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جبيعخ جُوة انوادي
كهٍخ انتزثٍخ انزٌبضٍخ
يكتت عًٍذ انكهٍخ

جذول أعًبل يجهس انكهٍخ رقى()801
وانًُعقذ ثتبرٌخ 0089/3/00و
انه في يوم االربعاء الموافا 0229/3/02م أجتما مجما

نصءري عميا الكمي وبحضور كال من السءاة-:

الكميا برئءسا السايا اتساتءل الااكتور /أحماا كماء

2

السيا -ا2ا /أشرف محما موسى

0

3

السيا -ا2ا /احما عبا السالم عطيتو
السيا – أ.م.ا /محموا محما لبيب

_ قءئم بعم رئي

4

السيا -أ.م.ا /أحما عبا العءطي حسين

 -أقام أستءل مسءعا بقسم العموم التربوي والنفسي

5

_ وكي الكمي لشئون التعميم والطالب
_ قءئم بعم رئي

قسم عموم الصح

قسم التاريب الريءضي وعموم الحرك

بقسم المنءهج وطر تاري

التربي الريءضي

_ مار
السيا -ا /محما خضري محما
وقذ أعتذر عٍ انحضور كال يٍ -:أ.د /عًبد اثو انقبسى يحًذ – أ.د /هبًَ انذسوقً إثزاهٍى – أ.د /عجذ انحق سٍذ عجذ انجبسظ
انًوضوع رقى ( -:)0515
انتصذٌق عهى يحضز انجهسخ انسبثق رقى ()807
انقــــــــــــــــــــزار-:
انًصبدقخ .

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

==========================================================

أوال  -:يوضوعبد شئوٌ انتعهٍى وانطالة-:
انًوضوع (-:)0516
بش أ ٌلننُ أ ل أأٙلإَٓ أ الننخ أ اٚملننً ٛأ نَٙلٔمنأأخلٚأإٔولننفًأأ ٛلننًٕن أأكل5102/4/55ولٔعهأأٙلنٌلحمأأهىلتا أ ثل
ننخ اٚملننً ٛنَٙل ٙليٕع لألص ِل5102/5/5ولنهم تةلاؤس الننكُخ ٔالثلننًعُٛتل .ل
انقــــــــــــــــــــزار-:
ننًٕن متل .ل

=========================================================
انًوضوع (-:)0517
بش ٌلننُ ل ٙلننج نٔللننف صتلب اليخح َ ثلننعًهٙلنهفصملنن انسٙلننث َٙلنهع ولننجأ يعٙل5102/5102ول
ٔعهٗلنٌلحب ألناليخح َ ثلننعًهٛتلنعخب انليٍلٕٚولننفً ٛلننًٕن كل5102/5/5ول .ل
انقــــــــــــــــــــزار-:
ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلننخعهٛىلٔننطالبل .ل

=========================================================
انًوضوع (-:)0511
بش ٌ لننُ ل  ٙلننج نٔل لننف صت لب اليخح َ ث لننُ ٚت لٔحشكٛم لنج ٌ لننخصحٛح لتٔا لي  ٕٚلنهفصم لنن انسٙل
ننث َ ٙلنهع و لننج يع ٙل5102/5102و لعه ٙلأٌ لحب أ لناليخح َ ث لننُ ٚت لنعخب ان ليٍ لٕٚو لننفً ٛلننًٕن كل
5102/5/53ول.ل ل
انقــــــــــــــــــــزار-:
ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلننخعهٛىلٔننطالبل .ل

=========================================================
انًوضوع (-:)0519
بش ٌلننُ ل ٙلح ي ٌلننطالبلننًخغٛبٍٛلعٍلأتنالنالخخب انثلننعًهٛتل(نخخب الَٓ ٚتلننع و)ليٍلتخٕلل
ناليخح َ ثلننُ ٚتلنهً تةلننًخغٛملبٓ لنهفصملنن انسٙلننث َٙلنهع ولننج يعٙل5102/5102ول .ل
انقــــــــــــــــــــزار-:
ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائٛ

لننج يعتلنشئٌٕلننخعهٛىلٔننطالبل .ل

=========================================================

انًوضوع (-:)0590
بش ٌلننُ ل ٙلسحمليهفلأٔانقلننط نم/لأحً لعب ٛلأحً ليحً لٔمنخلالسخُف ملع تلي نثلنن سٕبل .ل
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلننخعهٛىلٔننطالبل .ل
=========================================================
ثبٍَب  -:يوضوعبد شئوٌ انذراسبد انعهٍب وانجحوث-:
انًوضوع ( -:)0598ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث/اميرة محمود محمد احمد (المعيدة ) بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعنوان
الرسالة " برنامج تدري بي مقترح لتطوير القدرات البدنية الخاصة ومستوي اداء الهجمة المستقيمة للمبارزين
ذوي انماط السيطرة المخية " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوم األثنين
الموافق 312:/2/32م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حثتلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0590ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /مشعل مرزوق فضي الرشيدي المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تدريبي باستخدام تدريبات المواقف التنافسية على بعض القدرات
البدنية الخاصة والمبادئ الخططية الهجومية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت" درجة دكتوراه الفلسفة في
التربية الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوم االثنين الموافق 312:/2/25م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلنن كخٕانِليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0593ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /سالم سعدي سالم عبداهلل عيسى المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي
وعلوم الحركة وعنوان الرسالة " تأثير استخدام تدريبات السرعة والرشاقة رد الفعل على مستوى بعض
االداءات المهارية المركبة لناشئي كرة القدم بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت
مناقشة الرسالة يوم السبت الموافق 312:/2/2:م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0594ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /سعود عبد العزيز جاسم التوره المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة وعنوان الرسالة " فاعلية برنامج تدريبي لتنمية سرعة االستجابة الحركية ومستوى وسائل تنفيذ
خطط اللعب الدفاعية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت
مناقشة الرسالة يوم السبت الموافق 312:/2/2:م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0595ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /بدر ىادي منصور المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
وعنوان الرسالة " تأثير تنمية التوازن العضلي لعضالت الطرف السفلي على بعض المتغيرات البدنية الخاصة
ومستوى االنجاز الرقمي لمتسابقي الوثب الثالثي بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية
حيث تمت مناقشة الرسالة يوم السبت الموافق 312:/2/37م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0596ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /بندر محمد سمير مخيلف المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة وعنوان الرسالة " تأثير استخدام التدريب المتقاطع على بعض القدرات البدنية الخاصة لمتسابقي
الوثب الطويل بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوم السبت
الموافق 312:/2/37م.

انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0597ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /خالد إبراىيم محمد فهاد المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة وعنوان الرسالة " برنامج تدريبي مقترح للقدرات البدنية الخاصة وأثره على مستوى االنجاز الرقمي
لناشئي سباق  221متر حواجز بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة
الرسالة يوم األثنين الموافق 312:/2/32م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0591ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /عبد العزيز يعقوب الشمالي المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة وعنوان الرسالة " تأثير استخدام التدريبات الخاصة الموجهة على مستوى االنجاز الرقمي لالعبي
الوثب الثالثي بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوم األثنين
الموافق 312:/2/32م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0599ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحث /ناصر بندر جيفين كميخ المقيد (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تدريبي مقترح باستخدام أسلوبي التدريب الموزع والمكثف على تنمية القوة
االنفجارية وعالقتها باالنجاز الرقمي لالعبي الوثب الطويل بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية
الرياضية حيث تمت مناقشة الرسالة يوم األثنين الموافق 312:/2/32م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0600ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من رئيس قسم علوم الصحة الرياضية والخاصة بمنح الباحث /دليم عايض
علي العجمي المقيد (من الخارج) بقسم علوم الصحة الرياضية وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تأىيلي لتمزق
عضالت مفصل الكتف لالعبي الكرة الطائرة بدولة الكويت " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث
تمت مناقشة رسالتو العملية الخاصة بو يوم السبت الموافق 312:/4/3م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلننً مخ ٛليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0608ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
بخصوص بمنح الباحث  /مانع مهدي مناحي العجمي المقيد (من الخارج) بقسم العلوم التربوية والنفسية
الرياضية وموضوع البحث بعنوان " لاألمن النفسي وعالقتو باالغتراب ودافعية االنجاز لدى معلمي التربية
البدنية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت " درجة الدكتوراه في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو
العملية الخاصة بو يوم السبت الموافق 312:/4/3م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلنن كخٕانِليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0600ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
بخصوص بمنح الباحث  /عبداهلل ابنية نزال الصليلي المقيد (من الخارج) بقسم العلوم التربوية والنفسية
الرياضية وموضوع البحث بعنوان " فاعلية الذات وعالقتها بالتصور العقلي والثقة بالنفس لدى معلمي التربية
البدنية بدولة الكويت " درجة الدكتوراه في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية الخاصة بو يوم
السبت الموافق 312:/4/3م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلنن كخٕانِليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0603ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
بخصوص بمنح الباحث  /جعفر نجف محمد جمشير المقيد (من الخارج) بقسم العلوم التربوية والنفسية
الرياضية وموضوع البحث بعنوان " الذكاء االنفعالي وعالقتو باألسلوب المعرفي (التروي/االندفاع) والسلوك
القيادي لدى مدربي الكرة الطائرة بدولة الكويت " درجة الدكتوراه في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة
رسالتو العملية الخاصة بو يوم السبت الموافق 312:/4/3م.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ٔن كليجه لننكهٛتلبًُحلننب حذلتا تلنن كخٕانِليعلا علنألي لإنٗلننم ٛلنألسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0604ل

2
3
4
5

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث  /محمود لطفي محمد المقيد (من الخارج) بقسم
التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعنوان الرسالة " تأثير برنامج مقترح علي بعض المتغيرات البدنية الخاصة
والفسيولوجية ومستوي االنجاز الرقمي لمتسابقي 6111متر " للحصول على درجة الماجستير في التربية
الرياضية .على إن تتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
أستاذ تدريب كرة القدم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
أ.د/أشرف محمد موسى
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ تدريب العاب القوى بقسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية
أ.د/ىشام محمد الجيوشي
(مشرفاً)
جامعة حلوان
أستاذ التدريب الرياضي بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية
أ.د/ياسر حسن حامد
(مناقشا)
باسيوط -جامعة أسيوط
أ.م.د/محمود محمد لبيب سليمان أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0605ل

2
3
4
5

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث  /الحسن منصور مصطفي شعبان المقيد (من الخارج)
بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعنوان الرسالة " برنامج تدريبي مقترح باستخدام التدريب الفتري
المرتفع الشدة وتأثيره علي بعض المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي لمتسابقي 311متر عدو" للحصول
على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إن تتكون لجنة المناقشة والحكم من السادة-:
أستاذ تدريب كرة القدم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
أ.د/أشرف محمد موسى
(مناقشاً ورئيساً)
جامعة جنوب الوادي
أستاذ تدريب العاب القوى بقسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية
أ.د/ىشام محمد الجيوشي
(مشرفاً)
جامعة حلوان
أ.م.د/محمود محمد لبيب سليمان أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
(مشرفاً)
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
أستاذ تدريب الكرة الطائرة المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
أ.م.د /مروة رمضان محمود
(مناقشا)
الرياضية بسوىاج – جامعة أسيوط
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0606ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
بخصوص إعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /عبداهلل محمد أنور عبد الغني المقيد (من الخارج)
بقـسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية وعنوان الرسالة " قلق ما قبل المنافسة وعالقتو بأبعاد التفوق
الرياضي لدى العبي كرة اليد " للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية .على إن تتكون لجنة
المناقشة والحكم من السادة-:
أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية
 2أ.د /عزة شوقي عبدالعزيز الوسيمي
(مشرفاً ورئيساً)
جامعة طنطا
 3أ.د /أحمد كمال نصاري
 4أ.د /عماد سمير محمود
 5أ.م.د /أحمد عبد العاطي حسين
انقــــــــــــــــــــزار-:

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

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0607ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
على تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /وائل ذكي فهيم المقيد (من الخارج) بقـسم المنـاىج وتدريـس
التربيـة الرياضيـة وعنوان الرسالة " دليل كشفي مقترح لمعلمي التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية بالبحر
األحمر" للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية على أن تتكون لجنة المناقشة والحكم من
السادة:
أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا
 -2أ.د/عماد أبو القاسم محمد
(مشرفا ورئيساً)
األسبق  -جامعة جنوب الوادي .
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات
 -3أ.د /ىاني الدسوقي ابراىيم
(مناقشاً)
العليا والبحوث  -جامعة جنوب الوادي .
أستاذ المناىج وطرق تدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون
 -4أ.د /ابراىيم السيد البرعي
(مناقشاً)
التعليم والطالب -جامعة سوىاج.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0601ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة  /أسماء خلف محمد أحمد المقيدة (من الخارج) بقـسم المنـاىج
وتدريـس التربيـة الرياضيـة وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تعليمي على مستوى األداء المهاري والتوقع الحركي
لدى ناشئي تنس الطاولة" للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية على أن تتكون لجنة المناقشة
والحكم من السادة:
أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية بقنا
 -2أ.د/عماد أبو القاسم محمد
(مناقشاً ورئيساً)
األسبق  -جامعة جنوب الوادي .
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات
 -3أ.د /ىاني الدسوقي ابراىيم
(مشرفاً)
العليا والبحوث  -جامعة جنوب الوادي .
أستاذ المناىج وطرق تدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون
 -4أ.د /شعبان حلمي حافظ
(مناقشاً)
الدراسات العليا والبحوث -جامعة سوىاج.
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0609ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص تسجيل موضوع البحث للباحث /محمد حسني احمد خليل المقيد بقسم التدريب الرياضي
وعلوم الحركة وموضوع البحث بعنوان" اثر توجيو االحمال التدريبية علي بعض محددات النشاط الخططي
لالعبي الساندا وفقا لنوعي االيقاع الحيوي برياضة الكونغ فو " للحصول على درجة الماجستير في التربية
الرياضية على إن تتكون لجنة اإلشراف من السادة-:
أستاذ التدريب الرياضي لرياضة الكارتية بكلية التربية الرياضية للبنين بابي قير جامعة االسكندرية
 2أ.د /احمد محمود ابراىيم
 3أ.م.د/محمود محمد لبيب سليمان
 4د /محمد احمد ىمام

أستاذ التدريب الرياضي المساعد ورئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي

انقــــــــــــــــــــزار-:
ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0680ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية النفسية الرياضية
بخصوص تسجيل موضوع البحث للباحث/يوسف بركة حسن المقيد من الخارج بقسم العلوم التربوية
النفسية الرياضية وموضوع البحث بعنوان" التفكير االيجابي وعالقتو بتركيز االنتباه وبعض االداءات
الخطيطة الهجومية الفردية لدي العبي كرة القدم " للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية على
إن تتكون لجنة اإلشراف من السادة-:
أستاذ علم النفس الرياضي ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية
 2أ.د/عبد الحكيم رزق عبد الحكيم
الرياضية جامعة أسيوط
أستاذ تدريب كرة القدم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بقنا
 3أ.د /أشرف محمد موسي
جامعة جنوب الوادي
أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية الرياضية بقنا
 4أ.م.د /أحمد عبد العاطي حسين
جامعة جنوب الوادي
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0688ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية على
تسجيل لجنة اإلشراف للباحث /الحسين فؤاد خالد على المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية
الرياضية للحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان " تأثير برنامج تعليمي باستخدام
التمرينات الغرضية على تعلم بعض المهارات الهجومية والدفاعية في كرة اليد لدى تالميذ الحلقة األولى من
التعليم األساسي".على أن تتكون من السادة:
أستاذ ورئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية
 .2أ.د /عماد أبوالقاسم محمد
الرياضية بقنا – وعميد الكلية االسبق  -جامعة جنوب الوادي
.3

أ.د/مصطفى أحمد عبدالوىاب

انقــــــــــــــــــــزار-:

أستاذ بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية -
جامعة أسيوط

ننًٕن متليعلححفعلننم ٛلنن كخٕا/ليحً لخض ٘ليحً لٔ ٚعلنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0680ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية على
تسجيل موضوع البحث للباحث /حسين أحمد اسماعيل المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية
الرياضية للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان " تأثير برنامج تعليمي باستخدام
استراتيجية التساؤل الذاتي على التحصيل المعرفي وتعلم مهارة الوثب الطويل لدى تالميذ المرحلة
االعدادية" على أن تتكون لجنة االشراف من السادة:
أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون
 -2أ.د /ىاني الدسوقي ابراىيم
الدراسات العليا والبحوث  -جامعة جنوب الوادي بقنا .
أستاذ مساعد بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية -
 -3أ.م.د/أشرف أبو الوفا عبدالرحيم
جامعة سوىاج
أستاذ علم النفس الرياضي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية
 -4أ.م.د /أحمد عبد العاطي حسين
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.

ل

انًوضوع ( -:)0683ل

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بخصوص
تسجيل موضوع البحث للباحث/ابراىيم صقر الحاي المقيد من الخارج بقسم لعلوم الصحة الرياضية
وموضوع البحث بعنوان" فاعلية برنامج (تاىيلي بدني –وقائي)علي االصابات االكثر شيوعا لدي ضباط ادارة
التحريات بشرطة االمارات العربية المتحدة " للحصول على درجة الدكتوراة في التربية الرياضية على إن
تتكون لجنة اإلشراف من السادة-:
أستاذ اإلصابات الرياضية والتأىيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية
 2أ.د/أحمد عبد السالم عطيتو
الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي
 3اللواء /خليل إبراىيم المنصوري

مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي  ،شرطة دبي  ،بدولة االمارات العربية المتحدة

انقــــــــــــــــــــزار-:
ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

انًوضوع ( -:)0684ل

بشأن النظر في تحديد موعد امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 312:/3129م وذلك على أن
تبدأ االمتحانات من 312:/7/26م وتنتهي في 312:/7/2:م .
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متل.
ل

انًوضوع ( -:)0685ل

بشأن النظر في الئحة الساعات المعتمدة والخاصة بالدراسات العليا .
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلنن انس ثلننعه ٛلٔننبحٕدل.
ل

ثبنثب يوضوعبد خبصخ ثبنجودح-:
انًوضوع ( -:)0686ل

بشأن النظر في تشكيل فريق عمل وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية .
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متل.
ل

راثعب يوضوعبد خبصخ ثبنتعٍٍُبد-:
انًوضوع ( -:)0687ل

بشأن النظر في بتعيين د /منتصر سعدي أحمد عبد اهلل المدرس بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية في
وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم بناء على التقارير الواردة من لجنة الترقيات لألساتذة المساعدين1
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0681ل

بشأن النظر في حع ٍٛٛلو.و /لاح ب لعب لننًُعى لنن ش ٘ ٛلبممى لننخ اٚم لنن  ٚض ٙلٔعهٕول
ننح كت ل بٕظٛفتلي اسلبذنثلننممىلحٛذلأَٓ ليُحجلتا تلنن كخٕانِلبًجه لننكهٛتلالىل
( )017لبخ اٚخ ل5102/5/02و لٔحى لننخص ٚك لعه ّٛليٍ ليجه لننج يعت لبخ اٚخل
5102/5/54ولٔأٚض لنعخً تلنجُتلننفحصلن س نتلنن كخٕانِلننف صتلبٓ
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع ( -:)0689ل

بشأن النظر في الخطاب الوارد من االدارة العامة للموارد البشرية ادارة التعيينات والخاص بوجود درجة
شاغرة واحدة فقط للتكليف عليها من دفعة 3129/3128م .
انقــــــــــــــــــــزار-:

انًوافقخ عهً تعٍٍٍ انطبنت /أحًذ فبٌز أحًذ حسبٍٍَ يعٍذا ثبنكهٍخ و انحبصم عهى انتزتٍت االول عهى قسى انتذرٌت انزٌبضً وثبعتجبرِ االول
عهى يستوي انكهٍخ نحٍٍ استكًبل ثبقً انذرجبد طجقب نهخطخ انخًسٍخ  ،وقزار يجهس انكهٍخ رقى ( )800ثتبرٌخ 0081/7/08و .
ل

خبيسب يوضوعبد عبيخ -:
انًوضوع ( -:)0600ل

بشأن النظر في تشكيل لجنة جائزة مصر للتميز الحكومي

م

االسااااااااااااااااااام

1

أ.ت/لأحً لكً للَص اٖ

الوظيف

الصف

عميد الكمية

ورئيس قسم العموم التربوية والنفسية الرياضية

رئيسا

2

أ.ت/لْ َٙلنن سٕلٙلإب نْٛى ل

وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث

عضوا

3

أ1ت /أش فليحً ليٕسٗ ل

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

عضوا

4

أ.د/عبد الحق سيد عبد الباسط ل

وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع
ورئيس قسم االدارة الرياضية والترويح

عضوا

5

أ1ت/لعً تلأبٕلننم سىليحً

رئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية

عضوا

6

أ.د /أحمد عبد السالم عطيتو

رئيس قسم عموم الصحة الرياضية

عضوا

7

أ.د /محمود محمد لبيب

رئيس قسم التدريب الرياضي وعموم الحركة

عضوا

8

أ /عاطف رشاد

أمين الكمية

عضوا

9

أ /حسن عاشور أحمد

مدير المعامل

عضوا

11

أ /مصطفي محمود مصطفي

مسئول وحدة it

عضوا

11

أ /يونان سمير حكيم

إدارة الدراسات العميا

عضوا

انقــــــــــــــــــــزار-:
ننًٕن متل.
ل

انًوضوع ( -:)0608ل

بشأن النظر في رفض مجلس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية بجلستو رقم ( ):1بتاريخ
 312:/4/28م على الطلب المقدم من السيد /أمين عبد الحي الحسيني المدرس المساعد بقسم المناىج
وتدريس التربية الرياضية جامعة المنيا لنقلو لكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي بقنا بقسم المناىج
وتدريس التربية الرياضية
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متلعهٗلي لحىلبًجه للمىلننًُ ْجلٔح ا ٚلننخ بٛتلنن  ٚضٛتلالىل()21لبخ اٚخل5102/3/07ول.
ل

انًوضوع ( -:)0600ل

بشأن النظر في الطلب المقدم من الطالب /محمد ياسر انور والطالب /عبد الرحمن أشرف بالفرقة الثالثة
بكلية التربية الرياضية وذلك للموافقة على الزي الموحد لكلية التربية الرياضية من حيث الشنطة الكاملة من
(شورت – تيشرت  -كوتش – شراب – ترنج رياضي شتوي) مثل جامعة االسكندرية – أسيوط – المنيا –
حلوان) حيث يتم التعاقد مع مصنع لتوريد ىذه المالبس لمنافذ بيع خاصة بالجامعة .
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متلٔٚخىلنحب علك تلنال
ننج يعتل.
ل

نانثلننم ََٕٛتلٔننً نٛتلننٕن ملنحب عٓ لل ََٕ ٛل ٗلْذنلننش ٌليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لائ ٛل

سبدسب يب ٌستجذ يٍ يوضوعبد-:
انًوضوع ( -:)0603ل

بشأن النظر في الطلب المقدم من أ.د /رئيس قسم علوم الصحة الرياضية والخاص بتبرع طالب دبلوم
االصابات الرياضية بالقسم لمعمل القياسات الفسيولوجية بعدد ( )2واحد سرير تدليك وذلك لخدمة العملية
التعليمية بالقسم .
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لائ ٛلننج يعتل.
ل

انًوضوع (-:)0604

بشأن النظر في الطلب المقدم من أ.م.د /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة والخاص بانتداب
السيد الدكتور /ىاني عبد الغني طلبو لتدريس مقرر (تدريب – تدريس – إدارة) كرة سلة بدال من السيد
الدكتور /محمد رمضان محمود وذلك نظرا العتذاره عن تدريس المقرر لظروف شخصية خاصة بو .
انقــــــــــــــــــــزار-:

ننًٕن متليعلا علنالي لنهم ٛلنالسخ ملنن كخٕا/لَ ئملائ ٛلننج يعتلنشئٌٕلننخعهٛىلٔننطالبل.
ل

أمني اجمللس

عميد الكلية ورئيس اجمللس

د /حممد خضري حممد

أ.د /أمحد كمال نصارى

