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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م21/3/2022  بتاريخ  (224) رقم

 ، مجلس الكليةبمقر قاعة  م21/3/2022 الموافق األثنينيوم  الحادية عشر ظهرا  ة إنه في تمام الساع
ورئــيس  ميــد الكليــةع.لكماا سلياان م نل ياان برئاســة الســيد األسـتاك الــد تور/ (224) رقــ  مجلــس الكليــة جتمـ إ

 .المجلس
  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عبد الحكي  رزق عبد الحكي أ.د/  -1

 عضوا   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ عادل إبراهي  أحمد  -2

 عضوا   رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محمود حسن حسين -3

 عضوا   العلوم التربوية والنفسية الرياضيةرئيس قسم  أ.د/ عماد سمير محمود -4

 عضوا   رئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ عاص  صابر راشد حمودى -5

 عضوا   رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -6

 عضوا   رئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ رانيا مرسي أبو العباس -7

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د/ محمد محمد الحفناوى  -8

 عضوا  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة أ.د أحمد صالح الدين محمد قراعه -9

 عضوا  من ذوى الخبرة الرياضى وعلوم الحركةأستاذ متفرغ بقسم التدريب  أ.د/ حامد حسين أحمد 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 محمد محى الدين أبوشادى أ.د/ سمير -13

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

 القسمعضوا  عن  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 الرياضية 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  من ذوى الخبرة أستاذ متفرغ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ عمرو محمد إبراهي  -

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

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



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

لللللللللللللللللللللللللعنىلم ضرلانجنيةلاني بقةل.لانتصد ق :لأواًل
9237- 

 

 م.21/2/2022 بتاريخ( 223) الجلسة رقم محضر
 .م21/2/2022 بتاريخ( 223) الجلسة رق  محضرصادق المجلس على  :القرار
لقراراتلانجنيةلاني بقة.لتنف ذم لتملفىلللايتعراض :ث ن ً 
 م.21/2/2022 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -9238
 .م21/2/2022 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهما ت  أحيط المجلس علما  ب :القرار
لضم نلانجودةلواإلعتم د:موضوع تلو دةللث نثً :
لموضوع تلانتخط طلوانتني قلوانموضوع تلانع مة:لرابعً :
إقتراح إعتماد الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بقسمم التمدريب الرياضمي وعلموم الحركمة بنما   علمى موافقمة مجلمس قسمم  -9239

 م وفقا  لما يلي:6/9/2021( المنعقدة بتاريخ 204التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلسته رقم )

التخصصات
 م2025/2026 م2024/2025 م2023/2024 م2022/2023 م2021/2022 العام اجلامعي

 ( جمباز1) األلعاب الفردية
 ( دفاع1)

( ميدان 1)
 ومضمار

 ( مبارزة1)
 ( مالكمة1)

 ( مصارعة1)
 ( جمباز1)

 ( دفاع1)
 ( سباحة1)

( ميدان 1)
 ومضمار

 ( مالكمة1)

( ألعاب 1) ( كرة يد1) ( قدم1) الجماعيةاأللعاب 
 مضرب

 ( سلة1) ( طائرة1)

( تدريب 1) التدريب الرياضي
 رياضي

( تدريب 1) -
 رياضي

- - 

( ميكانيكا 1)  - ( علوم حركة1) علوم الحر ة
 حيوية

( تحليل 1)
  حركي

 يعاد إلى القس  لمزيد من الدراسة. :القرار

إقتمراح النرممر فمي النسممب المقمررة لتوزيممع مكافمأة رسممائل الماجسمتير والممدكتوراه التمي تممم منحتما بالكليممة خمال  الفتممرة مممن  -9240
( فقط ثالثمة أف  ومائمة وخمسمة وأربعمون جنيتما  ف يمر 3145م والبالغ قيمتتا )31/12/2021م حتى 1/7/2021

علممما  بممأن نسممب التوزيممع ون الدراسممات العليمما والبحمموث  بنمما   علممى ممما ورد مممن السمميد أ.د/ نائممب رئمميس الجامعممة لشممئ
 الحالية موزعة كما يلي:

 %(65إدارة الدراسات العليا.  ) -
 %(20السكرتارية.            ) -
 %(15المكتبة.              ) -

وفقـا  لمـا ت  منحهـا بالكليـة يـتوزيـ  مكافـ ة رسـائل الماجسـتير والـد توراه التـي بعد المناقشـة وافـق المجلـس علـى  :القرار
 يلي:

 %(50إدارة الدراسات العليا.  ) -
 %(35السكرتارية.            ) -
 %(15)   المكتبة.              -
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(3) 
إقتمممراح إدراج إسمممم السممميد ا.م.د/ الحسمممين سمممالح محممممد. األسمممتاذ المسممماعد بقسمممم التمممدريب الرياضمممي وعلممموم الحركمممة  -9241

السمادة القمائمين بتمدريس مقمرر )الميكانيكما الحيويمة( للفرقمة الاانيمة ماجسمتير للعمام الجمامعي تخصص علمم حركمة إلمى 
 م   بنا  على الطلب المقدم من سيادته بأن المقرر في تخصصه.2021/2022الحالي 

 يعادل إلى القس  لمزيد من الدراسة. :القرار
دكتمممممموراه( للعممممممام الجممممممامعي  –ماجسممممممتير  –إقتممممممراح إعتممممممماد جممممممداو  إمتحانممممممات مرحلممممممة الدراسممممممات العليمممممما )دبلمممممموم  -9242

( 238م   بنا   على موافقة لجنمة الدراسمات العليما والبحموث بجلسمتتا رقمم )17/7/2022م إعتبارا  من 2021/2022
 م.14/3/2022المنعقدة بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار
نممدب السمميد الممدكتور/ أحمممد محمممود عامممان. المممدرس بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية لتممدريس مقممرر )الت ذ ممة(  إقتممراح -9243

م   بنما   علمى مما ورد 2021/2022للفرقة الرابعة بجامعة الوادي الجديد للفصل الدراسمي الاماني ممن العمام الجمامعي 
( 91م علمموم الصممحة الرياضممية بجلسممته رقممم )مممن كليممة التربيممة الرياضممية جامعممة المموادي الجديممد وموافقممة مجلممس قسمم

 م.13/3/2022المنعقدة بتاريخ 
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح إنتداب السادة األتي أسمائتم للمعاونة في تدريس المقمررات الموضمحة قمرين كمال  ممنتم للفصمل الدراسمي الاماني  -9244
 األقسام المختصة وفقا  لما يلي:م بنا   على موافقة مجالس 2021/2022من العام الجامعي 

لانمقررلاإليملانقيم
 الكرة الطائرة أحمد ربيعي محمود إبراهيم - المناهج وتدريس التربية الرياضية
  مسابقات الميدان والمضمار خالد عبد الناسر عبد الرحمن حقار - التدريب الرياضي وعلوم الحركة

 وافق المجلس. القرار:

لأعض ءله ئةلانتدر سل:شئونللخ ميً ل:
مممممذكرة مقدمممممة مممممن إدارة نممممئون العمممماملين بالكليممممة بشممممأن إعتممممماد تقريممممر فحممممص اإلنتمممماج العلمممممي المقممممدم مممممن السمممميد  -9245

الممدكتور/أ من عبممد الععيممع عبممد الحميممد. األسممتاذ المسمماعد بقسممم التممدريب الرياضممي وعلمموم الحركممة  المموارد مممن اللجنممة 
ة التممدريب الرياضممي(   واقتممراح تعيممين سمميادته فممي و يفممة العلميممة الدائمممة لترقيممة األسمماتذة واألسمماتذة المسمماعدين )لجنمم

مجلمس قسمم التمدريب الرياضمي وعلموم الحركمة  موافقمةأستاذ تمدريب كمرة السملة بمذات القسمم والكليمة والجامعمة بنما   علمى 
لم.6/3/2022( المنعقدة بتاريخ 210بجلسته رقم )

لوافق المجلس. القرار:
لعمماملين بالكليممة بشممأن تعيممين السمميد/ سمممير حنفممي ثابممإل. المعيممد بقسممم اإلدارة الرياضممية مممذكرة مقدمممة مممن إدارة نممئون ا -9246

والترويح بو يفة مدرس مساعد تخصص )إدارة كرة اليد( بذات القسم والكلية والجامعة. بنما   علمى موافقمة مجلمس قسمم 
لم.7/3/2022( بتاريخ 195اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم )

لق المجلس.واف القرار:
إقتراح سفر السيد الدكتور/ محمد سميد حاممد علمي. الممدرس بقسمم العلموم التربويمة والنفسمية الرياضمية فمي متممة علميمة  -9247

م )العمممام الخمممامس( ممممن الخطمممة 2021/2022إلمممى دولمممة اليابمممان ضممممن خطمممة البعامممات الجمممع  األو  للعمممام الجمممامعي 
السمفر   بنما   علمى موافقمة مجلمس قسمم العلموم التربويمة والنفسمية الرياضمية ( أنمتر ممن تماريخ 6الخمسية الاامنمة لممدة )

( المنعقمدة 238م وقمرار لجنمة الدراسمات العليما والبحموث بجلسمتتا رقمم )9/3/2022( المنعقمدة بتماريخ 97بجلسته رقم )
 م.14/3/2022بتاريخ 

لوافق المجلس. القرار:



 5 )مـا بعده صفحة      (

(4) 

لوانعالق تلانثق ف ة:اندراي تلانعن  لوانب وثللي ديً ل:ل
ل)تيج سلأب  ثلإنت جلعنميل(

إقتممراح تسممجيل أبحمماث اإلنتمماج العلمممي للسممادة األتممي أسمممائتم. بنمما   علممى موافقممة مجممالس األقسممام المختصممة وقممرار لجنممة  -9248
 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 عنــــوان البحــــث االســـــــــــــــــــــم م

 أ.م.د/ عمرو سيد حسن 1
برنامج إرنادي مقترح وفقا  لتقويم الكفا ات التدريبية التطبيقية لمدربي كرة اليد 

 بصعيد مصر

 د/ األمري عبد الستار حسن 2
المتاري تأثير برنامج تدريبي مقترح بإستخدام القدرات التوافقية على مستوى األدا  

 م حواجع لدى تلميذات المرحلة اإلعداد ة الرياضية 60لمسابقة 

 د/ أسامة السيد متام 3
المت يرات البيوميكانيكية لمتارة مسك الذراع بالذراعين والرمي من أعلى الرتر في 

 ضو  قوى الجذب البيوميكانيكي لدى فعبي المصارعة

 د/ هبة رشوان علي رشوان 4

النوعية بإستخدام بعض الجمل المتارية المركبة على مستوى  تأثير التمرينات -
 األدا  الفني لالعبي الجودو.

برنامج تدريبي مقترح في ضو  التحليل الكيفي بإستخدام هاي وريد على مستوى  -
 أدا  بعض األدا ات المتارية المركبة لالعبي الجودو.

 أ.م.د/ عزة كمال بدر عبد العال 5

تعليمي بإستخدام التربية اإل جابية على تنمية المتارات األساسية في أثر برنامج  -
 سباحة العحف على الرتر.

أثر إستخدام العرائس التمايلية على مستوى األدا  المتاري للمتارات األساسية  -
 في السباحة ومستوى السلوك التوافقي لمبتدئ األولمبياد الخاسة.

 د/ أمحد عادل متيم حممد 6
تقنية الكروما في تدريس مقرر هوكي الميدان وتأثيرها على متارات التفكير تريف 

 الناقد لطالب كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط

 د/ والء بدري كامل 7

 أ.د/ مصطفى أمحد عبد الوهاب
 دليل إرنادي لمعلمي التربية الرياضية لتدريس مقرر التربية الرياضية لذوي التمم

 صربي إبراهيمأ.م.د/ مروة  8

معوقات تطبيق نرام التحو  الرقمي بالجامعات المصرية في ضو  جودة  -
 التعليم العالي.

  إستراتيجية مقترحة لتطوير مدارس تعليم التنس في سعيد مصر. -
 وافق المجلس. القرار:

ل(دكتوراه)منحلدرج تلعنم ةلاللل
المقيدة بقسم علوم الصحة الرياضمية )ممن الخمارج( درجمة دكتموراه الفلسمفة إقتراح منح الباحاة/ إسرا  بكري محمد سليمان.  -9249

"تااارث رلتنااا وسلانمكماااالتلانمذائ اااةلانمضااا دةلنلكيااادةلعناااىلبعاااضلانمتم اااراتل فممي التربيمممة الرياضممية بعنممموان
 بنما   علمى موافقمة مجلمس قسممانفي ونوج ةلواإلنز م تلانعضن ةلواإليتج بةلانمن ع ةلان ا دةلنادالانر  ضا  ن"لللل

م  وقممممرار لجنممممة الدراسممممات العليمممما والبحمممموث 13/3/2022( المنعقممممدة بتمممماريخ 91علمممموم الصممممحة الرياضممممية بجلسممممته رقممممم )
 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238بجلستتا رقم )

 وافق المجلس. :القرار



 6 )مـا بعده صفحة      (

(5) 

)ممن الخمارج( درجمة دكتموراه الفلسمفة إقتراح منح الباحاة/ آف  بكري محممد سمليمان. المقيمدة بقسمم علموم الصمحة الرياضمية  -9250
"ترث رلبرن مجلتره نيلعنىلان  ناةلانقوام اةلوانكفا ءةلانوي ف اةلناذوتلاإل ت  جا تللللللل في التربية الرياضية بعنموان

( المنعقمدة بتماريخ 91بنما   علمى موافقمة مجلمس قسمم علموم الصمحة الرياضمية بجلسمته رقمم )انخ صةلانصملوضعفلانيام""لل
 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238جنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )م  وقرار ل13/3/2022

 وافق المجلس. :القرار

إقتممراح مممنح الباحممل/ جممما  عبممد الناسممر محمممود سمماوي. المقيممد بقسممم العلمموم التربويممة والنفسممية الرياضممية )مممن الخممارج(  -9251
"برن مجلتك منيلإرش دتلمقتار لقا ئملعناىلاننير اةلانتف عن اةلللللل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنموان

بنما   علمى نتنم ةلشخص ةلانطالبلذوتلاإلع قةلانمم ري نلوغ رلانمم ري نلنننشا طلانر  ضايلبج معاةلأيا وط"للللل
م  وقمممرار لجنمممة 9/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 97موافقمممة مجلمممس قسمممم العلممموم التربويمممة والنفسمممية الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238لدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )ا
 وافق المجلس. :القرار

إقتممراح مممنح الباحممل/ حسممين محمممد مصممطفى جمماد. المقيممد بقسممم التممدريب الرياضممي وعلمموم الحركممة )مممن الخممارج( درجممة  -9252
"انمؤشراتلانب وم ك ن ك ةلكريا سلنتوج االانتادر ب تلاننوع اةللللل دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان

بنما   علمى موافقمة مجلمس وترث ره لعنىلأداءلمه رتيلاإلري سلاني  قلوانضربلاني  قلندالالعبايلانكارةلانطا ئرة"لللل
عليمما م  وقممرار لجنممة الدراسممات ال6/3/2022( المنعقممدة بتمماريخ 210قسممم التممدريب الرياضممي وعلمموم الحركممة بجلسممته رقممم )

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238والبحوث بجلستتا رقم )
 وافق المجلس. :القرار

ل(م جيت ر)منحلدرج تلعنم ةلالل
إقتمممراح ممممنح الباحامممة/ عبيمممر حسمممن نممماكر محممممد. المقيمممدة بقسمممم التمممدريب الرياضمممي وعلممموم الحركمممة )ممممن الخمممارج( درجمممة  -9253

(لعنااىلبعااضلانقاادراتللS.A.Q"تاارث رلإيااتخداملتاادر ب تلانياا ك ول)ل الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان
بنما   علمى موافقمة مجلمس قسمم "لانبدن ةلانخ صةلوميتوالاألداءاتلانمه ر اةلانمركباةلنالعبا تلكارةلانيانةللللل

م  وقممممرار لجنممممة الدراسممممات العليمممما 6/3/2022( المنعقممممدة بتمممماريخ 210التممممدريب الرياضممممي وعلمممموم الحركممممة بجلسممممته رقممممم )
 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238بجلستتا رقم )والبحوث 

 وافق المجلس. :القرار

إقتممراح مممنح الباحاممة/ نممورا عبممد المحسممن عبممد العمما . المقيممدة بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية )مممن الخممارج( درجممة  -9254
"ترث رلبرن مجلتره نيلبإياتخداملاإلنقبا ضلانعضانيلاإل زومتارتللللل الماجستير في التربية الرياضية بعنوان

منلوضعيلانتطو سلوانتقص رلعنىلتره سلانعمودلانفقرتلوعضالتلانيهرلانمترثرةلبإنته بلعرقلاننيا لل
( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )نااادالانيااا دات"ل

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238جنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )م  وقرار ل13/3/2022
 وافق المجلس. :القرار
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(6) 

إقتراح ممنح الباحمل/ أحممد حسمن محممد. المقيمد بقسمم علموم الصمحة الرياضمية )ممن الخمارج( درجمة الماجسمتير فمي التربيمة  -9255
"ترث رلبرن مجلتمر ن تلمش بهةلنلداءلإليتع دةلانكف ءةلانوي ف ةلنمفصاسلانك  اسلانمصا بلللل الرياضية بعنوان

( المنعقمدة بتماريخ 91بنا   على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )ب نتمزقلندالالعبيلكرةلان د"ل
 م.14/3/2022نعقدة بتاريخ ( الم238م  وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )13/3/2022

 وافق المجلس. :القرار

إقتمممراح ممممنح الباحمممل/ أسمممامة نمممال  ففمممي نمممال  حممممد المطيمممري. المقيمممد بقسمممم المنممماهج وتمممدريس التربيمممة الرياضمممية )وافمممد  -9256
"درايةلبعضلانمتم راتلانمؤثرةلعنىلانق  دةلانتربو ةلنادالل كويتي( درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان

بنما   علمى موافقمة مجلمس قسمم المنماهج وتمدريس التربيمة الرياضمية بجلسمته موجهيلانترب ةلانر  ض ةلبدونةلانكو ت"ل
بتماريخ ( المنعقمدة 238م  وقمرار لجنمة الدراسمات العليما والبحموث بجلسمتتا رقمم )20/2/2022( المنعقدة بتماريخ 204رقم )
 م.14/3/2022

 وافق المجلس. :القرار

إقتمممراح ممممنح البممماحاين الوافمممدين الكمممويتييين األتمممي أسممممائتم بقسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية درجمممة الماجسمممتير فمممي التربيمممة  -9257
وقمرار م  13/3/2022( المنعقمدة بتماريخ 91الرياضية بنا   على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )
لعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
 برنامج إرنادي سحي رياضي لطالب المرحلة المتوسطة زائدي الوزن بدولة الكويإل ضاري طال  بطي الشمري  1
تقنيمة التسمتيالت العصمبية العضملية علمى العضملة الضمامة  تأثير برنامج تمرينات تمأهيلي بإسمتخدام سعد حسن سالح 2

 للفخذ المصابه بالتمعق الجعئي للرياضيين
تممأثير برنممامج تمرينممات تأهيليممة مشممابتة لممعدا  علممى إسممتعادة الكفمما ة الو يديممة لمفصممل الكتممف بعممد  أحمد عا ض حمود 3

  الجعئي بوتر العضلة الدالية للرياضيين التمعق 
 المجلس. وافق :القرار

ل(دكتوراهلل–تشك سلنجنةلانمن قشةلوان كمل)
إقتممراح تشممكيل لجنممة المناقشممة والحكممم للبحممل المقممدم مممن الباحممل/ أحمممد كممما  علممي حسممن. المقيممد بقسممم المنمماهج وتممدريس  -9258

مقتاار لفاايل"منهاا جلالتربيممة الرياضممية )مممن الخممارج( للحصممو  علممى درجممة دكتمموراه الفلسممفة فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: كرةلان دلننمدارسلاإلعداد ةلانر  ض ةلبجمهور ةلمصرلانعرب ة"

 كرة اليد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضيةأستاذ .    مال سليمان حسنأ.د/  -1
 (مناقشا  / جامعة أسيوط ) لشئون التعليم والطالب كلية التربية الرياضيةووكيل 

 المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية الرياضية سابقا  أستاذ  إبراهي  البرعي السيد قابيل.     أ.د/  -2
 / جامعة سوهاج )مناقشا (

  تدريس كرة اليد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أستاذ.   مصطفى أحمد عبد الوهابأ.د/  -3
 (مشرفا  معة أسيوط )بكلية التربية الرياضية / جا

  تدريس كرة اليد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أستاذ.   حنان محمد أحمد جعيصةأ.د/  -4
 (مشرفا  بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )

م  20/2/2022( المنعقممدة بتمماريخ 204بنمما   علممى موافقممة مجلممس قسممم المنمماهج وتممدريس التربيممة الرياضممية بجلسممته رقممم )
 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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(7) 

لم جيت ر(لل–تشك سلنجنةلانمن قشةلوان كمل)لل
إقتمممراح تشمممكيل لجنمممة المناقشمممة والحكمممم للبحمممل المقمممدم ممممن الباحامممة/ الشممميما  أحممممد عبمممد الحميمممد. المقيمممدة بقسمممم التمممدريب  -9259

"وضاا"لميااتو  تلالرياضمي وعلمموم الحركممة )مممن الخممارج( للحصممو  علممى درجممة الماجسممتير فممى التربيممة الرياضمية بعنمموان 
ب  يلانميا ف تلانقصا رةلانتم ثن اةلننن شائ نلللللمع  ر ةلننصف تلانبدن ةلانميا همةلفايلانمياتوالانرقمايلنياللللل

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: بصع دلمصر"
 أستاذ تدريب رياضي الرياضات المائية المتفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  أ.د/ صالح محمد  صالح.   -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (
 أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية وعميد كلية التربية الرياضية أ.د/ طارق محمد صالح الدين.     -2

 / جامعة المنيا )مناقشا (

 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة      . رشا ربي  فهمي عليأ.م.د/  -3
 (مناقشا  جامعة أسيوط ) -بكلية التربية الرياضية

م  وقمرار 6/3/2022( المنعقمدة بتماريخ 214على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلموم الحركمة بجلسمته رقمم )بنا   
 م.14/2/2022( المنعقدة بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم للبحل المقدم من الباحل/ حاتم محمد حامد. المقيمد بقسمم المنماهج وتمدريس  -9260
"برنا مجلترب اةلللالتربية الرياضية )من الخارج( للحصو  علمى درجمة الماجسمتير فمى التربيمة الرياضمية بعنموان 

وتشمكيل لجنمة  تلانشانسلانادم غي"لل رك ةلوأثرهلعنىلتنم اةلانمها راتلان رك اةلاألي يا ةلننتالم اذلذوللللل
 المناقشة والحكم من السادة:

 طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وتدريس التريية الرياضيةأستاذ .    امل عبد المجيد قنصوهأ.د/  -1
 (مشرفا  ) أسيوطبكلية التربية الرياضية / جامعة 

 المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية أستاذ المناهج وطرق التدريس بقسمأ.د/ صفوت أحمد علي.      -2
 بكلية التربية الرياضية للبنين بالترم / جامعة حلوان )مناقشا (

 أستاذ العصبية والنفسية بكلية الطب البشري / جامعة أسيوط    )مشرفا (أ.د/ محمد عبد الرحمن محمد.            -3
 مناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص تدريس مسابقاتالأستاذ مساعد بقسم   محمد صالح أحمد فالح.د/ م.أ. -4

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشا (الميدان والمضمار 
 المناهج وتدريس التربية الرياضية تخصص تدريس ألعاب مضربأستاذ مساعد بقسم   مروة صبري إبراهي .د/ م.أ. -5

 )مشرفا ( بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م  20/2/2022( المنعقممدة بتمماريخ 204بنمما   علممى موافقممة مجلممس قسممم المنمماهج وتممدريس التربيممة الرياضممية بجلسممته رقممم )

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتممراح تشممكيل لجنممة المناقشممة والحكممم للبحممل المقممدم مممن الباحاممة/ أعتممدا  محمممد عبممد اللطيممف أحمممد المقيممدة بقسممم اإلدارة  -9261
"برناا مجلإنكتروناايللالرياضممية والتممرويح )مممن الخممارج( للحصممو  علممى درجممة الماجسممتير فممى التربيممة الرياضممية بعنمموان 

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة: مصرلانعرب ة"مقتر لنرف"لكف ءةل ك ملانجمب زلاإل ق عيلبجمهور ةل
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(8) 

 أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويحرانيا مرسي أبو العباس عبد العزيز. أ.د/  -1
 ا (شرف)م بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 اإل قاعية ورئيس قسم التمرينات والجمباز تدريب التمريناتأستاذ .   منال أحمد أمين السيدأ.د/  -2
 ا (ناقش)م المنيابكلية التربية الرياضية / جامعة 

 كلية التربية الرياضيةاإلدارة الرياضية والترويح بأستاذ مساعد بقسم .   مؤمن طه عبد النعي أ.م.د/  -3
 ا (شرف/ جامعة أسيوط )م 

 كلية التربية الرياضيةاإلدارة الرياضية والترويح بسم أستاذ مساعد بق        .بالل سيد هاش أ.م.د/  -4
 (مناقشا  / جامعة أسيوط ) 

م  وقرار لجنة 7/3/2022( المنعقدة بتاريخ 195بنا   على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم )
 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 وافق المجلس. :القرار

سمميد. المقيممدة بقسممم علمموم الصممحة قممدم مممن الباحاممة/ دعمما  عبممد الناسممر إقتممراح تشممكيل لجنممة المناقشممة والحكممم للبحممل الم -9262
"برنااا مجلتمر نااا تلمقتااار لالرياضممية )مممن الخمممارج( للحصممو  علمممى درجممة الماجسمممتير فممى التربيمممة الرياضممية بعنمموان 

وتشممكيل لجنممة المناقشممة والحكممم مممن  انياافنيلماا لبعاادلجرا اا تلكيااورلعياا ملانياا ق"نتره ااسلضاامورلعضااالتلانطاارفل
 السادة:

 أستاذ جراحة العرام بكلية الطب / جامعة أسيوط                  )مناقشا (أسامة أحمد فاروق.          أ.د/  -1
 أسيوط                   )مشرفا (جراحة العرام بكلية الطب / جامعة أستاذ محمد محمد عبد الحميد.     أ.د/  -2
 كلية التربية فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بأستاذ .   عماد الدين شعبان عليأ.د/  -3

 شا (ناق)م أسيوطالرياضية / جامعة 
 ضيةاإلسابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياأستاذ .   محمود فاروق صبرهأ.د/  -4

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفا (
 الرماتيعم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب أستاذ مساعد بقسم .    سمر حسنين جمعةأ.م.د/  -5

 / جامعة أسيوط )مشرفا (
رار لجنة م  وق13/3/2022( المنعقدة بتاريخ 91بنا   على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )
 وافق المجلس. :القرار

ل(دكتوراهلل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)ل
إقتراح تسمجيل البحمل المقمدم ممن الباحمل/ ماجمد محممد حسمن عبمد الممرزوق العنمعي. المقيمد بقسمم اإلدارة الرياضمية والتمرويح  -9263

"خطةلمقتر ةلننيملاإلدارةلانمفتو ةلبه ئةل( للحصو  على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنموان كويتيوافد )
 وتشكيل هيئة اإلنرا  من السادة : انشب بلبدونةلانكو ت"

 إدارة الرياضات المائية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أستاذ          عمرو محمد إبراهي .أ.د/  -1
 التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشر  رئيسي(بكلية 

 إدارة الرياضات المائية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أستاذ         ؤمن طه عبد النعي .أ.د/ م -2
 / جامعة أسيوط  )مشر (بكلية التربية الرياضية 

 والترويح تخصص إدارة رياضيةمساعد بقسم اإلدارة الرياضية أستاذ شيماء صالح سيد حسانين.    د/ م.أ. -3
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشر (

م وموافقممة لجنممة 7/3/2022( المنعقممدة بتمماريخ 195بنمما   علممى موافقممة مجلممس قسممم اإلدارة الرياضممية والتممرويح بجلسممته رقممم )
 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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(9) 

إقتممراح تسممجيل البحممل المقممدم مممن الباحممل/ محمممد حمممد حسممن عبممد مممرزوق العنممعي. المقيممد بقسممم اإلدارة الرياضممية والتممرويح  -9264
"نماوذجلمقتار لننمنا إللاإلباداعيلنت يا نلللللل( للحصمو  علمى درجمة الماجسمتير فمي التربيمة الرياضمية بعنموان وافد كمويتي)

 وتشكيل هيئة اإلنرا  من السادة : انكو ت"ميتوالاإلنج زلب ألند ةلانر  ض ةلبدونةل
 إدارة الرياضات المائية بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أستاذ          عمرو محمد إبراهي .أ.د/  -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشر  رئيسي(
 إدارة رياضات الدفاع عن النفس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أستاذ         أحمد محمد أحمد أبو اليزيد.أ.د/  -2

 / جامعة أسيوط  )مشر (بكلية التربية الرياضية 
 مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح تخصص إدارة الكرة الطائرةأستاذ عصمت محمد سيد.    د/ م.أ. -3

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشر (
م وموافقة لجنة 7/3/2022( المنعقدة بتاريخ 195موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلسته رقم ) بنا   على

 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. :القرار

لم جيت ر(لل–تيج سلأب  ثلعنم ةل)ل
إقتممراح تسممجيل البحممل المقممدم مممن الباحممل/ محمممد عممماد الممدين هانممم. المقيممد بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية )مممن الخممارج(  -9265

"تااارث رلبرنااا مجلتمر نااا تلتره ن اااةلعناااىلانكفااا ءةللللحصمممو  علمممى درجمممة الماجسمممتير فمممي التربيمممة الرياضمممية بعنممموان 
 اإلنرا  من السادة :وتشكيل هيئة  انوي ف ةلنكيورليالم  تلان دلانمع نجةلجرا  ً "

 جراحة العرام بكلية الطب البشري / جامعة أسيوط            )مشر  رئيسي(أستاذ     .    عمرو السيد عليأ.د/  -1
 أستاذ اإلسابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبره.     -2

 أسيوط  )مشر (بكلية التربية الرياضية  / جامعة 
م وموافقمممة لجنمممة 13/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتراح تسجيل البحل المقدم من الباحل/ محممود عممر عطيمة. المقيمد بقسمم علموم الصمحة الرياضمية )ممن الخمارج( للحصمو   -9266
"درايااةلت ن ن ااةلننق  ياا تلانفياا ونوج ةلواألنثروب ومتر ااةلعلممى درجممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 

 يل هيئة اإلنرا  من السادة :وتشك وانبدن ةلننفئ تلانين ةلندالن شئ تلانكرةلانط ئرة"
 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ عماد الدين شعبان علي.     -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشر  رئيسى(
 تدريب رياضيأستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة تخصص طارق محمد عبد هللا بخيت.  د/ م.أ. -2

 ة التربية الرياضية  / جامعة أسيوط  )مشر (كرة طائرة بكلي
م وموافقمممة لجنمممة 13/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. :القرار

إقتممراح تسممجيل البحممل المقممدم مممن الباحممل/ إسممماعيل مصممطفى إسممماعيل فر لممي. المقيممد بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية )مممن  -9267
"تاارث رلبرناا مجلتااره نيلعنااىلانماادالان ركاايللللالخممارج( للحصممو  علممى درجممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 

 يئة اإلنرا  من السادة :وتشكيل ه ننمف صسلوضعفلعضالتلانطرفلانيفنيلندالكب رلانين"
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(10) 

 قسم علوم الصحة الرياضيةالمتفرغ بأستاذ فسيولوجيا الرياضة .    سمير محمد محي الدين أبو شاديأ.د/  -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشر  رئيسى(

 رياضية وتأهيل بدنيمدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص إسابات إسراء عطا المحمدي أبو شعيره.   د/  -2
 ة التربية الرياضية  / جامعة أسيوط  )مشر (بكلي

م وموافقة لجنة 13/3/2022( المنعقدة بتاريخ 91بنا   على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )
 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. :القرار
إقتراح تسجيل البحل المقمدم ممن الباحمل/ أحممد جمما  حسمين. المقيمد بقسمم علموم الصمحة الرياضمية )ممن الخمارج( للحصمو   -9268

"ترث رلتكرارلفتارةلاإليتشاف ءلفايلانوياطلانما ئيلعناىلانكفا ءةللللللللعلى درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنموان 
وتشمكيل هيئمة اإلنمرا  ممن  نعضانيلنادالانر  ضا  ن"لللانوي ف ةلانفيا ونوج ةلوبعاضلانمؤشاراتلان  و اةلننتعابلاللللل

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

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشر  رئيسى(
 )مشر (مدرس الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري / جامعة أسيوط               هبة محمود عراقي.      أ.د/  -2

م وموافقة لجنة 13/3/2022( المنعقدة بتاريخ 91بنا   على موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بجلسته رقم )
 .م14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. القرار:
إقتممراح تسممجيل البحممل المقممدم مممن الباحممل/ عمممرو محمممد محمممد نصممر. المقيممد بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية )مممن الخممارج(  -9269

"تاارث رلبرناا مجلتمر ناا تلتره ن ااةلبإيااتخداملانويااطلللحصمو  علممى درجممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضمية بعنمموان 
 وتشكيل هيئة اإلنرا  من السادة : انم ئيلعنىلانتمزقلانجزئيلننمضروفلانهالنيلاألنييلانمركب"

 )مشر  رئيسى( جراحة العرام بكلية الطب البشري / جامعة أسيوط      أستاذ .    هشام عبد الرحي  القاضيأ.د/  -1
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص إسابات رياضية وتأهيل بدنيمحمد فاروق إبراهي .   د/  -2

 جامعة أسيوط  )مشر (ة التربية الرياضية  / بكلي
م وموافقمممة لجنمممة 13/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. القرار:
إقتممراح تسممجيل البحممل المقممدم مممن الباحممل/ أحمممد محمممد مكممرم. المقيممد بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية )مممن الخممارج(  -9270

"برناا مجلوقاا ئيلنن اادلماانلاألنااملانعضاانيلانماازمنلللحصممو  علممى درجممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 
 تشكيل هيئة اإلنرا  من السادة :و  ننطرفلانعنوتلوانيفنيلوانعمودلانفقرتلننع من نلبشرك تلاإلتص الت"

 أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ عماد الدين شعبان علي.     -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشر  رئيسى(

 )مشر (أستاذ مساعد بقسم التخدير وعالج اآللم بمعتد األورام / جامعة أسيوط      أ.م.د/ دياب فؤاد حته حسين.   -2
م وموافقمممة لجنمممة 13/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 .م14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. القرار:
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(11) 

إقتممراح تسممجيل البحممل المقممدم مممن الباحممل/ أحمممد محمممد سمميد. المقيممد بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية )مممن الخممارج( للحصممو   -9271
"ترث رلبرن مجلتمر ن تلتره ن ةلم"لانتدن كلعناىلعضاالتلانابطنللللعلى درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنموان 

 ئة اإلنرا  من السادة :وتشكيل هي انمترثرةلبعدلانوالدةلانق صر ة"
 )مشر  رئيسى(التوليد وأمراض النسا بكلية الطب البشري / جامعة أسيوط   أستاذ .    محمد أحمد عبد العلي أ.د/  -1
 مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية تخصص إسابات رياضية وتأهيل بدنيإسراء عطا المحمدي أبو شعيره.   د/  -2

 جامعة أسيوط  )مشر (ة التربية الرياضية  / بكلي
م وموافقمممة لجنمممة 13/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. القرار:
إقتراح تسجيل البحل المقدم من الباحاة/ إ مان أحمد علي عبد الموجود. المقيدة بقسم علوم الصمحة الرياضمية )ممن الخمارج(  -9272

"تاارث رلبرناا مجلتمر ناا تلتااره نيلإليااتع دةلانكفاا ءةلللحصممو  علممى درجممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 
 وتشكيل هيئة اإلنرا  من السادة : صسلانركبة"انوي ف ةلننطرفلانيفنيلم لبعدلجرا  تلإيتبداسلمف

 جراحة العرام بكلية الطب البشري / جامعة أسيوط            )مشر  رئيسي(أستاذ   .أحمد عبد العال النشارأ.د/  -1
 أستاذ اإلسابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبره.     -2

 التربية الرياضية  / جامعة أسيوط  )مشر (بكلية 
 أستاذ مساعد بقسم الطب الطبيعي والتأهيل البدني بكلية الطب البشري أ.م.د/ صفاء علي جمال الدين.     -3

 / جامعة أسيوط )مشر (
لجنمممة م وموافقمممة 13/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. القرار:
إقتممراح تسممجيل البحممل المقممدم مممن الباحممل/ زايممد مطلممق زايممد الحربشممي. المقيممد بقسممم علمموم الصممحة الرياضممية )وافممد كممويتي(  -9273

برناا مجلتمر ناا تلتااره نيلعنااىلمفصااسلانركبااةل"تاارث رلللحصمو  علممى درجممة الماجسمتير فممي التربيممة الرياضمية بعنمموان 
 وانعضالتلانع منةلعن الم لبعادلانتمازقلاألربطاةلوعالقتاالبإياتج بةلبالزما لانبروت نا تلانمن ع اةلننر  ضا  ن"للللللللل

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

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشر  رئيسى(
 أستاذ اإلسابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضيةأ.د/ محمود فاروق صبره.     -2

 بكلية التربية الرياضية  / جامعة أسيوط  )مشر (
م وموافقمممة لجنمممة 13/3/2022( المنعقمممدة بتممماريخ 91بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم علممموم الصمممحة الرياضمممية بجلسمممته رقمممم )

 م.14/3/2022( بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث رقم )
 وافق المجلس. القرار:
إقتراح تسجيل البحل المقدم من الباحل/ متدي عماد  متمدي. المقيمد بقسمم العلموم التربويمة والنفسمية الرياضمية )وافمد كمويتي(  -9274

"انياانوكلانعاادوانيلوعالقتااالب نياام تلانشخصاا ةلنااداللللحصممو  علممى درجممة الماجسممتير فممي التربيممة الرياضممية بعنمموان 
 را  من السادة :وتشكيل هيئة اإلن العبيلكرةلانقدملبدونةلانكو ت"

 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/ عماد سمير محمود.    -1
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط  )مشر  رئيسي(

 لتربية الرياضية أستاذ أسو  التربية بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية بكلية اأ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد.  -2
 / جامعة أسيوط )مشر (

م وموافقممة 8/2/2022( المنعقممدة بتمماريخ 96بنمما   علممى موافقممة مجلممس قسممم العلمموم التربويممة والنفسممية الرياضممية بجلسممته رقممم )
 م.14/2/2022( بتاريخ 237لجنة الدراسات العليا والبحوث رقم )

 وافق المجلس. القرار:
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(12) 

لدكتوراه(ل–)ق دلطالبلدراي تلعن  ل
م بمرحلمممة 2021اقتمممراح الموافقمممة علمممى قيمممد الطمممالب الوافمممدين األتمممي أسممممائتم )بصمممفة مبدئيمممة( اعتبمممارا  ممممن أكتممموبر  -9275

م بأقسام الكلية المختلفة بنا   على مما ورد ممن اإلدارة العاممة للدراسمات العليما 2021/2022الدكتوراه للعام الجامعى
 والبحوث وهم:

 وتدريس التربية الرياضية :قس  المناهج  -1
لاندرجةلانجني ةلااليملم
 دكتوراه  كويتى عبد هللا علي فايع ذويبان المطيري  1

 قس  التدريب الرياضى وعلوم الحر ة : -2
لاندرجةلانجني ةلااليململاندرجةلانجني ةلااليملم

 دكتوراه  كويتى حمد الحبشيهيا سالح عبداللطيف  2 دكتوراه  كويتى مشعل عماد علي أحمد سعيد النعماني 1

 دكتوراه  كويتى سلطان سقر خير هللا جاسم 3

 قس  اإلدارة الرياضية والترويح : -3
لاندرجةلانجني ةلااليملم
 دكتوراه  كويتى ناسر حميد سيد نبر هانم حسين 1

 قس  علوم الصحة الرياضية : -4
لاندرجةلانجني ةلااليملم
 دكتوراه  كويتى سنوينعبد الرحمن محمد ها ف حمود  1

 قس  العلوم التربوية والنفسية الرياضية : -5

لاندرجةلانجني ةلااليملم
 دكتوراه  كويتى لطيفة مبارك ناسر مبارك مصنإل 1

 
 وافق المجلس. القرار:

ل(م جيت رل–)ق دلطالبلدراي تلعن  لل
   2019/2020نتائية( بمرحلة الماجسمتير للعمام الجمامعى  اقتراح الموافقة على قيد الطالب الوافدين األتي أسمائتم )بصفة -9276

 م بأقسام الكلية المختلفة بنا   على ما ورد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وهم :2020/2021
 قس  المناهج وتدريس التربية الرياضية : -1

لق دلانع ملانج معيلاندرجةلانجني ةلااليملم
 م2019/2020 ماجستير كويتى حمد المطيري  أسامة نال  ففي نال  1
 م2020/2021 ماجستير كويتى طال  سعد حميد مطلق سعود العازمي 2
 م2019/2020 ماجستير كويتي عامان بدر عبد هللا جعدان عامر المطيري  3
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 قس  اإلدارة الرياضية والترويح : -2
لق دلانع ملانج معيلاندرجةلانجني ةلااليملم
 م2020/2021 ماجستير كويتى جتيم  عاي مقعيس عبد المطيري خلف  1

 قس  علوم الصحة الرياضية : -4
لق دلانع ملانج معيلاندرجةلانجني ةلااليملم
 م2019/2020 ماجستير كويتى أحمد عا ض حمود نداد دواس المطيري  1

 قس  العلوم التربوية والنفسية الرياضية : -5

لانع ملانج معيق دللاندرجةلانجني ةلااليملم
 م2020/2021 ماجستير كويتى خالد سعد  اهر سعدون عيد الرنيدي 1

 
 وافق المجلس. القرار:
م 2020اقتممراح الموافقممة علممى قيممد الطممالب الوافممدين الكممويتيين  األتممي أسمممائتم )بصممفة نتائيممة( اعتبممارا  مممن أكتمموبر  -9277

الكليمممة المختلفمممة بنممما   علمممى مممما ورد ممممن اإلدارة العاممممة  م بأقسمممام2021/2022بمرحلمممة الماجسمممتير للعمممام الجمممامعى
 للدراسات العليا والبحوث وهم :

 قس  المناهج وتدريس التربية الرياضية : -1
 االسم م االسم م

 وليد حمدان بداح بدحان امتدى السليمانى 6 ناسر عيد عوض عيد هادي الدويخ 1
 رند سالم راند عيسى المرى عيسى  7 حمد ناسر عبدهللا الحميدى التوفن 2
 حميد جابر تمران طالق سعد الشمري  8 سعود يوسف  عقوب هانم حسن 3
 بدر أحمد عياد عوض مفلح الرنيدي 9 عمار  اسر محمد عبد الحميد محمد العماري  4
   سعود منيف نا ف عشوي راضي العنعي  5

 قس  التدريب الرياضى وعلوم الحر ة : -2
 االسم م االسم م

 يوسف محمد عوض خضيري العنعي  7 محمد وليد محمد على حسين الحربان 1
 سالح على سالح سعد فالح المطيرى  8 فالح ناسر عبدهللا فالح عبدهللا فالح بن نوق  2
 بندر عبد الكريم حمد سعدون الشمالن 9 فتد وبران على وبران السيحان 3
 المحسن عبد هللا فالح  انم محمد عبد 10 عبد الرحمن جواد عبد هللا نجم جابر 4
 ذعار نوا  ذعار فتيد العنعي  11 عبد هللا إسماعيل حسين أحمد حسن  5
   محمد سليمان سعود عبد الععيع محمد 6
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 قس  اإلدارة الرياضية والترويح : -3
 االسم م االسم م

 السويدانهبه بدر خليفه هال  راند  5 مناور ناسر مبارك ناسر مناور ال ضورى  1
 حمد فالح حمد عيد المخيا  6 على رومى مطر بخيإل الرومى 2
 تركى عيد محيا نتار معيض العتيبى 7 عبد هللا هادى  صين هادى  صين الدوسرى  3
 محمد عبيد محمد عبد هللا متيالن التاجري  8 فتد نوا  ذاير نويط المرزوق المطيري  4

 قس  علوم الصحة الرياضية : -4
 االسم م االسم م

 محمد عطاهللا على ضاحى ناهر العنعى   محمد احمد سعد مسعود افحمد 1
 خالد اسعد جدعان منخى جبر العتيبى  سعد فالح محمد فالح عبدهللا العجمى 2
 ستيل باسم ستيل عبد هللا جابر الستيل المطيري   محمد دراج مسعود دراج مسعود المري  3
   العتلأحمد راند حمد محمد راند عيد  4

  قس  العلوم التربوية والنفسية الرياضية : -5

 االسم م االسم م

 فتد على جتيم زويد معيد المطيرى  3 بدر  ازى عماش عبدالعالى زيد المطيرى  1
  عبد هللا عباد عبد هللا عتيق مترك الد حاني 4 فيصل محمد حنيف حمد مشعان المطيرى  2

 وافق المجلس. القرار:
م 2021اقتممراح الموافقممة علممى قيممد الطممالب الوافممدين الكممويتيين  األتممي أسمممائتم )بصممفة مبدئيممة( اعتبممارا  مممن أكتمموبر  -9278

م بأقسمممام الكليمممة المختلفمممة بنممما   علمممى مممما ورد ممممن اإلدارة العاممممة 2021/2022بمرحلمممة الماجسمممتير للعمممام الجمممامعى
 للدراسات العليا والبحوث وهم :

 لتربية الرياضية :قس  المناهج وتدريس ا -1
 االسم م االسم م

 مصعب محمد سعيد فتد سعيد القحطاني  .2 سارة أحمد عبد الععيع أحمد راند إسماعيل الراند   .1
 فتد حمد فتد محمد فردوس العجمي  .4 نتد أحمد سعيد عبد هللا علي فيلكاوي   .3
 الكندري عبد هللا فتد عبد الرحمن حسين محمود   .6 فتد فتد عبد هللا فتد مطلق المرد   .5
 راند محمد هعاع مبارك مفلح الجدعان  .8 فتد علي خعام ناسر سليمان القصير  .7
 نا ف طال  خلف ناجي متعب الخرينج الرنيدي   .10 عبد هللا هادي سالح هادي مانع الد حاني  .9
 عبد هللا حمد دخيل أحمد بداح   .12 فتاد خالد فتاد  صن جحد  العجمي   .11
 مشاري محمود سالح عيسي سالح المكيمي   .14 العنعي نوا  مانع يوسف جابر عبطان   .13
 فواز م ير مناور فتد فيصل   .16 مريم عاد  جاسم أحمد الذكر هللا   .15
 عبد هللا سعد عبد هللا عامر محمد العجمي   .18 حصة حسين سعد مطلق على الساقان  .17
 أحمد عدنان إبراهيم عبد هللا ناسر العنجري   .20 علي موسي على موسي حسين العطار  .19
 عبد هللا محمد دخيل المنصور الفرهود  .22 فاطمة حسين سعد مطلق على  الساقان   .21
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 علي مرتضي على أحمد سلطان بوفتين  .24 روان نوري عصفور أحمدعصفور محمد العصفور  .23
 أنور سالح عبد هللا على  انم القطان  .26 أحمد جما  أحمد ناسر محيسن   .25
 محمد مرتضي على أحمد سلطان بوفتين  .28 التاجري عبد هللا اهتيمي عبد هللا حميدي ريكان   .27
 عبد هللا عبد الرضا عبد هللا أكبر طالب  .30 سليمان إبراهيم عبد هللا راند سليمان السليمان  .29
 سالم عاد  عباس سالم فرحان العنعي   .32  الية عا ض مفلح  ريب فالج الجسار  .31
 دمخ الد حانيمشعل حميدي عبد اللطيف   .34 محمد عايد نباب سعد ماضي التاجري   .33
 سالح عتدي سالم عبد هللا عيسي المطوع   .36 سعيد محمد سعيد ناسر عبد هللا التاجري   .35
 محمد رديني خميس رديني محسن الشمري   .38 ضاري سالح إبراهيم سالم عمران أحمد العمران  .37
 نيما  حمد أحمد العوام   .40  ازي فايع  ازي عابد بجاد العنعي   .39
 فتد ثنيان كركان فيصل خليفة الشمري   .42 العجميحمد علي حمد حمد التانمي   .41
 محمد ضاحي طاهر واوان ضيدان الشمري   .44 عباس عبد المطلب عباس حاجيه عباس الصفار  .43
 يوسف ناسر مععل عبد الرزاق نصار   .46 بدر حسين مبرك مفلح ثابإل الصليلي   .45
 أحمد بدر مطر حسن جمعة خاتم   .48 حمد متاوش سويد فراج دويعي السعيدي   .47
 سلمان عبد المحسن أحمد سالح محمد  .50 علي خالد سعود خالد الحيدكي العجمي  .49
 مشاعل ففي حمود رجا نا ف الرنيدي  .52 عبد هللا فراج  اهر عميد هميجان الحسيني   .51
 علي زيد على أحمد موسي النجاده   .54 سعد جابر محسن نافي الخالدي   .53
 موسي داود حاجية محمد على حسن   .56 أحمد محمد حسين إبراهيم ناسر عبد الععيع   .55
 عبد هللا طال  عبد اللطيف جاسم عبد هللا الخليفة  .58 سعود محمد رنيد خليف الرنيدي   .57
 محمد نريد محمد ناسر نريد العجمي    .60 باسل عاد  عبد النبي حجي عبد الرحيم   .59
 نا ف خالد نا ف جعاع رويعي ربعي الد حاني   .62 عبد المحسن زيد جعيالن محسن زنبوط المطيري   .61
 خالد يوسف خالد عيسي عبد الرحمن ا  بن على   .64 ضاري جما  محمد عصمان ابراهيم الشمري   .63
 نوق عبد الععيع على يوسف أحمد إبراهيم   .66 عبد الععيع خلف ثامر نا ف خليف الشمري   .65
 التادي فتد العجميبندر مبارك عبد   .68 عبد هللا حمدان مطر بخيإل المطيري   .67
   محمد جاسم العنجري وامحمد ن  .70 خالد فايع  ازي عايد بجاد العنعي   .69
   ثامر بد مرند نابي زايد الدويلة   .71

 قس  التدريب الرياضى وعلوم الحر ة : -2
 االسم م االسم م

 راند محمد عبد هللا سليمان ساقة العجمي   .2 مشاري سامي عبد المحسن عبد الجليل العاير  .1
 عبد الرحمن حمد محمد عباد الخليفة  .4 محمد جابر إبراهيم منصور على النحو  .3
 حسين عبد المحسن محمد علي ناسر القطان   .6 سارة نا ف حمد محمد عبد الرحمن الدوسري   .5
 فواز سالم جعيان عايد الشقرة العازمي  .8 سعود رواد مناحي عيد الشمري   .7
 مشاري محمد ناسر عبد هللا الحامد  .10 فتد منصور مفرح قطيمان فاضل السبيعي  .9
 راكان حمود فليطح بشار الموعد الشمري   .12 يوسف حسن أحمد حسن العوضي  .11
 حمد عاسي عويتان معيض العازمي  .14 بشار عدنان محمد جاسم محمد العنكي  .13
 ناسر عبد الععيع ناسر عبد الععيع محمد المرنود  .16 مساعد مشعل محمد سعود عبد الععيع التويشل  .15
 أحمد عبد التادي محمد أدبيسان الشمري   .18 ناسر تويم محمد رحيان العجمي خالد  .17
 عبد هللا فتد مخلف نمشان مناحي الجنفاوي   .20 فيصل سعد مترك فتاد مترك العجمي  .19
 ناسر عاسي عويتان معيض العازمي  .22 عبد هللا خالد حمد مبارك انقير  .21
 فيصل سعد عجب سعد العازمي   .24 حمد ثميل خميس عبيد العنعي   .23
 أحمد ناسر عبد هللا ناسر عبد هللا القبندي  .26 عبد هللا عبد الرسو  هال  راند الشمالي  .25
 أحمد مشعل حمدان منديل الجمل العدواني   .28 عبد الععيع سالح أحمد عبدالرحيم عبد الرحمن  .27
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 سالم مفرح نتار خابور العنعي   .30 نوا  محمد سعدون حميدي جريذي  .29
 عبد هللا خالد نبيب اجعيالن الدقباسي   .32 عبد الرحمن رنيد حامد ماطر رنيد العنعي   .31
 مطلق مبارك مطلق ستو مشعل الخالدي   .34 أحمد ناسر حسن محمد عبد اللع الكندري   .33
 محمد مشعل ثويني مععل فارس مطرود   .36 فتد سعد سالم سعيد المذن   .35
  ازي حسن  ازي جوهر نتباز   .38 سعود فيصل عبيد عبود مبارك الرنيدي  .37
 نو  عبد هللا راند فرحان التمار   .40 عبد هللا سادق محمود جعفر قاسم سناسير ي  .39
 محمد عبد هللا بادي نتار معيض العتيبي   .42 بندر نوا  حمود مناور حسن الشمري   .41
 هند عقيل سالم الرويسان الرفيري   .44 محمد أحمد عبد الرحيم محمد عباس الكندري   .43
 فاطمة محمد سعد حبيب الضامر   .46 الععيع حمود مناور حمود الحبينيعبد   .45
 وائل عقيل عوض عباد المطيري    .48 خلف سالم خليفةعبد الععيع سالح   .47
 طال  زيد رحيل وادي معجل العنعي   .50 عبد الرحمن عبد الععيع عبد الرحمن عبد الوهاب  .49
 بدر سلطان عيد مبارك ال صاب   .52 عبد الوهاب خالد على عبد هللا محمد حسن  .51
 يوسف عبد الععيع محمد على سيف محسن السيفي   .54 فواز نا ف وارد معبان سعود الرفيري   .53
 محمد يوسف  عقوب ابراهيم سعد البطي  .56 سعود نجاع سعود سعد العتيبي  .55
 خالد نعار خالد حسين العسعوسي   .58 محمود  حيي موسي محمد بتادر البلوني  .57
 يوسف وليد يوسف حمد أحمد المير   .60 محمد فيصل محمد حمدي حامد المطيري   .59
 حورا  على  لوم عباس عبد هللا محمد قاسم   .62 فيصل خلف عايع راند زهيميل المطيري   .61
 معجب عبد هللا معجب ابداح عبد هللا الدوسرس   .64 عبد الوهاب عبد الرازق على سعد فرحان الرومي   .63
 عبد هللا سعد حسيان محمد الوطيب الدوسري   .66 محسن عبد هللا حسن حسين دبيس الدسم   .65
 عمر محمد رنيد سالم رنيد   .68 سعود عبد الععيع منصور سعد سالح بذا  الرنيدي  .67
 محمد نادر مرزوق ندحان نداد المطيري   .70 عبد الععيع عبد هللا على مرزوق مطلق العتيبي   .69
 لولوه حامد عامان ابراهيم حسن بوعركي   .72  انم المالسارة حمد عبد الرزاق   .71
 عبد الرحمن ثجيل رمضان نالح عليوي السعيدي   .74 أحمد تركي عبد هللا  ازي ضويحي المطيري   .73
 عبد هللا محمد عبد هللا فراج نيف المطيري   .76 خالد رياض عبد المحسن عبد الجليل إبراهيم   .75

 قس  اإلدارة الرياضية والترويح : -3
 االسم م االسم م

 متا فتد حمد خلف عبد المحسن الحبشي  .2  انم فتد حمد سعران عامر الدماج العازمي  .1
 مسعود فتيد مسعود دمشق ملحم دمشق العجمي  .4 حمد عبد الععيع حمد سالم أحمد الحمدان    .3
 ضاري مرزوق على نعهان عوض العازمي  .6 زهرا  حسين عيدان محميد المحميد  .5
 عامان أحمد عذاب سويد سالح العنعي   .8 ثامر حمود العجميحمود حمود محمد   .7
 عبد الععيع خالد ثويران بريج مطلق سليمان الماجدي   .10 عبدالرحمن عبد هللا سفر حسن على الدمخي  .9
 عبدالرحمن محمد قصاب عبيد حيالن الدلماني العنعي   .12 عبد الععيع منصور محسن محمد العجمي   .11
 علي نادر جودي درويش  .14 عواد العنعي فيصل خالد عباس خليف ناسر   .13
 نورة مسعود عبد هللا علي سالم المري   .16 سليمان جاسم محمد سليمان السالم  .15
 عمار حسين على محمد التعاع   .18 فيصل ناسر عوض ناسر مطفي العنعي   .17
 خالد عبد هللا محمد أحمد محمد عبد الرحمن الكندري   .20 عبد هللا مبارك محمد حمد مسامح العجمي   .19
 عبد هللا فتد محماس سيف سعود الدوسري   .22 عبد هللا على راند موسي على السعد   .21
 ناسر محمد مسمار سلبي الجدعي  .24 محمد ناسر مبارك راجس العنعي   .23

 



 18 )مـا بعده صفحة      (

(17) 

 قس  علوم الصحة الرياضية : -4
 االسم م االسم م

 العنعي  سلطان عار  عبد الرزاق عباس عبد هللا   .2 يوسف على عوده برجس عبد هللا  .1
 محمد علي محمد أحمد علي الوايل   .4  سعد عبد الرحمن سعد محمد  حيي العتيبي   .3
 يوسف سعد نا ف نبيب بن نبيرمه العجمي   .6 محمد حمد محمد راند زهيميل المطير ي   .5
 عبد الععيع فتد خالد عبد الواحد راند السدره   .8 محمد سعد مانع ععوز العنعي   .7
 عبد هللا وليد محمد أحمد معيو  البشاره   .10 إبراهيم خالد إبراهيم نا ع عيسي سالح الماجد   .9
 ستر محمد بشير محمد العتيقي    .12 سالح هادي حابس فاضل مرضي المطيري   .11
   عمر عبد الرحيم أحمد محمد نمس الدين   .13

  قس  العلوم التربوية والنفسية الرياضية : -5

 االسم م االسم م

 محمد حسن عبد المحسن محمد تقي  .2 محمد على حسين  عاد  قاسم قمبر  .1
 بدر عبد هللا سلمان خضير الحربي   .4 أحمد يوسف هال  عبد هللا عايد العنعي   .3
 محمد جاسم محمد أحمد عيسي محمد حسن الفيلكاوي   .6 حسين بدوي سالم سعيد بالفشر  .5
 سلمان مصطفي سيد اكرم سيد مرتضي سيد محمد   .8 فالح عبد الععيع فالح عماش المتلقم العجمي  .7
 مني عبد اللطيف مطلق عبد هللا الجريد   .10 فجر طال  مصطفي على محمد المحميد   .9
 محمد عاد  على حسين عابدين حسيد العابدين  .12 داود سليمان عباس رضا تقي انكناني  .11
 عبد المحسن أحمد عبد المحسن علي حمعه  سلطان   .14 الكوثر سالح محمد تاج محمد عبد هللا الموسوي   .13
 عبد الرحمن محمد مانع م يل عا ض العجمي    .16 محمد باتل ملفي مطلق الباتل المطيري   .15
 حيدر عيسي عبد هللا جاسم راند افستاد   .18 سالم عبد الرحيم سالم فرحان العلي الرفيري   .17
 حسين حجي على يوسف بوعباس س بدر   .20 العجميعبد المانع الصوان  حسن سعيد حسن  .19
 يوسف فتيد خالد سالم سالم العجمي   .22 علي إبراهيم حسين إبراهيم حسن سادق   .21
 ناسر بدر ناسر طاهر واوان ضيدان الشمري    .24 محمد ناسر ذعار عبد هللا عبا التذيلي البقمي   .23

 
 وافق المجلس. القرار:

ل(م جيت رل–طالبلدراي تلعن  للإنم ءلتجم دلق د)ل
إقتراح إل ا  تجميد قيد الباحل/ كمريم محممد كمما  المدين البمارودي. بالفرقمة األولمى ماجسمتير بقسمم التمدريب الرياضمي وعلموم  -9279

م   علما  بأنمه سمدد الرسموم الدراسمية المقمررة  بنما   علمى موافقمة قسمم 2021/2022الحركة واإلنترام بالدراسة للعام الجامعي 
م   وقمرار لجنمة الدراسمات العليما بجلسمتتا 1/2/2022( النمعقمدة بتماريخ 194الحركمة بجلسمته رقمم )التدريب الرياضمي وعلموم 

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238رقم )
 وافق المجلس. القرار:

ل()موضوع تلمنوعة
الحركممة بمممدف  مممن السممميدة إقتممراح إضممافة السممميد الممدكتور/ وليممد سمممالح عبممد الجممواد. الممممدرس بقسممم التممدريب الرياضمممي وعلمموم  -9280

المدكتوره / ناهممد محمممد عبممد اللطيممف. )رحمممة هللا عليتمما( إلممى هيئممة اإلنممرا  علممى الرسممائل العلميممة التممي كانممإل تشممر  عليتمما 
( النمعقمدة بتماريخ 210ولم تتجاوز الستة أنتر  بنا   على موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلسمته رقمم )

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238قرار لجنة الدراسات العليا بجلستتا رقم )م   و 6/3/2022
 يعاد إلى القس  لمزيد من الدراسة. القرار:



 19 )مـا بعده صفحة      (

(18) 

لشئونلانتعن ملوانطالبل:ل:ي بعً 
لجنة نئون التعليم م  بنا   على موافقة 2021/2022إقتراح إعتماد الجداو  الدراسية للفصل الدراسي الااني للعام الجامعي  -9281

 م ألقسام الكلية:14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 207والطالب بجلستتا رقم )
 قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية. -1
 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة. -2
 قسم اإلدارة الرياضية والترويح. -3
 قسم علوم الصحة الرياضية. -4
 الرياضية. قسم العلوم التربوية والنفسية -5

 وافق المجلس. :القرار

إقتراح إعتماد أسما  السادة أعضا  هيئة التدريس القائمين بالتدريس بقسمم التمدريب الرياضمي وعلموم الحركمة للفصمل الدراسمي  -9282
م   بنمما   علممى ممما موافقممة مجلممس قسممم التممدريب الرياضممي وعلمموم الحركممة بجلسممته رقممم 2021/2022الامماني للعممام الجممامعي 

 م.13/2/2022( المنعقدة بتاريخ 209)
 

 امتحان عملي نظري السادة أعضاء هيئة التدريس املقرر الفرقة

الفرقة 
 االولي

    د/ الحسين سالح محمد . ت ( مبادئ علم الحركة 122) 

.ت ( أساسيات المصارعة 126)  
    أ.م.د/ سالح عبد الجابر عبد الحافظ 

    د/ أسامة السيد تمام

    
ية

ثان
 ال

قة
فر

ال
 

. ت ( أساسيات المالكمة226)   

    أ.د / محمود حسن حسين العربي

    د/ خالد عبد الموجود عبد العريم

    د/ السيد على عبد هللا نبيب

. ت ( أساسيات الميدان228)   

    أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم "بنين"

    "بنين"أ.د/ حامد حسين أحمد 

    أ.د / محمود عطية بخيإل" بنين "

    "بنين" د/ أحمد إسماعيل

    د / ليلي جما  متني " بنات"

    د/ افمير عبد الستار " بنين "

لث
لثا

ة ا
رق

لف
ا

 ة

           أ.د/ أحمد خضري محمد ت/ب( تخطيط التدريب الرياضي 325) 

 كرة يدت/ب( اختياري جماعي  326) 
    أ.د / عاد  إبراهيم احمد

    أ.م.د/ عمرو سيد حسن

 كرة طائرة

    أ.د/ محمد احمد الحفناوى 

    أ.م.د/ مروة رمضان محمود " بنات "

    أ.م.د/ عبد الرحمن حسين إبراهيم

         د/ طارق محمد عبد هللاأ.م.



 20 )مـا بعده صفحة      (

(19) 
 امتحان عملي نظري السادة أعضاء هيئة التدريس املقرر الفرقة

ثة
ثال

 ال
قة

فر
 ال

بع
تا

 

    أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان كرة القدم

    د/ أحمد محمد حسين           

 كرة السلة
    .د/ إنجي عاد  متولي  أ

    )منتدب( د/ أحمد محمد أحمد عباس

فردي جمبازاختياري  "" بنين مروة رمضان  د/أ.م.      

 مبارزة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    أ.د / سمر مصطفي حسين

    د/ حاتم فتح هللا محمد        "بنين"أ.م.

    د/ رنا ربيع فتمي           "بنات"أ.م.

    "بنين"     د/ محمد محمود عبد الرحيم  

 مضمار

    أ.د/ فؤاد رزق عبد الحكيم 

    أ.د/ حامد حسين أحمد       

    أ.د/ محمود عطية بيخإل

             أحمد إسماعيل أحمدد/ 

    د/ األمير عبد الستار حسن

 سباحة
    أ.د / سالح محمد سالح

    د/ محمد محمود سالح الدين قراعة

 رياضات الدفاع عن النفس كاراتيه
 ( )بنين(تا كندو -)كاراتيه

    د/ سالح عبد القادر عتريسأ.م.

    عليد/ علي نور الدين 

 التدريب الميداني للتدريب الرياضي

 بنات بنين

 أ.د/ سمر مصطفى حسين أ.د/ محمود حسن حسين العربي
 أ.د/ إنجي عاد  متولي أ.د/ سالح محمد سالح

 أ.م.د/ مروة رمضان محمود أ.د/ طارق سالح الدين سيد
 د/ أمل نادي محمد أ.د/ أحمد خضري محمد

 د/ هبة هللا رنوان علي عبد هللا بخيإل د/ طارق محمد
  د/ أحمد محمد حسين

  د/ وليد سالح عبد الجواد
  د/ محمد محمود سالح الدين محمد

 



 21 )مـا بعده صفحة      (

(20)  

 امتحان عملي نظري السادة أعضاء هيئة التدريس املقرر الفرقة

عة
راب

 ال
قة

فر
ال

 

    حامدأ.د/  اسر حسن  ت/ب( تقويم برامج التدريب  الرياضي 421)

ت/ب ( الميكانيكا الحيوية 422)     أ.م.د/ خالد عبد الموجود عبد العريم 

    د/ الحسين سالح محمد

عملي ت/ب ( الميكانيكا الحيوية 422)  
    د/ وليد سالح عبد الجواد

    د/ أسامة السيد تمام محمود

    د/ محمد محمود محمد عبد الرحيم

ت/أ.ب.ج( مبادئ تدريب النانين   423)       أحمد سالح الدين محمد قراعةأ.د/  

    أ.د/ محمد إبراهيم محمود سلطان كرة القدم

    د/ أحمد محمد حسين           

         أ.د/ مدحإل نوقي طوس كرة يد

    أ.د/ طارق سالح الدين سيد

 كرة طائرة

    احمد الحفناوى " بنين "أ.د/ محمد 

    أ.د/ احمد خضري محمد" بنين "

    أ.م.د/ مروة رمضان محمود " بنات "

         د/ طارق محمد عبد هللاأ.م.

    أ.م.د/ إنجي عاد  متولي   كرة السلة

    )منتدب( د/ أحمد محمد أحمد عباس

    إبراهيم أحمدأ.مد/ عاد   العاب مضرب

    أ.م.د/ مروة رمضان محمود "بنات( اختياري فردي جمباز

 مبارزة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    أ.د / سمر مصطفي حسين

    د/ حاتم فتح هللا محمد       أ.م.

    د/ رنا ربيع فتمي          أ.م.

    د/ محمد محمود عبد الرحيم  

 مالكمة
    أ.م.د/ خالد عبد الموجود عبد العريم

    السيد علي عبد هللا نبيبد/ 

 التدريب الميداني للتدريب الرياضي

 بنات بنين

 أ.د/ إنجي عاد  متولي محمد إبراهيم محمود سلطانأ.د/ 

 أ.م.د/ مروة رمضان محمود أ.م.د/ عمرو سيد حسن

 أ.م.د/ رنا ربيع فتمي أ.م.د/ سالح عبد القادر عتريس

 م.م/ هبة خليفة أحمد أ.م.د/ الحسين سالح محمد

 م/ ميريتان محمد إبراهيم 
 

 وافق المجلس. :القرار
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(21) 

مذكرة مقدمة من السيد أ.د/ وكيمل الكليمة لشمئون التعلميم والطمالب. بشمأن إقتمراح إعتمماد مواعيمد اإلمتحانمات النرريمة والعمليمة  -9283
بنمما   علممى موافقممة لجنممة نممئون التعلمميم والطممالب بجلسممتتا رقممم م   2021/2022للفصممل الدراسممي الامماني مممن العممام الجممامعي 

 فقا  لما يلي:و  م14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 207)
 م21/5/2022من السبإل    اإلمت  ن تلانعمن ةلل:للللللللللللللللل-
 م.4/6/2022 السبإلمن              االمت  ن تلاننير ةل:ل-

 وافق المجلس. :القرار

إدارة رياضمية( عمن إقتراح قبو  العذر المرضى المقدم من الطالب/ إسمالم محممد حسمن كاممل. المقيمد بالفرقمة الرابعمة )نمعبة  -9284
م وذلممك نرممرا  لرروفممه الصممحي. بنمما   2022/ 2021اإلمتحانممات العمليممة والنرريممة للفصممل الدراسممى الامماني للعممام الجممامعى 

( المنعقمدة بتمماريخ 207موافقمة لجنمة نممئون التعلميم والطمالب بجلسممتتا رقمم )علمى  مماو رد مممن اإلدارة العاممة للشمئون الطبيممة و 
 .م14/3/2022

 وافق المجلس. :القرار

م   واعممادة المعسممكر للطممالب 2021/2022إقتممراح إعتممماد نتيجممة المعسممكر الدراسممي لطممالب الفرقممة األولممى للعممام الجممامعي  -9285
( 12الممادة )تطبيقما  لمنص م 2022/2023األتي أسمائتم المت يبين عن حضور المعسكر الدراسي في العام الدراسي القمادم 

"يـنمم معسـكر لطـاب الفرقـة األون لتنميـة البيدـة وجملدمـة اجمتمـ  ل جمـاالت الرتبيـة           من الالئحة الداخلية للكلية والتي تنص على 

الرياضية )قوافل رياضية( ويعترب حضور الطالب املعسكر والتزامه بربنامج املعسـكر أساسـال لنحاحـه ل الفرقـة الدراسـية وال ينفـل للفرقـة        

 . وهم :الثانية إال إذا كانت نتيحة الطالب )الئق( ل نهاية املعسكر"
 نمس إسماعيل أبوعمرة -18 إبراهيم علي محمد علي -1
 محمد أحمد عبد الحميد -19 أحمد حسين محمود حسين -2
 محمد أحمد محمد قطب -20 أحمد حمدي سادق -3
 محمد سراج الدين سالح -21 أحمد حمدي عبد الرحمن -4
 محمد مصطفى حين عبد الباري  -22 أحمد عاد  قاسم -5
 محمد حسني عبد الحارث )فصل( -23 أحمد علي بخيإل -6
 محمود أسامة محمود -24 أحمد محسن محمد -7
 محمود محمد رناد -25 األمير حمادة عامان -8
 مصطفى يونس محمود -26 إسرا  حمدي أحمد -9
 إبراهيم محمد عبد الحكيم -27 رباح سالح عبد الحليم -10
 أحمد علم أحمد عبد المجيد -28 حسنا  محمد سيد -11
 أحمد محمد إبراهيم نحوت -29 عبد الرحمن عمار محمود -12
 طه أسامة محمد علي -30 عبد هللا فر لي عبد الموجود -13
 مازن بتا  الدين حامد -31 عبد هللا مختار محمد علي -14
 أسما  مصطفى بتلو  -32 عمر سبري نحاته -15
 بيتر عبد التواب فريد )تأجيل( -33 لؤي طارق محمد -16
   سندس خالد عبد الناسر. -17

 وافق المجلس. :القرار
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(22) 
لم ل يتجدلمنلأعم سل:ل:ث منً ل
بقسممم المنمماهج وتممدريس التربيممة إقتممراح تشممكيل لجنممة المناقشممة والحكممم للبمماحاين الوافممدين )الكممويتين( األتممي أسمممائتم المقيممدين  -9286

 الرياضممية للحصممو  علممى درجممة الماجسممتير فممى التربيممة الرياضممية مممع إسممتانائتم نممتر مممن المممدة القانونيممة المقممررة للتشممكيل  
م  وقمرار 20/2/2022( المنعقمدة بتماريخ 204بنا   على موافقة مجلس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضمية بجلسمته رقمم )

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238سات العليا والبحوث بجلستتا رقم )لجنة الدرا
لنجنةلانمن قشةلوان كملعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
عبد العزيز عبد هللا فرحـان  1

 عبد هللا المبيلش
متاريممممة فممممي كممممرة القممممدم تصممممميم بطاريممممة اختبممممارات 

 لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويإل
 السيدأ.د/ عاد  حسني 

 أ.د/مصطفى أحمد عبدالوهاب
 أ.د/ عمر أحمد عمر

 أ.م.د/ هيسم سالح عبدالجواد

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  
 مشرفا  

محمـــــد ســــــليمان عنيــــــزان  2
 صالح الفريج الرشيدي

تأثير برنامج تعليمي بإسمتخدام بعمض مواقمف اللعمب 
التجوميمممممة علمممممى األدا ات المتاريمممممة المركبمممممة لمممممدى 

 نانئي كرة القدم

 كما  سليمان حسن أ.د/
 حسني السيدأ.د/ عاد  

 أ.د/ عمر أحمد عمر

 مناقشا  
 مشرفا  
 مناقشا  

متعــب بــدر مطلــق بريكــان  3
 الماجدي

واقمممع درس التربيمممة البدنيمممة بالمرحلمممة الاانويمممة بدولمممة 
 الكويإل

 أ.د/ محمود عبد الحليم
 أ.د/ بتا  سيد محمود

 أ.د/ عامان مصطفى عامان

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

محمــــــد عبــــــد هللا عــــــو   4
 مرزوق بدر العتيبي

يمممممة برنمممممامج تربيمممممة حركيمممممة لتعمممممديل السممممملوكيات البيئ
 لتالميذ المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويإل

 أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوه
 أ.د/ عاد  حسني السيد

 أ.د/ عامان مصطفى عامان

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  

عبــد العزيــز  الــد نــدا فهــد  5
 حسن المطيري 

اإلدراكيمة تأثير برنامج تعليمي مقترح لتنميمة القمدرات 
الحركية وأثره على المتارات المنتجيمة فمي كمرة القمدم 

 لتالميذ المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويإل

 أ.د/ محمد إبراهيم محمود
 أ.د/ عاسم سابر راند
 أ.د/ عمر أحمد عمر

 أ.م.د/ بكر أنور تتامي محمد

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 ا  مشرف

علـــي ســـال  عـــو  منهـــل  6
 محمد العنزي 

برنمممممامج تربيمممممة حركيمممممة لتعمممممديل السممممملوكيات البيئيمممممة 
 لتالميذ المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويإل

 أ.د/ بتا  سيد محمود
 أ.د/ عامان مصطفى عامان

 أ.د/ أ من عبده محمد
 أ.م.د/ بكر أنور تتامي

 مشرفا  
 مناقشا  
 مناقشا  
 مشرفا  

 
 المجلس.وافق  :القرار

إقتراح منح الباحاين الوافدين الكويتييين األتمي أسممائتم بقسمم العلموم التربويمة والنفسمية الرياضمية درجمة الماجسمتير فمي التربيمة  -9287
م  9/3/2022( المنعقمدة بتماريخ 97الرياضية بنا   على موافقة مجلس قسم العلموم التربويمة والنفسمية الرياضمية بجلسمته رقمم )

 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم ) وقرار لجنة
لعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
 بعض مراهر اإلنتباه وعالقتتا بإتخاذ القرار لدى حكام كرة القدم بدولة الكويإل خالد سعد عامر 1
المرحلممة المتوسممطة الممارسممين للنشمماط الرياضممي الضمم وط النفسممية وعالقتتمما بممالعنف المدرسممي لممدى تالميممذ  فتد فخري حميد 2

 بدولة الكويإل
 المخاو  الرياضية وعالقتتا بدافعية اإلنجاز لدى ممارسي بعض األنشطة الرياضية بدولة الكويإل خالد فتد عبد اللطيف 3
 األنشطة الرياضية وعالقتتا بجودة الحياة لدى طالب الجامعة بدولة الكويإل حمد خالد كا م 4
الجوانممب النفسممية وعالقتتمما بالتحصمميل المعرفممي لممدى تالميممذ المرحلممة الاانويممة الممارسممين للكممرة الطممائرة بدولممة  طان خالد سلطانسل 5

 الكويإل
  التوافق النفسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى ممارسي بعض األنشطة الرياضية بدولة الكويإل ناسر محمد ناسر 6

 وافق المجلس. :القرار
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(23) 
إقتراح منح الباحاين الوافدين الكويتييين األتي أسممائتم بقسمم العلموم المنماهج وتمدريس التربيمة الرياضمية درجمة الماجسمتير فمي  -9288

   ( المنعقمممدة بتممماريخ 205بجلسمممته رقمممم ) المنممماهج وتمممدريس التربيمممة الرياضممميةالتربيمممة الرياضمممية بنممما   علمممى موافقمممة مجلمممس قسمممم 
 م.14/3/2022( المنعقدة بتاريخ 238لدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )م  وقرار لجنة ا6/3/2022

لعنوانلانري نةلايملانب  ثلم
ـــــي   .1 ـــــد هللا عل ـــــدر عب ناصـــــر ب

 حسين المزيدي
تأثير إستخدام خمرائط المفماهيم علمى التحصميل المعرفمي والمتماري فمي بعمض متمارات الكمرة الطمائرة 

 الكويإللتالميذ الصف األو  الاانوي بدولة 

ناصــر مطلــق الحميــدي محجــ    .2
 محسن الوصيص

رضمما الطالممب المعلممم مممن الخممدمات اإلنممرافية فممي مقممرر التربيممة العمليممة بقسممم التربيممة البدنيممة بكليممة 
 التربية األساسية والتيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويإل

ــــد   .3 محمــــد يوســــا فاضــــل عاي
 عاشور الفضلي

الشمممممماملة وعالقتتمممممما بالكفا ممممممات المتنيممممممة لمعلمممممممي التربيممممممة البدنيممممممة تطبيممممممق مبممممممادئ إدارة الجممممممودة 
 بدولة الكويإل )دراسة ميدانية(

برنمممممامج تعليممممممي بإسمممممتخدام نمممممموذج الخصمممممائص األساسمممممية وأثمممممره علمممممى مسمممممتوى أدا  المتمممممارات  محمد فالح فهيد حراس  .4
 األساسية في رياضة السباحة بدولة الكويإل

ـــد غـــازي ضـــبيب رفـــاعي   .5 محم
 يري عبيد المط

 تقويم بعض برامج تعليم السباحة في األند ة بدولة الكويإل

ناصـــــر تر ـــــي شـــــني  فـــــالح   .6
 حلييد المطيري 

تممممأثير برنممممامج تعليمممممي لتنميممممة المتممممارات الحركيممممة األساسممممية المرتبطممممة بالمتممممارات األساسممممية فممممي 
 ( سنة12-9كرة القدم للتالميذ من )

عبد العزيز بندر عبد هللا رفـا    .7
 غازي الحربي

تمممممأثير برنممممممامج تعليممممممي بإسممممممتخدام المباريممممممات المصممممم رة علممممممى أدا  بعممممممض متمممممارات كممممممرة القممممممدم 
 األساسية للبراعم بدولة الكويإل

 تصميم اختبار معرفي لمدربي كرة القدم بدولة الكويإل سلطان فالح ثويني سعيد  .8
والمتمممممارات األساسمممممية لتالميمممممذ الصمممممفو  برنمممممامج ألعممممماب تربويمممممة مقتمممممرح لتنميمممممة اللياقمممممة الحركيمممممة  حسن مطلق حسن سرور  .9

 الاالثة األولى من مرحلة التعليم اإلبتدائي بدولة الكويإل
برنمممممامج تربيممممممة حركيمممممة مقتممممممرح لعطفمممممما  ذوي الضمممممعف فممممممي األدا  الحركمممممي لتالميممممممذ الصممممممفو   سال  عبد هللا محمد حديد  .10

 الاالثة األولى من مرحلة التعليم اإلبتدائي بدولة الكويإل
( لطمممممالب قسمممممم التربيمممممة البدنيمممممة 2اختبمممممار معرفمممممي فمممممي مقمممممرر أدا  وتمممممدريس ألعممممماب المضمممممرب ) محمد إبراهي  يوسا طارق   .11

 بكلية التربية األساسية والتيئة العامة للتعليم التطبيقي التعليمية بدولة الكويإل
والتيئممممة العامممممة للتعلمممميم  ( بقسممممم التربيممممة البدنيممممة بكليممممة التربيممممة األساسممممية1تقممممويم مقممممرر السممممباحة )  الد نواف  الد محمد  .12

 التطبيقي بدولة الكويإل
تممممأثير إسممممتخدام إسممممتراتيجية الممممتعلم حتممممى الممممتمكن علممممى مسممممتوى أدا  بعممممض متممممارات كممممرة القممممدم   الد سعد عجب سعد  .13

 التجومية لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويإل
14. 1

4 
تر ي أحمد محمد حمد شـنوف 

 الماجدي
ربيمممممممة البدنيممممممة بكليمممممممة التربيممممممة األساسمممممممية والتيئممممممة العاممممممممة محممممممددات إلتحمممممماق الطمممممممالب بقسممممممم الت

 للتعليم التطبيقي بدولة الكويإل
 تقويم أنشطة الجوالة بجامعة الكويإل في ضو  منتاج المنرمة الكشدية العربية الحميدي عبد هللا محمد  الد  .15
التربيمممممممة البدنيمممممممة بالمرحلمممممممة دليمممممممل إرنمممممممادي للمعلممممممممين لمواجتمممممممة سمممممممعوبات المممممممتعلم فمممممممي درس  أنور محمد رشيد  لي   .16

 اإلبتدائية بدولة الكويإل
 برنامج تعليمي مقترح لتنمية الذكا  الخططي لبراعم كرة القدم بدولة الكويإل مشاري حطاب حاج  حسن  .17
 دليل إرنادي للمعلمين لدى أطفا  التوحد في درس التربية البدنية بدولة الكويإل محمد سعد محمد الحميدي  .18
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(24) 

 سعوبات تدريس مقرر كرة اليد بالمرحلة الاانوية بدولة الكويإل هللا محمد هزا  عثمان عبد  .19
تمممممأثير مرجمممممع وحمممممدة تعليميمممممة بإسمممممتخدام تحليمممممل المتممممممة علمممممى مسمممممتوى األدا  المتممممماري فمممممي كمممممرة  محمد حمود محمد عو   .20

 القدم لطالب المرحلة الاانوية بدولة الكويإل
محمــــد عبــــد الــــرازق عــــايش   .21

 مرزوق دعسان
 تدريس مقرر التربية البدنية بالمرحلة اإلبتدائية بدولة الكويإل سعوبات

عثمـــان بـــدر عبـــد هللا جعـــدان   .22
 عامر المطيري 

تمممممأثير برنمممممامج تعليممممممي بإسمممممتراتيجية كيلمممممر علمممممى مسمممممتوى أدا  المتمممممارات األساسمممممية فمممممي رياضمممممة 
 السباحة بدولة الكويإل

لتحسمممممممين المممممممذكا  الحركمممممممي علمممممممى مسمممممممتوى أدا  المتمممممممارات األساسمممممممية برنمممممممامج تعليممممممممي مقتمممممممرح  عبد هللا فهد دويبي فراج حجي  .23
 للمبتدئين لسباحة العحف على البطن بدولة الكويإل

 تصميم دلي إرنادي في كرة اليد لمعلمي المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويإل عبد العزيز محمد عبد هللا  .24
عبد الـرحمن هـادي فـالح بتـال   .25

 مدعج المطيري 
ة المتوسمممممممطة بدولمممممممة الكويمممممممإل نحمممممممو الرياضمممممممة المدرسمممممممية وعالقتتممممممما اتجاهمممممممات ممممممممدرا  المرحلممممممم

 بمشاركة التالميذ
محمد فالح نج  ر يص عقاب   .26

 الشمري 
محتممممموى مقتمممممرح لمقمممممرر طمممممرق تمممممدريس التربيمممممة البدنيمممممة بكليمممممة التربيمممممة األساسمممممية والتيئمممممة العاممممممة 

 للتعليم التطبيقي بدولة الكويإل
ناصــر هويــدي صــحن مــرزوق   .27

 عبالن الهاجري 
 محتوى لبرنامج كرة اليد لطالب المرحلة الاانوية بدولة الكويإل

فهد سعد عيد ميزر عيد ملوح   .28
 العازمي

برنممممممامج إلكترونممممممي مقتممممممرح لتنميممممممة الكفا ممممممات التدريسممممممية للطالممممممب المعلممممممم فممممممي مقممممممرر التممممممدريب 
 الميداني بكلية التربية األساسية والتيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويإل

أعجمي مساعد أعجمي حبيب   .29
 شبر العازمي

دراسممممة تحليليممممة لمفمممماهيم التربيممممة البدنيممممة فممممي المنمممماهج الدراسممممية بمرحلممممة التعلمممميم اإلبتممممدائي بدولممممة 
 الكويإل

 لا عو   لا منور ظاري   .30
 رافد المطيري 

محتممموى تربيمممة بدنيمممة مقتمممرح لتالميمممذ الصمممفو  الاالثممممة األولمممى ممممن مرحلمممة التعلممميم اإلبتمممدائي فممممي 
 األهدا  بدولة الكويإلضو  

برنممممممامج تممممممدريبي مقتممممممرح لتحسممممممين الكفا ممممممات التدريسممممممية لمعلمممممممي التربيممممممة البدنيممممممة أثنمممممما  الخدمممممممة  عبد هللا فالح مطلق هذال  .31
 بإدارة األحمدي التعليمية بدولة الكويإل

البدنيممممممة للمرحلممممممة المتوسممممممطة معممممممايير متنيممممممة معاسممممممرة لتقيمممممميم األدا  المتنممممممي لمعلمممممممي التربيممممممة  جابر أحمد محمد عبد هللا   .32
 بدولة الكويإل

برنمممممامج تعليممممممي بإسمممممتخدام إسمممممتراتيجية اللعمممممب التربممممموي وأثمممممره علمممممى مسمممممتوى بعمممممض المتمممممارات  فهد محمد محسن حسين  .33
 الحركية األساسية للتالميذ المعاقين ذهنيا  القابلين للتعلم بدولة الكويإل

التربيمممة البدنيمممة أثنمممما  الخدممممة فمممي ضممممو  جمممودة التعلممميم واإلعتممممماد برنمممامج مقتمممرح لتأهيمممل معلمممممي   الد كعار فيحان كعار  .34
 بدولة الكويإل

تمممممأثير برنمممممامج تعليممممممي مقتمممممرح بإسمممممتخدام الوسمممممائط المتعمممممددة علمممممى تعلمممممم سمممممباحة العحمممممف علمممممى  عبد الرحمن ماجد مرزوق   .35
التطبيقممممي الممممبطن لطممممالب قسممممم التربيممممة البدنيممممة بكليممممة التربيممممة األساسممممية والتيئممممة العامممممة للتعلمممميم 

 بدولة الكويإل
ســــــعد نــــــاي   ليفــــــة مفــــــرج   .36

 الخليفة
تممممممممأثير برنممممممممامج تعليمممممممممي بإسممممممممتخدام المتممممممممام التعليميممممممممة علممممممممى مسممممممممتوى أدا  بعممممممممض المتممممممممارات 

 األساسية لبراعم تنس الطاولة بدولة الكويإل
ســال  فهــد ناشــي راشــد ســال    .37

 العازمي
 الكويإلرضا معلمي التربية البدنية عن الممارسات التوجيتية بدولة 
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(25) 

ســـارة ســـلطان محمـــد ســـلطان   .38
 عيسى

( لطمممممالب قسمممممم التربيمممممة البدنيمممممة 1أختبمممممار معرفمممممي فمممممي مقمممممرر أدا  وتمممممدريس ألعممممماب المضمممممرب )
 بكلية التربية األساسية والتيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويإل

فرحــــان حمــــد فرحــــان حســــن   .39
 الدهان الشمري 

 البدنية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويإلالمفاهيم الخاطئة نحو التربية 

مبـار  ماجـد عبـد هللا جضــعان   .40
 زايد العتيبي

 دليل إرنادي مقترح لمعلمي التربية البدنية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويإل

ة والتيئممممة العاممممممة بنمممما  مقممممرر ثقممممافي مقتمممممرح فممممي التربيممممة البدنيمممممة لطممممالب كليممممة التربيمممممة األساسممممي محمد ناصر  لا عبيد اللمي   .41
 للتعليم التطبيقي بدولة الكويإل

تقيمممممميم الممارسممممممات المتنيممممممة لمعلمممممممي التربيممممممة البدنيممممممة بالمرحلممممممة المتوسممممممطة فممممممي ضممممممو  معممممممايير  أحمد حامد طريجي صالح  .42
  الجودة بدولة الكويإل

 وافق المجلس. :القرار

                            

لفيلذاتلان وم,,,ليهرًانث ن ةلاوأنتهتلانجنيةلفيلتم ملاني عةل
ل
ل
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