقيذذيم بعذذض مخرجذذات الذذتعلم لمقذذرر أداء وتذذدريس 
مسذذذذابقات الميذذذذذدان لطذذذذاب قسذذذذذم التربيذذذذة البدنيذذذذذة 

 والرياضة بكلية التربية االساسية بدولة الكوي 

 صاح أحمدفالحأ.م.د/ محمد 
 د/ حسين أحمد الحاج حمود

 مشرا رئيسي
  مشرا

إتجاهذذذات اآلبذذذاء نحذذذو التربيذذذة البدنيذذذة كمذذذا يذذذدركها  سعود أمحد مروح العن ي 8
اآلبنذذذذذاء وعاقتهذذذذذا بعذذذذذزوا التاميذذذذذذ مذذذذذن دروس 

 التربية البدنية بالمرحلة الثانوية بدولة الكوي 

 الحليم عبدالكريمأ.د/محمود عبد
 أحمد د/ ليماء ماهر

 مشرا رئيسي
  مشرا

ســـــعود حمـــــار  حممـــــد علـــــي   9

 الصاحل

برنذذامج تعليمذذي قذذائم علذذى المهذذام التعليميذذة وتذذا يره 
علذذذذى مسذذذذذتوى األداء المهذذذذاري لذذذذذبعض مسذذذذذابقات 
العذذذاب القذذذوى المنهجيذذذة لطذذذاب المرحلذذذة الثانويذذذة 

 بدولة الكوي 

 أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح
 د/ وليد محمد حسين

 مشرا رئيسي
  مشرا

برنامج تعليمي قائم على األنشطة اإل رائيذة وتذأ يره  سعود منيص نايص العن ى 10
على مستوى األداء المهارى في كذرة القذدم بمرحلذة 

 التعليم االبتدائي بدولة الكوي 

 أ.د/ عاصم صابر رالد
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــم    11 ــوب هاشـ ــص يعقـ ــعود يوسـ سـ

 حسن

مقرر أداء وتدريس كذرة  تصميم اختبار معرفي فى
( لطذذذاب قسذذذم التربيذذذة البدنيذذذة والرياضذذذة 1القذذذدم )

 بكلية التربية االساسية بدولة الكوي 

 أ.د/ جمال محمد علي يوسف
 أ.م.د/ مروة صبري  إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ســلطان ســاط ســلطان  ضــبان  12

 مهنا

تا ير استخدام برنامج العذاب القذوى لاافذال علذى 
 القدرات الحركية والبدنية لتاميذتطوير بعض 

 المرحلة االبتدائية بدولة الكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

تذذذذأ ير إسذذذذتخدام إسذذذذتراتيجية اللعذذذذب التربذذذذوي علذذذذي  ضاري ه اع عطاهلل الشمري 13
تحسين بعض المهارات الحركية األساسية لتاميذذ 

 االبتدائية بدولة الكوي المرحلة 

 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 د/ ليماء ماهر أحمد

 مشرا رئيسي
 مشرا

تذذذذذذأ ير برنذذذذذذامج تعليمذذذذذذى قذذذذذذائم علذذذذذذى إسذذذذذذتراتيجية  ظاهر فواز ظاهر العرب 14
تعلمذذذذذذذذ ( علذذذذذذذذى أداء بعذذذذذذذذض  -أريذذذذذذذذد -)أعذذذذذذذذرا

المهذذارات المنهجيذذة فذذى كذذرة القذذدم لتاميذذذ المرحلذذة 
 المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن علي
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا
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(26) 

تقذذذويم منهذذذاج التربيذذذة البدنيذذذة بالمرحلذذذة المتوسذذذطة  عامر د ش بويتل املطريي 15
 بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 د/ أحمد عادل تميم محمد

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبــــد الــــرمحن هــــذال م ــــال   16

 الرشيدىهذال عبيد 
تا يربرنامج تعليمى باستخدام القصة الحركية على 
المهذذارات الحركيذذة  األساسذذية المرتبطذذة بمسذذابقات 
العذذذذذذذذذذاب القذذذذذذذذذذوى لتاميذذذذذذذذذذذ المرحلذذذذذذذذذذة االبتدائيذذذذذذذذذذة 

 بدولةالكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ بسام السيد محمد

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبـــد الع يـــ  حممـــد عبـــداهلل  17

 حممد على
برنامج باستخدام اسذلوب النمذجذة المبالذرة " تا ير 

علي إتقان بعذض مهذارات كذرة القذدم للبذراعم بدولذة 
 الكوي 

 أ.د/ جمال محمد علي يوسف
 د/ خالد أبو السعود عبد هللا

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبــــد الع يــــ  مســــل  جاعــــد  18

  الب سلطان الدحياني

تأ يربرنامج تعليمي بإستخدام أسلوب الذتعلم النشذط 
بعذذذذذض المهذذذذذارات المنهجيذذذذة فذذذذذي كذذذذذرة اليذذذذذد علذذذذى 

 لتاميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكوي 

 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب
 د/  ليلى عبد هللا حامد

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبد اللطيص عبـد اهلل عـاي     19

 عبد اهلل عيد ال ومير
مرجع وحدة تعليمية باسذتخدام التمرينذات الغرضذية 

المهذذذارات المنهجيذذذة فذذذى وتذذذأ يره علذذذى اداء بعذذذض 
 كرة السلة لتاميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 د/ وليد محمد حسين

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــحم   20 ــو  ســــ ــدالع ي  عــــ عبــــ

 الرشيدي

مرجع وحدة تعليمية باسذتخدام التمرينذات الغرضذية 
وتذذذأ يره علذذذى أداء بعذذذض المهذذذارات المنهجيذذذة فذذذى 

 لتاميذ المرحلة اإلبتدائية بدولة الكوي كرة اليد 

 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب
 د/ وليد محمد حسين

 مشرا رئيسي
 مشرا

تذذأ ير برنذذامج تعليمذذى باسذذتخدام االلعذذاب الصذذغيرة  عبداهلل على جدعان املطريى 21
علذذذذذذى مسذذذذذذتوى أداء بعذذذذذذض المهذذذذذذارات االساسذذذذذذيه 

 لبراعم تنس الطاولة بدولة الكوي 

 عبد المجيد قنصوةأ.د/ كامل 
 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبــدادادي فهــد عبــدادادي   22

 املضحي

برنذذذامج مقتذذذرح باسذذذتخدام العذذذاب الكذذذرات ومعرفذذذه 
تذذذذذأ يره علذذذذذى بعذذذذذض القذذذذذدرات اإلدراكيذذذذذة الحركيذذذذذة 
والمهذذذذذارات الحركيذذذذذة األساسذذذذذية لتاميذذذذذذ المرحلذذذذذة 

 اإلبتدائية بدولة الكوي 

 سيد أحمدأ.د/ إيمان 
 د/ رانيا صدية عبد اللطيف

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبــــــــــــــدادادي نــــــــــــــايص  23

 عبدادادي املاجدي

برنذذامج تعليمذذي قذذائم علذذى اسذذلوب التطبيذذة الذذذاتي 
متعذذذذدد المسذذذذتويات و تذذذذأ يره علذذذذى مسذذذذتوى االداء 
المهاري في الكرة الطائرة لطذاب المرحلذة الثانويذة 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 ليلى عبد هللا حامد د/

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذذذامج تعليمذذذي قذذذائم علذذذى الذذذتعلم البنذذذائي وتذذذأ يره  على عاي  على الفى احلربى 24
علذذذذى مسذذذذتوى االداء المهذذذذاري فذذذذي الكذذذذرة الطذذذذائرة 

 لطاب المرحلة الثانوية بدولة الكوي 

 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 د/ موضى عبد هللا

 مشرا رئيسي
 مشرا

تقيذذيم اإلمكانذذات الرياضذذية داخذذل مذذدارس المرحلذذة  عالي املطرييعلي فهد  25
 المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 د/ أحمد عادل تميم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــرور    26 ــالح ســـ ــار  فـــ ــد مبـــ فهـــ

 الرشيدي
تقويم فاعلية الشراكة المجتمنية في تطبية أنشطة 
 الرياضة المدرسية لتاميذ المرحلة  المتوسطة فذى

 دولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 أ.م.د/ أسامه محمد عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذذذذذذامج تعليمذذذذذذى قذذذذذذائم علذذذذذذى األداءات الحركيذذذذذذة  فيصل بدر حممد العتييب 27
 المركبة وتا يره على تعلم بعض مهارات كرة القدم

 لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 عصام محمود علي د/

 مشرا رئيسي
 مشرا

الصذذذعوبات التذذذى تواجذذذة معلذذذم التربيذذذة البدنيذذذة فذذذى  فيصل عبداهلل ساط الشختلي 28
 تنفيذ النشاط  الداخلي  والخارجي
 بالمرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 أ.م.د/ أسامه محمد عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا
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(27)  

مرجذذذع وحذذذدة تعليميذذذة مدعمذذذة بذذذالتعليم االلكترونذذذى  حسني مبار  العجمي مبار  29
لمقذذذرر أداء وتذذذدريس ألعذذذاب القذذذوى وتا يرهذذذا علذذذى 
مستوى األداء لطاب كلية التربية األساسية بدولة 

 الكوي 

 أ.م.د/ بكر أنور تهامي
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــاي    30 ــاعد عـــــ ــار  مســـــ مبـــــ

 الرشيدي

تذذا ير برنذذامج تعليمذذى قذذائم علذذى اسذذلوب التذذدريس 
المصذذذذغر علذذذذى تعلذذذذم بعذذذذض سذذذذباقات المضذذذذمار 
 المنهجية لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.م.د/ محمد صاح أحمدفالح
 د/ وليد محمد حسين

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــان عبــــدالع ي     31 ــد  عــ حممــ

 اجملمد

المتمايز لتطذوير برنامج تعليمى قائم على  التعليم 
مستوى آداء المهارات الحركية األساسية المرتبطذة 
بالرياضذذذذات الفرديذذذذة لتاميذذذذذ المرحلذذذذة المتوسذذذذطة 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 أ.م.د/ أسامه محمد عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

تذذذأ ير برنذذذذامج تربيذذذذة حركيذذذذة علذذذذى مسذذذذتوى االداء  حممد خالد سعد زريق 32
فذذى كذذرة القذذدم لتاميذذذ المرحلذذة اإلبتدائيذذة المهذذارى 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا

حممـــد ســـعود حممـــد مشـــعان      33

 قبالن العتبيى

برنذذذذذذامج تعليمذذذذذذى قذذذذذذائم علذذذذذذى أسذذذذذذلوب الواجبذذذذذذات 
الحركيذذذة المتباينذذذة  وتذذذا يره علذذذى بعذذذض المهذذذارات 

بالرياضذذذات الفرديذذذة الحركيذذذة االساسذذذية المرتبطذذذة 
التخصصذذذذذية لتاميذذذذذذ المرحلذذذذذة االبتدائيذذذذذة  بدولذذذذذة 

 الكوي 

 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 د/ أحمد عادل تميم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــار     34 ــد  عـ ــداهلل فهيـ ــد عبـ حممـ

 فهيد

تأ ير برنامج تعليمى باسذتخدام التذدريبات المهاريذة 
المركبذذذذذذذة علذذذذذذذى مسذذذذذذذتوى أداء بعذذذذذذذض المهذذذذذذذارات 

المركبذذذة فذذذى كذذذرة اليذذذد لطذذذاب المرحلذذذة المنهجيذذذة 
 الثانوية بدولة الكوي 

 جنيصةأ.د/ حنان محمد أحمد
 د/  محمد عوض عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

تأ ير برنامج تعليمذى علذى مسذتوى األداء المهذارى  مساعد منصور علي خلفان 35
متر / حواجز لطذاب قسذم التربيذة 110في سباق 

التربيذذذذة االساسذذذذية بدولذذذذة البدنيذذذذة والرياضذذذذة بكليذذذذة 
 الكوي 

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

تذأ ير برنذامج تعليمذى قذذائم علذى إسذتراتيجية جذذدول  منصور امحد مطر السلمان 36
الذذذذاتى علذذذى أداء بعذذذض المهذذذارات المنهجيذذذة فذذذى 
 كرة القدم لطاب المرحلة الثانوية بدولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــب   37 ــد  الـ ــل  جاعـ ــور مسـ منصـ

 سلطان الدحياني
تذذا ير برنذذامج تعليمذذى باسذذتخدام الوسذذائط المتعذذددة 
علذذذذذي اداء بعذذذذذض المهذذذذذارات الحركيذذذذذة االساسذذذذذية 
المرتبطذذذذذذذة بالرياضذذذذذذذات الجماعيذذذذذذذة التخصصذذذذذذذية 

 لتاميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكوي 

 العزيزأ.د/اارق محمدمحمدعبد
 د/ خالد أبو السعود عبد هللا

 مشرا رئيسي
 مشرا

مهنا سـاط مهنـا مطلـق شـريد       38

 الغريبة
تذذذا ير برنذذذامج تعليمذذذى قذذذائم علذذذى الوسذذذائط الفائقذذذة 
علي مستوى االداء المهارى فذى كذرة القذدم لتاميذذ 

 المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ جمال محمد علي يوسف
 د/ خالد أبو السعود عبد هللا

 مشرا رئيسي
 مشرا
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(28)  

منهذذاج مقتذذرح فذذي التربيذذة الحركيذذة لتطذذوير بعذذض  ناصر بدر ناصر القحطاني 39
 مفاهيم علوم الحركة

والجهد البدني والمهارات الحياتية ألافال الروضة 
 ( سنوات6-5باعمار )

 أ.د/ عاصم صابر رالد
 د/ موضي عبد هللا

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذذامج تعليمذذى قذذائم علذذى االلعذذاب الغرضذذية وأ ذذره  ناصر رجا فلجي العن ي 40
علذذذذذذى مسذذذذذذتوى أداء بعذذذذذذض المهذذذذذذارات االساسذذذذذذية 

 لمبتدئين تنس الطاولة بدولة الكوي 

 أ.د/ بهاء سيد محمود
 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

لمقذذرر أداء وتذذدريس تقيذذيم بعذذض مخرجذذات الذذتعلم  ناصر حموش ناصر الرشيدي 41
سذذذذباقات المضذذذذمار لطذذذذاب قسذذذذم التربيذذذذة البدنيذذذذة 

 والرياضة بكلية التربية االساسية بدولة الكوي 

 أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح
 د/ دينا عبد الرحيم مهني

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــعينني    42 ــد صـ ــد محـ ــايص ماجـ نـ

 املطريي

تصميم اختبار معرفي فى مقرر أداء وتدريس كذرة 
لطذذذاب قسذذذم التربيذذذة البدنيذذذة والرياضذذذة  (2القذذذدم )

 بكلية التربية االساسية بدولة الكوي 

 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا

نـــواف صـــاحل ناصـــر حممـــا   43

 مهدي

برنامج تعليمذي قذائم علذى اسذلوب التقيذيم الذذاتي و 
تذذذذذأ يره علذذذذذى مسذذذذذتوى االداء المهذذذذذاري فذذذذذي الكذذذذذرة 

 لطاب المرحلة الثانوية بدولة الكوي الطائرة 

 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 د/ ليلى عبد هللا حامد

 مشرا رئيسي
 مشرا

وليــــد محــــدان بــــداح مهــــدي   44

 السليماني

حقيبذذه تعليميذذة مقترحذذه فذذي الكذذرة الطذذائرة لطذذاب 
 المرحلة الثانويه بدولة الكوي 

 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 د/ ليلى عبد هللا حامد

 مشرا رئيسي
 مشرا

يوســــــص عبــــــداهلل يوســـــــص    45

 الفضلي

تذذا ير برنذذامج تعليمذذى قذذائم علذذى اسذذلوب التذذدريس 
المصذذذذذغر علذذذذذى تعلذذذذذم بعذذذذذض مسذذذذذابقات الميذذذذذدان 
 المنهجية لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح
 د/ دينا عبد الرحيم مهني

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذامج تعليمذى قذذائم علذى اسذذتراتيجية كيلذر وتذذا يره  يوسص وليد شاحمر العن ي 46
على اداء بعض المهارات المنهجيذة فذى كذرة القذدم 

 لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا

كفايذذذات معلذذذم تربيذذذة بدنيذذذة فذذذى اسذذذتخدام الوسذذذائط  حممد حسني عبيد الرشيدي 47
الفائقة بدرس التربية البدنية فى المرحلة المتوسطة 

 بدولة الكوي 

 أ.م.د/ أسامه محمد عبد الحليم
 د/ حسين أحمد الحاج حمود

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذذامج تمرينذذات تمثيليذذة لتحسذذين بعذذض المهذذارات  ماجد عبداهلل فطيم الشالحى 48
الحركية االساسية لتاميذ المرحلة االبتدائيذة بدولذة 

 الكوي 

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

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنامج تعليمي قائم على  الدراما التعليمية ومعرفة  حممد عبد الرحيم جاسم 49
تذذذأ يره علذذذى مسذذذتوى المهذذذارات الحركيذذذة األساسذذذية 
المرتبطذذذذذة بالعذذذذذاب القذذذذذوى لذذذذذدى تاميذذذذذذ المرحلذذذذذة 

 االبتدائية بدولة الكوي 

 إيمان سيد أحمدأ.د/ 
 د/ محمد حسن السيد إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــدي عبـــــداهلل    50 ــد احلميـــ حممـــ

 املطريي

تقذذذذذذذويم الكفذذذذذذذذاءة التدريسذذذذذذذذية وعاقتهذذذذذذذذا بالمعرفذذذذذذذذة 
التركيبيذذذة لطذذذاب قسذذذم التربيذذذة البدنيذذذة والرياضذذذة 

 بكلية التربية االساسية بدولة الكوي 

 أ.د/ عاصم صابر رالد
 د/ أحمد عادل تميم

 رئيسي مشرا
 مشرا



 30 )مـا بعده صفحة      (

(29)  

عبـــــداهلل منصــــــور عبــــــداهلل   51

 هايص عبداهلل احلربي
تذذا ير برنذذامج تربيذذة حركيذذة كدالذذة الكتسذذاب بعذذض 
المعذذذذذارا الرياضذذذذذية كمذذذذذدخل الختيذذذذذار الرياضذذذذذة 

 المناسبة للمرحلة االبتدائية بدولة الكوي 

 أ.د/ عاصم صابر رالد
 أ.م.د/ أسامه محمد عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــدو     52 ــذ هن ــد قنيف ــد عوي عاي

 الصليلى

تقيذذذذيم دور الهيئذذذذة العامذذذذة للرياضذذذذة لغذذذذرس القذذذذيم 
الرياضذذية للمراحذذل التعليميذذة االولذذى بذذوزارة التربيذذة 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ حنان محمد أحمد جنيصة
 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

لتطذذوير التوجيذذه الفنذذى تصذذميم اسذذتراتيجية مقترحذذة  امحد عبد احلميد  ال 53
فذذذذذى التربيذذذذذة البدنيذذذذذة بالمرحلذذذذذة المتوسذذذذذطة بدولذذذذذة 

 الكوي 

أ.د/ اارق محمد محمد عبد 
 العزيز

 د/ أحمد يوسف محمد

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذامج تعليمذى قذذائم علذى إسذذتراتيجية كيلذر وتذذأ يره  منصور متعب مانع العجمي 54
على أداء بعض المهارات المنهجيذة فذى كذرة القذدم 

 لطاب المرحلة الثانوية بدولة الكوي 

 أ.د/ عادل حسني السيد
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا

بناء بطارية اختبارات للمهارات الحركيذة األساسذية  يوسص حممد زامل العتيبى 55
المرتبطذة بالعذاب القذذوى لتاميذذ المرحلذة االبتدائيذذة 

 بدولة الكوي 

 أ.د/ إيمان سيد أحمد
 السيد محمدد/ بسام 

 مشرا رئيسي
 مشرا

خالـــد حممــــد ضــــاوى راضــــى   56

 النصافى
تذذأ ير برنذذامج تعليمذذي علذذى تنميذذة الخيذذال الحركذذي 
و المهذذارات الحركيذذة األساسذذية المرتبطذذة بمهذذارات 

سذذذنوات بدولذذذة  9-7كذذذرة اليذذذد  ل افذذذال مذذذن سذذذن 
 الكوي .

 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب
 د/ محمد عوض عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــد   57 حممـــد صـــاحل صـــعف  حممـ

 مرزو 
برنامج تدريب وصذقل االداء المهنذى وتختذزال قلذة 
التذذذذذذذذذدريس لمعلمذذذذذذذذذي التربيذذذذذذذذذة البدنيذذذذذذذذذة بالمرحلذذذذذذذذذة 

 المتوسطة بدولة الكوي 

 عبدالعزيزمحمدأ.د/ اارق محمد
 د/ خالد أبو السعود عبد هللا

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــداهلل هــالل    58 عبــداهلل ســاط عب

 زيد احلميدى

تذذذذذأ ير مرجذذذذذع وحذذذذذدة دراسذذذذذية لمهذذذذذارات كذذذذذرة اليذذذذذد 
المنهجيذذذذة علذذذذى مسذذذذتوى األداء المهذذذذارى لتاميذذذذذ 

 المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.د/ حنان محمد أحمد جنيصة
 د/ أحمد محمد حسني

 مشرا رئيسي
 مشرا

عيـــــد فـــــالح ضـــــاوي راضـــــي   59

 النصايف
برنذذذامج تعليمذذذي قذذذائم علذذذى الذذذتعلم البنذذذائي وتذذذا يره 

مسذذذذتوى األداء لمسذذذذابقات الميذذذذدان لطذذذذاب علذذذذى 
 المرحلة الثانوية بدولة الكوي 

 أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح
 د/ محمد عوض عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــاوي   60 خالــــد ضــــاوي فــــالح ضــ

 راضي النصايف
القيمة التنبؤية لمستوى االداء المهارى بداللة  أهذم 

لتاميذذ  القياسات الجسمية وبعض القدرات البدنيذة
 مسابقات ألعاب القوى  بعض المرحلةالمتوسطةفى

 أ.د/ أيمن عبده محمد محمد
 د/ بسام السيد محمد

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــد    61 ــول حممـ ــد جمهـ ــد حممـ خالـ

 عو 

برنذذذامج تعليمذذذى باسذذذتخدام اسذذذاليب تناذذذيم مختلفذذذة 
وتذذذأ يره علذذذى أداء بعذذذض المهذذذارات المنهجيذذذة فذذذى 

 المتوسطة بدولة الكوي كرة القدم لتاميذ المرحلة 

 أ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب
 د/ عصام محمود علي

 مشرا رئيسي
 مشرا

ــد    62 ــالح حممــــــ ــد اهلل فــــــ عبــــــ

 البدهاوى فرحان العن ى
تقذذذذذويم برنذذذذذامج التربيذذذذذة الحركيذذذذذة لمرحلذذذذذة ريذذذذذاض 

 االافال بدولة الكوي 
 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 د/ رانيا صدية عبد اللطيف

 مشرا رئيسي
 مشرا

 



 31 )مـا بعده صفحة      (

(30)  
عبـــــد الع يـــــ  راشـــــد هليـــــل  63

 الطويح

تذذا ير برنذذامج تعليمذذى باسذذتخدام االلعذذاب التربويذذذة 
علذذذذذذى مسذذذذذذتوى اداء بعذذذذذذض المهذذذذذذارات االساسذذذذذذية 

 لبراعم تنس الطاولة بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 أ.م.د/ مروة صبري إبراهيم

 مشرا رئيسي
 مشرا

امحــــد فيصـــــل رافــــع عبيـــــد    64

 جرمان

تا ير استخدام اسلوب التقذويم الذذاتى علذى مسذتوى 
أداء بعذذذذض المهذذذذارات المنهجيذذذذة فذذذذى كذذذذرة السذذذذلة 

 لطاب المرحلة الثانوية بدولة الكوي 

 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة
 د/ وليد محمد حسين

 مشرا رئيسي
 مشرا

تا ير استخدام اسلوب المحطات علذى تعلذم بعذض  صاحل ردن عماش عبد العاىل 65
المهذذارات المنهجيذذة لمسذذابقات الميذذدان والمضذذمار 

 لتاميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوي 

 أ.م.د/ بكر أنور تهامي
 د/ بسام السيد محمد

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبد الع ي  سعود خلص هاضل  66

 م يد املطريي
تصميم بطارية اختبارات )بدنيذة وحركيذة( الختيذار 

 10 الرياضذذذذذذة التخصصذذذذذذية لاافذذذذذذال مذذذذذذن سذذذذذذن
 سنوات بدولة الكوي 

 أ.د/ عاصم صابر رالد
 د/ أحمد عادل تميم

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذذامج لتاهيذذل وصذذقل مشذذرفى االنشذذطة الكشذذ ية  محد ناصر عبداهلل 67
 بالتعليم األساسى بدولة الكوي 

 أ.د/ محمود عبدالحليم عبدالكريم
 د/ ليماء ماهر أحمد

 مشرا رئيسي
 مشرا

دليذذل مقتذذرح للتغلذذب علذذى الصذذعوبات التذذى تواجذذه  راشدعيسى رشد ساط  68
االنشذذذطة الرياضذذذية الاصذذذ ية فذذذى مرحلذذذة التعلذذذيم 

 االبتدائى بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 د/ حسين أحمد الحاج حمود

 مشرا رئيسي
 مشرا

برنذذذامج تعليمذذذى قذذذائم علذذذى الذذذتعلم البنذذذائى وتذذذا يره  مشعل صاحل مشعل املرى 69
األداء المهذذذارى لسذذذباقات المضذذذمار علذذذى مسذذذتوى 

 لطاب المرحلة الثانوية

 أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح
 د/ محمد عوض عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبـــد الــــرمحن لــــ ام ضــــبيب   70

 املطريى

برنامج تعليمى قائم علذى اسذتراتيجية الذتعلم النشذط 
وأ ذذذذذره علذذذذذى مسذذذذذتوى األداء المهذذذذذارى والتحصذذذذذيل 

الميذذذذذذدان لطذذذذذذاب المرحلذذذذذذة  المعرفذذذذذذى لمسذذذذذذابقات
 الثانوية بدولة الكوي 

 أ.م.د/ محمد صاح أحمد فالح
 أ.م.د/ بكر أنور تهامي

 

 مشرا رئيسي
 مشرا

حمـــــالل مبـــــار  فهـــــاد عيـــــد   71

 حصينى املطوحمح

تذذذذذذذا ير برنذذذذذذذامج تعليمذذذذذذذى باسذذذذذذذتخدام اسذذذذذذذتراتيجية 
تعلمذ ( علذى مسذتوى أداء بعذض  -أريذد -)اعرا

اليذذد لطذذاب المرحلذذة المهذذارات المنهجيذذة فذذى كذذرة 
 الثانوية بدولة الكوي 

 أ.د/ كمال سليمان حسن
 د/ محمد عوض عبد الحليم

 مشرا رئيسي
 مشرا

عبــــداهلل فــــالح مــــانع مطلــــق   72

 اددية

تا ير برنامج تعليمى قائم على الذتعلم االتقذانى فذى 
االكتسذذذاب واالحتفذذذات علذذذى تعلذذذم بعذذذض مهذذذارات 

المتوسذذذذطة بدولذذذذة الكذذذذرة الطذذذذائرة لتاميذذذذذ المرحلذذذذة 
 الكوي 

 أ.د / أيمن عبده محمد
 د/ دينا عبد الرحيم مهني

 مشرا رئيسي
 مشرا
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