جبهعة جٌوة الوادي
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Vice Deane Office

جذول أعوبل هجلس الكلية رقن()501

والوٌعقذ ثتبريخ 2058/52/58م
انه في يوم الثالثاء الموافق 2018/12/18م أجتمع مجمس الكمية برئاسة السةيا اتسةتال الةاكتور /أحمةا كمةا
نصاري عميا الكمي وبحضور كال من السااة-:
1

السيا -ا0ا /أشرف محما موسى

السيا -أ.ا /هاني الاسوقي إبراهيم

 -وكي الكمي لماراسات العميا والبحوث

3

السيا -ا0ا /عبا الحق سيا عبا الباسط

_ وكي الكمي لشئون خام المجتمع وتنمي البيئ

_ قائم بعم رئيس قسم التاريب الرياضي وعموم الحرك

عضوا

5

السيا -أ.م.ا /أحما عبا العاطي حسين

 -أقام أستال مساعا بقسم العموم التربوي والنفسي

عضوا

2
4
6

السيا – أ.م.ا /محموا محما لبيب

السيا -ا /محما خضري محما

_ وكي الكمي لشئون التعميم والطالب

_ مارس بقسم المناهج وطرق تاريس التربي الرياضي

عضوا
عضوا
عضوا

عضوا

وقذ أعتذر عي الحضور كال هي -:أ.د /عوبد اثو القبسن هحوذ – أ.د /أحوذ عجذ السالم عطيتو
الووضوع رقن ( -:)2439
التصذيق على هحضز الجلسة السبثق رقن ()504
القــــــــــــــــــــزار-:
الوصبدقة
==========================================================

أوال  -:هوضوعبت شئوى التعلين والطالة-:
الووضوع (-:)2434
ن
ثشأْ إٌظش ف ٟإٌظش ف ٟرحذ٠ذ ِٛػذ ثذء اٌزشث١خ اٌؼٍّ١خ اٌّزصٍخ ٌطالة اٌفرشلز ٓ١اٌثبٌثرخ ٚاٌشاثؼرخ اػزجربسا ِرٓ
اٌسجذ اٌّٛافك  َ1029/3/5اٌٌّٚ َ1029/3/22 ٝذح اسجٛع ِزصً .
القــــــــــــــــــــزار-:

اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة .
=========================================================
الووضوع (-:)2431
ثشأْ إٌظش ف ٟإٌظش ف ٟرشى ً١اٌّؼسىش اٌذساسرٌٍ ٟفشلرخ الٌٚرٚ ٟاٌثبٌثرخ ٌٍؼربَ اٌذساسرَ1029/1028 ٟ
ف ٟاٌفزشح ِٓ  9اٌ. َ1029/1/23 ٝ
القــــــــــــــــــــزار-:

اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة .
=========================================================
الووضوع (-:)2439
ثشأْ إٌظش ف ٟرفؼ ً١لشاس ِجٍس اٌجبِؼخ سلُ( )141ثزبس٠خ  َ1027/22/12ثبٌّٛافمخ ػٍ ٝرحصِ ً١جٍغ
ِبد ٜلذسح ( 40جٕ١خ) ِٓ طالة اٌفشلخ االٚ ٌٝٚاٌثبٌثخ ثىٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٔظ١ش اٌّشبسوخ ف ٟاٌّؼسىش
اٌذساس ٟرحصً ٌصبٌح صٕذٚق اٌخذِبد اٌزؼٍ١ّ١خ ثبٌجبِؼخ ٚػٍ ٝاْ ٠ى ْٛرٌه ثصفخ دٚس٠خ ٌالشزشان فٟ
اٌّؼسىش خالي اٌسٕٛاد اٌمبدِخ .
القــــــــــــــــــــزار-:

اٌّٛافمخ ِغ رفؼ ً١لشاس ِجٍس اٌجبِؼخ سلُ ( )141ثزبس٠خ . َ1027/22/12
=========================================================

الووضوع (-:)2439
ثشأْ إٌظش ف ٟاٌجذاٚي اٌذساسر١خ ٚاالٔزرذاثبد ٌٍسربدح اػ ربء ٘١ئرخ اٌزرذس٠س ٌّشبٍرخ اٌجىربٌٛسٛ٠
اٌذساس ٟاٌثبٌٍٔ ٟؼبَ اٌجبِؼٚ َ1029/َ1028 ٟرٌه ٚفمب البز١بجبد االلسبَ اٌؼٍّ١خ.

ٌٍفصرً

القــــــــــــــــــــزار-:

اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة .
=========================================================
الووضوع (-:)2438
ثشأْ إٌظش ف ٟاٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ سئ١س لسُ ػٍ َٛاٌصحخ اٌش٠بض١خ ثخصٛص اػفربء اٌسر١ذ االسرزبر اٌذوزٛس/ابّرذ ػجرذ اٌسرالَ
ػط١زٛا ِٓ ٚضغ االِزحبْ إٌظشٚ ٞاٌّشبسوخ فٌ ٟجبْ رصرح١ح االِزحربْ ٌّربدح فسرٌٛٛ١ج١ب اٌش٠بضرخ ( )2ثبٌفشلرخ اٌثبٔ١رخ ٔظرشا
ٌٛجٛد لشاثخ ِٓ اٌذسجخ اال ٌٝٚثرزاد اٌفشلرخ ٠ٚرزُ اسرٕبد ٚضرغ االِزحربْ ٚاٌّشربسوخ فرٌ ٟجربْ اٌزصرح١ح اٌخبصرخ ثرٗ اٌر ٝاٌسر١ذ
االسزبر اٌرذوزٛسِ /حّرٛد فربسٚق صرجشح االسرزبر ثمسرُ ػٍر َٛاٌصرحخ اٌش٠بضر١خ ثجبِؼرخ اسرٛ١ط ٚإٌّزرذة اٌر ٝاٌىٍ١رخ فرِ ٟشبٍرخ
اٌذساسبد اٌؼٍ١ب .
القــــــــــــــــــــزار-:

اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة .
=========================================================
ثبًيب  -:هوضوعبت شئوى الذراسبت العليب والجحوث-:
الووضوع (-:)2433

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص منح الباحث /بدر
مشعل ثويني الخالدي المقيد (من الخارج) بقسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية تخصص (علم النفس الرياضي) وعنواف الرسالة
"التفكير االيجابي وعالقتو بأساليب المواجهة وتقدير الذات لدي معلمي التربية البدنية بدولة الكويت "درجة الدكتوراه في التربية
الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوـ الثالثاء الموافق 8188/9/88ـ.
القــــــــــــــــــــزار-:

ٚافك ِجٍس اٌىٍ١خ ثّٕح اٌجببش دسجخ اٌذوزٛساٖ ِغ سفغ الِش إٌ ٝاٌس١ذ السزبر اٌذوزٛس /سئ١س اٌجبِؼخ .

الووضوع (-:)2100

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /مشعل مرزوؽ فضي الرشيدي المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " تأثير
برنامج تدريبي باستخداـ تدريبات المواقف التنافسية على بعض القدرات البدنية الخاصة والمبادئ الخططية الهجومية لناشئي كرة القدـ
بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية  .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محمد إبراىيم محمود سلطاف
 2أ.د/أشرؼ محمد موسى
 3أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
(مناقشاً ورئيساً)
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مشرفاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مناقشاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2105

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /سالم سعدي سالم عبداهلل عيسى المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " تأثير
استخداـ تدريبات السرعة والرشاقة رد الفعل على مستوى بعض االداءات المهارية المركبة لناشئي كرة القدـ بدولة الكويت " للحصوؿ
على درجة الماجستير في التربية الرياضية  .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محمد إبراىيم محمود سلطاف
 2أ.د/أشرؼ محمد موسى
 3أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
(مناقشاً ورئيساً)
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مشرفاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مناقشاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2102

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
"
والحكم للباحث  /سعود عبد العزيز جاسم التوره المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية سرعة االستجابة الحركية ومستوى وسائل تنفيذ خطط اللعب الدفاعية لناشئي كرة القدـ بدولة الكويت "
للحصوؿ على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محمد إبراىيم محمود سلطاف
 2أ.د/أشرؼ محمد موسى
 3أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
(مناقشاً ورئيساً)
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مشرفاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مناقشاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2109

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /بدر ىادي منصور المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " تأثير تنمية التوازف
العضلي لعضالت الطرؼ السفلي على بعض المتغيرات البدنية الخاصة ومستوى االنجاز الرقمي لمتسابقي الوثب الثالثي بدولة الكويت
" للحصوؿ على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/أشرؼ محمد موسى

 2أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف
 3أ.ـ.د/إيناس أبو العال محمد
 4أ.ـ.د/مروة رمضاف محمود

أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد بقسم مسابقات الميداف والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنات
(مشرفاً)
بالجزيرة جامعة حلواف
أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
(مناقشاً)

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2104

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /بندر محمد سمير مخيلف المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " تأثير
استخداـ التدريب المتقاطع على بعض القدرات البدنية الخاصة لمتسابقي الوثب الطويل بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة
الماجستير في التربية الرياضية  .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/أشرؼ محمد موسى

 2أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف
 3أ.ـ.د/إيناس أبو العال محمد
 4أ.ـ.د/مروة رمضاف محمود

أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد بقسم مسابقات الميداف والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنات
(مشرفاً)
بالجزيرة جامعة حلواف
أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
(مناقشاً)

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2101

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /خالد إبراىيم محمد فهاد المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " برنامج تدريبي
مقترح للقدرات البدنية الخاصة وأثره على مستوى االنجاز الرقمي لناشئي سباؽ  881متر حواجز بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة
الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محمد السيد علي برىومو
 2أ.د/أشرؼ محمد موسى
 3أ.د/ىشاـ محمد الجيوشي
 4أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

أستاذ تدريب العاب القوي بقسم العاب القوي بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا (مناقشاً ورئيساً)
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مناقشاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ تدريب العاب القوى بقسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية جامعة حلواف (مشرفاً)
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2109

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /عبد العزيز يعقوب الشمالي المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " تأثير
استخداـ التدريبات الخاصة الموجهة على مستوى االنجاز الرقمي لالعبي الوثب الثالثي بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة
الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محمد السيد علي برىومو
 2أ.د/أشرؼ محمد موسى

 3أ.د/ىشاـ محمد الجيوشي
 4أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

أستاذ تدريب العاب القوي بقسم العاب القوي بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا (مشرفاً ورئيساً)
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مناقشاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ تدريب العاب القوى بقسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية جامعة حلواف (مناقشاً)
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2109

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /ناصر بندر جيفين كميخ المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " تأثير برنامج
تدريبي مقترح باستخداـ أسلوبي التدريب الموزع والمكثف على تنمية القوة االنفجارية وعالقتها باالنجاز الرقمي لالعبي الوثب الطويل
بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محمد السيد علي برىومو
 2أ.د/أشرؼ محمد موسى

 3أ.د/ىشاـ محمد الجيوشي
 4أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

أستاذ تدريب العاب القوي بقسم العاب القوي بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا (مناقشاً ورئيساً)
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مناقشاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ تدريب العاب القوى بقسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية جامعة حلواف (مشرفاً)
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2108

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص مد قيد الطالب
/مصطفي احمد عطيتو في الفترة من 8188/88/81الي. 8189/88/89

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2103

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /مصطفي أحمد عطيتو إبراىيم المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " فاعلية
استخداـ االستيك المطاط – كمقاومة للرجلين – في زيادة مسافة الوثب العمودي وعالقتها بالضرب الهجومي وحائط الصد في الكرة
الطائرة " للحصوؿ على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محمد لطفي السيد حسنين
 2أ.د/سعد الشربيني الشربيني
 3أ.د/أشرؼ محمد موسى
 4أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

(مشرفاً ورئيساً)
أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا
(مناقشاً)
أستاذ الكرة الطائرة بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مشرفاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مناقشاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2150

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحثة  /أميرة محمود محمد أحمد المعيدة بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وعنواف الرسالة " برنامج تدريبي مقترح
لتطوير القدرات البدنية الخاصة ومستوي أداء الهجمة المستقيمة للمبارزين ذوي أنماط السيطرة المخية " للحصوؿ على درجة
الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د/محروسة علي حسن

أستاذ التدريب الرياضي (سالح شيش) ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة سابقاً بكلية
(مشرفاً ورئيساً)
التربية الرياضية للبنات جامعة اإلسكندرية

 2أ.د/جليلة حسن ابراىيم

أستاذ التدريب الرياضي (منازالت) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية الرياضية
(مناقشاً)
للبنات جامعة اإلسكندرية
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
(مشرفاً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
(مناقشاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

 3أ.د/أشرؼ محمد موسى
 4أ.ـ.د/محمود محمد لبيب سليماف

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2155

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحثة  /نسرين قرشي شلتوت خليفو المقيدة (من الخارج) بقػسم اإلدارة الرياضية والترويح وعنواف الرسالة " تقويم الكفايات
اإلدارية لموجهي التربية الرياضية بمحافظة البحر األحمر" للحصوؿ على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة
المناقشة والحكم من السادة-:
 1ا.د/ماجد محمد مسعد فرغلي

 2أ.د /أماني محمد محسن الشريف
 3أ.د/عبد الحق سيد عبد الباسط

أستاذ ورئيس قسم اإلدارة الرياضية األسبق بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلواف(مناقشاً ورئيساً)
(مشرفاً)
أستاذ اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلواف
أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئوف خدمة البيئة وتنمية المجتمع جامعة جنوب الوادي

أستاذ مساعد بقسم اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة سوىاج

 4أ.ـ.د /محمد عبد المحسن أحمد
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

(مشرفاً)
(مناقشاً)

الووضوع (-:)2152

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /عبداهلل عايض محسن العجمي المقيد (من الخارج) بقػسم اإلدارة الرياضية والترويح وعنواف الرسالة " نموذج مقترح
لنظاـ (البناء – التشغيل – نقل الملكية)  B.O.Tكمصدر للتمويل باألندية الرياضية بدولة الكويت" للحصوؿ على درجة الدكتوراه في
فلسفة التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د /عادؿ حسن سيد

 2أ.د/عبداهلل عيد مبارؾ الغصاب
 3أ.د /محمد فتحي محمد توني
 4أ.د/عبد الحق سيد عبد الباسط
القــــــــــــــــــــزار-:

أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئوف الدراسات العليا والبحوث جامعة المنيا
(مشرفاً ورئيساً)
أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم التربية البدنية والرياضة بكلية التربية األساسية بهيئة التعليم
(مناقشاً)
التطبيقي بالكويت
(مناقشاً)
أستاذ اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا
أستاذ اإلدارة الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئوف خدمة البيئة وتنمية المجتمع جامعة جنوب الوادي

(مشرفاً)

اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
=========================================================
الووضوع (-:)2159

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /نفل فهد نفل الشمري المقيد (من الخارج) بقػسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير استخداـ
االسترخاء (العضلي/العقلي) على درجة التوتر العضلي واالنتباه لدى العبي كرة القدـ بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة الدكتوراه في
فلسفة التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د /أحمد كماؿ نصاري

أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي (مشرفاً ورئيساً)

 2أ.د /عماد سمير محمود

أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضية لشئوف الدراسات العليا والبحوث
(مناقشاً)
جامعة أسيوط
(مشرفاً)
مستشار التقويم وجودة البحوث بدولة الكويت
أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي (مناقشاً)

 3أ.ـ.د /عبدالمحسن راشد العازمي
 4أ.ـ.د /أحمد عبد العاطي حسين
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
=========================================================
الووضوع (-:)2154

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
"
والحكم للباحث  /سالم راشد سالم الشمري المقيد (من الخارج) بقػسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية وعنواف الرسالة
فاعلية الذات وعالقتها بالتفكير االيج ابي والطالقة النفسية لدى معلمي التربية البدنية بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة الدكتوراه في
فلسفة التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د /محمد صبري عمر

أستاذ التقويم والقياس النفسي وعميد كلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية سابقاً (مناقشاً ورئيساً)

 2أ.د /أحمد كماؿ نصاري
 3أ.د /عبد الحكيم رزؽ عبد الحكيم

أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي (مناقشاً)
أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوـ النفسية والرياضية بكلية التربية الرياضية
(مشرفاً)
جامعة أسيوط
أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي (مشرفاً)
(مشرفاً)
دكتوراه علم النفس الرياضي بوزارة التعليم والتدريب التطبيقي بدولة الكويت

 4أ.ـ.د /أحمد عبد العاطي حسين
 5د/يوسف عبداهلل الكندري
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2151

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /جعفر نجف محمد جمشير المقيد (من الخارج) بقػسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية وعنواف الرسالة
" الذكاء االنفعالي وعالقتو باألسلوب المعرفي (التروي/االندفاع) والسلوؾ القيادي لدى مدربي الكرة الطائرة بدولة الكويت " للحصوؿ
على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د /محمد صبري عمر

أستاذ التقويم والقياس النفسي وعميد كلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية سابقاً (مشرفاً ورئيساً)

 2أ.د /أحمد كماؿ نصاري
 3أ.د /عبد الحكيم رزؽ عبد الحكيم

(مناقشاً)
أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوـ النفسية والرياضية بكلية التربية الرياضية
(مناقشاً)
جامعة أسيوط
أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي (مشرفاً)
(مشرفاً)
دكتوراه علم النفس الرياضي بوزارة التعليم والتدريب التطبيقي بدولة الكويت

 4أ.ـ.د /أحمد عبد العاطي حسين
 5د/يوسف عبداهلل الكندري
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2159

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /مؤمن إبراىيم عبدالعزيز خليل المقيد (من الخارج) بقػسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية وعنواف الرسالة " األمن
النفسي وعالقتو بالضغوط النفسية لدى معلمي التربية الرياضية بالمعاىد األزىرية بمحافظة سوىاج " للحصوؿ على درجة الماجستير في
التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د /أحمد محمد عبد المعز السنتريسي

أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرـ جامعة حلواف
(مشرفاً ورئيساً)

أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي (مشرفاً)
أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرـ جامعة حلواف (مناقشاً)
أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي(مناقشاً)

 2أ.د /أحمد كماؿ نصاري
 3أ.د /رشا أشرؼ محمد
 4أ.ـ.د /أحمد عبد العاطي حسين
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2159

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص مد قيد الطالب /عبد
اهلل محمد انور عبد الغني في الفترة من 8188/88/81الي. 8189/88/89

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2158

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص تشكيل لجنة المناقشة
والحكم للباحث  /عبداهلل محمد أنور عبد الغني المقيد (من الخارج) بقػسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية وعنواف الرسالة " قلق ما
قبل المنافسة وعالقتو بأبعاد التفوؽ الرياضي لدى العبي كرة اليد " للحصوؿ على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف
لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د /عزة شوقي عبدالعزيز الوسيمي
 2أ.د /أحمد كماؿ نصاري
 3أ.د /عماد سمير محمود

أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ وعميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا (مشرفاً ورئيساً)
أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي (مناقشاً)
أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضية لشئوف الدراسات العليا والبحوث
(مناقشاً)
جامعة أسيوط
أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي(مشرفاً)

 4أ.ـ.د /أحمد عبد العاطي حسين
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2153

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم علوـ الصحة الرياضية بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم
للباحث  /محمد جاراهلل ربيح الوطيب المقيد (من الخارج) بقسم علوـ الصحة الرياضية وعنواف الرسالة " فاعلية برنامج تأىيلي
باستخداـ الوسط المائي والرماؿ على إصابة التمزؽ الجزئي للعضلة التوأمية لدى العبي كرة القدـ بدولة الكويت " للحصوؿ على درجة
الماجستير في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
 1أ.د /حمدي محمد جودة القليوبي
 2أ.د/أحمد عبد السالـ عطيتو
 3أ.د /عبد المجيد محمد الموسوي
 4أ.ـ.د /محمد محمود زيادة

أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني ووكيل كلية التربية الرياضية لشئوف خدمة البيئة وتنمية
(مناقشاً ورئيساً)
المجتمع جامعة المنصورة
أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني ورئيس قسم علوـ الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية
(مشرفاً)
بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني بقسم التربية البدنية بكلية التربية األساسية بدولة الكويت
(مشرفاً)
أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني المساعد بقسم علوـ الصحة الرياضية بكلية التربية
(مناقشاً)
الرياضية جامعة المنصورة

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2120

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بخصوص تشكيل لجنة
المناقشة والحكم للباحث  /جاسم سليماف جاسم المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعنواف الرسالة " تأثير
برنامج تعليمي باستخداـ أسلوب الموديوالت التعليمية علي تعلم بعض المهارات للمبتدئين في تنس الطاولة بدولة الكويت " للحصوؿ
على درجة الدكتوراة في التربية الرياضية .على إف تتكوف لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا األسبق
 8أ.د/عماد أبو القاسم محمد
(مشرفاو رئيساً)
 جامعة جنوب الوادي .أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية -
 8أ.د/كماؿ سليماف حسن
(مناقشاً(
جامعة أسيوط .
 3أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئوف الدراسات العليا والبحوث سابقاً
(مشرفاً)
بكلية التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي
 4أ.د /مجدي احمد شوقي
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئوف الدراسات العليا والبحوث سابقاً
(مشرفاً)
بكلية التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2125

بشػػأف النظػػر فػػي المػػذكرة الػػوارة مػػن رئػػيس قسػػم المنػػاىج وتػػدريس التربيػة الرياضػػية فػػي تسػػجيل موضػػوع البحػػث للباحػػث /محمػػد
معػػروؼ جػػاد (مػػدرس مسػػاعد ) بقسػػم المنػػاىج وت ػدريس التربيػػة الرياضػػية وموضػػوع البحػػث بعنػػواف " تػػأثير برنػػامج تعليمػػي مقتػػرح
باسػػتخداـ نمػػوذج ( ) wheatleyالمػػدعم بالحاسػػب اعلػػي علػػي نػػواتج الػػتعلم لػػبعض مهػػارات كػػرة السػػلة " للحصػػوؿ علػػى درجػػة
الدكتوراه في التربية الرياضية على إف تتكوف لجنة اإلشراؼ من السادة-:
 8أ.د/عماد ابو القاسم محمد أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا
االسبق – جامعة جنوب الوادي
 8أ.د /محمود حسين محمود أستاذ بقسم الرياضات الجماعية والعاب المضرب بكلية التربية الرياضية –
جامعة المنيا
مدرس بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب
 3د/محمد خضري محمد
الوادي
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2122

بشأف النظر في المذكرة الوارة من رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية في تسجيل موضوع البحث للباحث /إبراىيم حسن
حسن (مػدرس مسػاعد ) بقسػم المنػاىج وتػدريس التربيػة الرياضػية وموضػوع البحػث بعنػواف " فعاليػة برنػامج تعليمػي باسػتخداـ تقنيػة
الواقع المعزز علي نواتج التعلم في رياضة تنس الطاولػة " للحصػوؿ علػى درجػة الػدكتوراه فػي التربيػة الرياضػية علػى إف تتكػوف لجنػة
اإلشراؼ من السادة-:
 8أ.د /ىاني الدسوقي إبراىيم أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئوف الدراسات العليا
والبحوث بكلية التربية الرياضية بقنا  -جامعة جنوب الوادي
 8أ.د /مجدي احمد شوقي
أستاذ ورئيس قسم ألعاب المضرب بكلية التربية الرياضية للبنين –
جامعة الزقازيق
مدرس بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب
 3د /منتصر سعدي أحمد
الوادي
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2129

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص تسجيل موضوع
البحث للباحث /محمد حمدي محمد زغلوؿ المدرس المساعد بقسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية وموضوع البحػث بعنػواف "
التفكير االيجابي وعالقتو بالدافعية العقلية والػذات االيجابيػة لػدى طػالب كليػة التربيػة الرياضػية بجامعػة جنػوب الػوادي " للحصػوؿ
على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية على إف تتكوف لجنة اإلشراؼ من السادة-:
 1أ.د /أحمد كماؿ نصاري
 2أ.د/مجدي حسن يوسف

أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ علم النفس الرياضي بقسم أصوؿ التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بابي قير
جامعة اإلسكندرية

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2124

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسػم علػوـ الصػحة الرياضػية بخصػوص تسػجيل موضػوع البحػث
للباحػػث /أحمػػد عايػػد عبػػادي محمػػود المػػدرس المسػػاعد بقسػػم علػػوـ الصػػحة الرياضػػية وموضػػوع البحػػث بعنػػواف" تػػأثير تػػدريبات
الكاتسيو على كفاءة المنظمات الحيوية وبعض المتغيرات الكيموحيويػة لتػأخير ههػور التعػب لػدى متسػابقي المسػافات المتوسػطة"
للحصوؿ على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية على إف تتكوف لجنة اإلشراؼ من السادة-:
 1أ.د/أحمد عبد السالـ عطيتو

أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني ورئيس قسم علوـ الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية
بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ بيولوجيا الرياضة ووكيل كلية التربية الرياضية لشئوف خدمة البيئة وتنمية المجتمع جامعة بنها

 2أ.د/محمد سعد إسماعيل
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2121

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تسجيل موضوع
البحػث للباحػث /عبػد المػؤمن عػويس بػدري المػدرس المسػػاعد بقسػم التػدريب الرياضػي وعلػوـ الحركػة وموضػوع البحػث بعنػػواف"
تأثير برنامج تدريبي باستخداـ التمرينات النوعية واألثقاؿ علػى تحسػين بعػض المتغيػرات البدنيػة والفسػيولوجية وعالقتهػا بالمسػتوى
الرقمي لمتسابقي  811متر جري "للحصػوؿ علػى درجػة الػدكتوراه فػي فلسػفة التربيػة الرياضػية علػى إف تتكػوف لجنػة اإلشػراؼ مػن
السادة-:
 1أ.د /احمد سعد الدين محمود عمر

أستاذ تدريب ألعاب القوي وعميد كلية التربية الرياضية للبنين بابي قير جامعة اإلسكندرية

 2ا.ـ.د /محمود محمد لبيب

أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بكلية التربية
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2129

بشأف النظر فػي المػذكرة الػوارة مػن رئػيس قسػم المنػاىج وتػدريس التربيػة الرياضػية فػي تسػجيل موضػوع البحػث للباحثػو /مهػا ىػاني
الدسوقي (المعيدة ) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وموضوع البحث بعنواف " فاعلية استخداـ خريطة الشكل ( )Vعلي
نواتج التعلم لمقرر التمرينات لطالب كلية التربية الرياضية بقنا " للحصوؿ على درجة الماجستر في التربية الرياضية على إف تتكوف
لجنة اإلشراؼ من السادة-:
 8أ.د/عماد ابو القاسم محمد أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا
االسبق – جامعة جنوب الوادي
 8د /ىشاـ أسامة عبد الراضي مدرس بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بقنا  -جامعة
جنوب الوادي

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2129

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوـ التربوية والنفسية الرياضية بخصوص تسجيل موضػوع
البحػػث للباحػػث /أحمػػد رشػػاد محمػػد محمػػود المعيػػد بقسػػم العلػػوـ التربويػػة والنفسػػية الرياضػػية وموضػػوع البحػػث بعنػػواف " التنمػػر
السلوكي وعالقتو بالبناء النفسي لدى طالب جامعػة جنػوب الػوادي الممارسػين وغيػر الممارسػين للنشػاط الرياضػي " للحصػوؿ علػى
درجة الماجستير في التربية الرياضية على إف تتكوف لجنة اإلشراؼ من السادة-:
 1أ.د /أحمد محمد عبد المعز السنتريسي أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرـ جامعة حلواف
أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
 2أ.د /أحمد كماؿ نصاري
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2128

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تسجيل موضوع
البحث للباحثة /فاتن محمد أحمد توفيق المعيدة بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وموضوع البحث بعنواف" تأثير تطوير بعض
القدرات التوافقية على مستوي أداء بعض مهارات الجملة الحركيػة لناشػئات الجمبػاز "للحصػوؿ علػى درجػة الماجسػتير فػي التربيػة
الرياضية على إف تتكوف لجنة اإلشراؼ من السادة-:
 1أ.د /محمد فؤاد حبيب
 2ا.د /اشرؼ محمد موسي
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

أستاذ ألعاب الجمباز وعميد كلية التربية الرياضية للبنين بالهرـ جامعة حلواف
أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل كلية التربية الرياضية بقنا لشئوف التعليم والطالب جامعة جنوب الوادي

الووضوع (-:)2123

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص تسجيل موضوع
البحث للباحث /عدي عادؿ يوسف دراغمة المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة وموضػوع البحػث بعنػواف"
تأثير برنامج تدريبي للقوة المميزة بالسرعة على مستوى التصويب المتنوع لدى العبي كرة القدـ بالجامعات الفلسطينية "للحصػوؿ
على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية على إف تتكوف لجنة اإلشراؼ من السادة-:
 1أ.د /محمد إبراىيم محمود

أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل كلية التربية الرياضية بأسيوط لشئوف التعليم والطالب جامعة أسيوط

 2ا.د /اشرؼ محمد موسي
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

أستاذ تدريب كرة القدـ ووكيل كلية التربية الرياضية بقنا لشئوف التعليم والطالب جامعة جنوب الوادي

الووضوع (-:)2190

بشأف النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة بخصوص مد قيػد الطالػب
/محمد شاكر محمد علي في الفترة من 8188/9/87الي. 8189/9/86

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2195

بشأف النظر في الطالب التي استنفذت عدد سنوات القيد المحددة وىي خمس سنوات لمرحلة الماجستير للعاـ الجامعي
 8189/8188وىم كالتالي:
أوالً  :قسم اإلدارة الرياضية والترويح
م
1

االسةةةةم
أحما محما عمر عثمان

م
1

االسةةةةم
إبراهيم عاشور إبراهيم عبا العميم

مالحظات

ثانياً  :قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة

مالحظات

ثالثاً  :قسم علوـ الصحة الرياضية
م
1
2

مالحظات

االسةةةةم
فاطم السيا ابو بكر ابو الفض
مارينا جما زكي راغب

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2192

بشأف النظر في الطالب التي استنفذت عدد مرات الرسوب للعاـ الجامعي  8189/8188وىم كالتالي:
* مرحلة األولي الماجستير-:

م

8
8
3
4
5

االسةةةةم

شيخو عدناف عبداهلل أماف
داود سالماف عبداهلل احمد القالؼ
محمود يحيي موسي محمد البلوشي
أسامو عبدالمحسن عبد الكريم العبد العزيز
جمعة محمد جمعة مبارؾ

* مرحلة الثانية الماجستير-:

االسةةةةم

م

 8بشرة حمد محمد شرار

القسةةةةم

العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية
اإلدارة الرياضية والترويح
اإلدارة الرياضية والترويح
التدريب الرياضي وعلوـ الحركة
التدريب الرياضي وعلوـ الحركة

القسةةةةم

العلوم الرتبوية والنفسية الرياضية

مالحظات

مالحظات

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
الووضوع (-:)2199

بشأف النظر في الطالب الذين تم التحاقهم بمرحلة الدكتوراه للعاـ الجامعي  8189/8188وىم كالتالي:
أوالً  :قسم اإلدارة الرياضية والترويح
م
1

االسةةةةم
محموا محما أحما المصطفي

ثانياً  :قسم التدريب الرياضي وعلوـ الحركة
م
1

االسةةةةم
أحما الااوي محما بخيت

مالحظات
مارس مساعا

مالحظات
مارس مساعا

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .

الووضوع (-:)2194

بشأف النظر في تحويل وقيد الطالب من دبلوـ اعداد نفسي للرياضين الي دبلوـ اصابات رياضية نظرا لعدـ اكتماؿ العدد
المطلوب لفتح الدبلوـ للعاـ الجامعي  8189/8188وىم كالتالي:

م

االسةةةةم

 8محمد عبد النعيم صديق
 8مصطفي صالح مصطفي احمد
 3محمد الفاتح ىجاف يحي عبد القادر

مالحظات

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌذساسبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجحٛس .
ثبلثب  -:هوضوعبت خبصة ثخذهة الوجتوع وتٌوية الجيئة-:
الووضوع (-:)2191

بشأف النظر في قرارات محضر اجتماع خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم ( )3بتاريخ 8188/88/88ـ .

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ .

راثعب  -:هوضوعبت عبهة-:
الووضوع (-:)2199

بشأف النظر في تعيين السيد الدكتور /محمد أحمد ىماـ مديرا لوحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكلية .

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛسِ /ذ٠ش ٚبذح ضّبْ اٌجٛدح ثبٌجبِؼخ .
الووضوع (-:)2199

بشأف النظر في تعيين المدرس المساعد /نهاد عبد الرحيم عبد الرحيم ابو المجد فى وهيفة مدرس بقسػم المنػاىج وتػدريس
التربية الرياضية حيث وافق مجلس الجامعة بتاريخ 8188/88/86ـ على منحها درجة الدكتوراه في التربية الرياضية

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛس /سئ١س اٌجبِؼخ.
الووضوع (-:)2198

بشأف النظر في تعيػين المعيػد /محمػد عيػاد أمجػد فػي وهيفػة مػدرس مسػاعد بقسػم المنػاىج وتػدريس التربيػة الرياضػية حيػث
وافق مجلس الجامعة بتاريخ 8188/88/86ـ على منحو درجة الماجستير في التربية الرياضية .

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍس١ذ االسزبر اٌذوزٛس /سئ١س اٌجبِؼخ.
الووضوع (-:)2193

بشأف النظر في الخطاب الوارد من وكيل الكلية لشئوف التعليم والطالب بكليػة التربيػة وذلػك لترشػيح أعضػاء ىيئػة التػدريس
من االقساـ المختصة وذلك على النحو التالي-:
عملي
نظري
الفرقة
اسم المقرر
8
8
ثانية شعبة الطفولة
تربية رياضية ومعسكرات
3
8
ثانية اساسي علوـ
3
8
ثانية اساسي لغة عربية
3
8
ثانية اساسي لغة انجليزية
المهارات الحركية
3
8
ثانية اساسي رياضيات
8
8
ثانية اساسي دراسات

القــــــــــــــــــــزار-:

٠شجٌ ٟح ٓ١إٌظش ف ٝاٌزٛص١ف االػٌٍٍّ ٝمشس .

الووضوع (-:)2140

بشػػأف النظػػر فػػي الفػػاكس الػػوارد مػػن كليػػة التربيػػة الرياضػػية جامعػػة أسػػواف وذلػػك النتػػداب كػػال مػػن أ.د /عبػػد الحػػق سػػيد عبػػد
الباسػػط أ أ.د /أحمػػد عبػػد السػػالـ عطيتػػو لالختبػػارات الشػػفهية والعمليػػة لطػػالب مرحلػػة البكػػالوريوس بكليػػة التربيػػة الرياضػػية
جامعة اسواف .
القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ .

الووضوع (-:)2145

بشػأف النظػر فػي الخطػػاب الػوارد مػن مجلػػس شػئوف التعلػيم والطػالب األعلػػى بػالمجلس األعلػى للجامعػػات فػى جلسػتو رقػػم
( )64بتاريخ  8188/81/8ـ تفعيل االنشطة الطالبية واتفق المحاضروف على ضرورة إعادة امتحانات الطالب المشػاركين
فى االنشطة المعتمدة (ويقصػد بهػذه االمتحانػات امتحانػات أعمػاؿ السػنة فقػط) دوف امتحانػات أخػر العػاـ وعػدـ احتسػاب
أياـ االنشطة المعتمدة غيابا وذلك لتشيع الطالب على ممارسة االنشطة الطالبية بالجامعة .

القــــــــــــــــــــزار-:

اٌّٛافمخ ػٍ ٝلشاس اٌّجٍس الػٌٍٍ ٝجبِؼبد ٚاٌّٛافمخ ػٍ ٝاال رمً دسجخ أػّربي اٌسرٕخ ٌٍّمرشساد اٌذساسر١خ ػرٓ %20
رشج١ؼب ٌٍطالة ػٍِ ٝشبسوز ُٙف ٟاالٔشطخ اٌطالث١خ ٚثٕبء شخص١ز١ٌ ُٙىٛٔٛا ِٛاطٕ ٓ١صبٌح ٓ١ف ٟاٌّجزّغ ٠ٚشفغ اٌرٝ
اٌس١ذ االسزبر اٌذوزٛسٔ /بئت سئ١س اٌجبِؼخ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة .

الووضوع (-:)2142

بشأف النظر في تحديد مجاؿ التخصص للمعيدين المطلوب التعيين فى الخطة الخمسية 8183/8189ـ .

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ .
الووضوع (-:)2149

بشأف النظر في بروتوكوؿ تعاوف مشترؾ بين كلية التربية الرياضية بقنا ونقابة المهن الرياضية .

القــــــــــــــــــــزار-:
اٌّٛافمخ .

أمني اجمللس

عميد الكلية ورئيس اجمللس

د /حممد خضري حممد

أ.د /أمحد كمال نصارى

