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الووضوع رقن ( -:)2526
التصديق على هحضز الجلسة السبثق رقن ()908
القــــــــــــــــــــزار-:
الوصبدقة .

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

أوال  -:هوضوعبت شئوى التعلين والطالة-:
الووضوع (-:)2525
ثشأٌ انُظس فً روشٌع انزخصص بد انجًبعٍ خ اانرسيٌ خ نب اة انرسا خ انةبنة خ اانساثم خ نجًٍ ع انش مت ثب ا بو
نهرصم اندزاسً االال نهمبو انجبيمً 9191/9102و اعهً أٌ ٌزى طجقب نقسازاد يجهس انكهٍخ ان بثقخ.
القــــــــــــــــــــزار-:
انًوافقخ .

=========================================================
الووضوع (-:)2527
ثشأٌ انُظس فً رحدٌد َهبٌخ اخزٍبز انزخصصبد انجًبعٍخ اانرسيٌ خ نهر سازٍٍ انةبنة خ اانساثم خ ًٍ ع انش مت
يٍ ٌوو 9102/5/9و انى 9102/6/02و .
القــــــــــــــــــــزار-:
انًوافقخ .

=========================================================
الووضوع (-:)2528
ثشأٌ انُظس فً رحدٌد َهبٌخ اخٍبز انشمت نباة انرساخ انةبٍَخ طجقب نهقواعد انًُظًخ نرنك اعهى اٌ ٌكوٌ
اخس يوعد الخزٍبز انشمت فى انرزسح يٍ ٌوو 9102/5/9و انى 9102/6/02و .
القــــــــــــــــــــزار-:
انًوافقخ .

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

الووضوع (-:)2529
ثشأٌ انُظس فً انًركسح انًقديخ يٍ يجهس ا ى عهوو انصحخ انسٌبضٍخ ثخصوص اعربء ان ٍد االسزبذ
اندكزوز /احًد عجد ان او عبٍزوا يٍ اضع االيزحبٌ انُظسي اانًشبزكخ فى نجبٌ رصحٍح االيزحبٌ نًبيرً
انزشسٌح انوظٍرً ايبي ح انسٌبضخ اصحخ انًجزًع ثبنرساخ انةبٍَخ اذنك َظسا نو وي اساثخ يٍ اندز خ االانً
ثراد انرساخ اثُبء عهٍّ ٌزى اسُبي اضع االيزحبٌ اانًشبزكخ فى نجبٌ انزصحٍح انخبصخ ثّ انى ان ٍد االسزبذ
اندكزوز /يحًوي فبزاق صجسح االسزبذ ثق ى عهوو انصحخ انسٌبضٍخ ثجبيمخ اسٍوط اانًُزدة انى انكهٍخ فى
يسحهخ اندزاسبد انمهٍب
القــــــــــــــــــــزار-:
انًوافقخ .

=========================================================
ثبًيب  -:هوضوعبت شئوى الدراسبت العليب والجحوث-:
الووضوع (-:)2500

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
بخصوص منح الباحثة /ىديل سالم امان الفالح المقيدة (من الخارج) بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تدريبي باستخدام تدريبات المواقف التنافسية على بعض القدرات البدنية
الخاصة والمهارات الدفاعية لالعبي الكرة الطائرة بدولة الكويت "درجة الماجستير في التربية الرياضية
حيث تمت مناقشة الرسالة يوم االثنين الموافق 9142/4/41م.
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحةخ يز خ انًب

زٍس يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2509

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
بخصوص بمنح الباحث  /نفل فهد نفل الشمري المقيد (من الخارج) بقـسم العلوم التربوية والنفسية
الرياضية وعنوان الرسالة " تأثير استخدام االسترخاء (العضلي/العقلي) على درجة التوتر العضلي واالنتباه
لدى العبي كرة القدم بدولة الكويت " درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو
العملية الخاصة بو يوم السبت الموافق 9142/3/9م.
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2502

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
بخصوص بمنح الباحث  /سالم راشد سالم الشمري المقيد (من الخارج) بقـسم العلوم التربوية والنفسية
الرياضية وعنوان الرسالة " فاعلية الذات وعالقتها بالتفكير االيجابي والطالقة النفسية لدى معلمي التربية
البدنية بدولة الكويت " درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية الخاصة
بو يوم السبت الموافق 9142/3/9م.
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2500

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية
بخصوص منح الباحث  /مؤمن إبراىيم عبدالعزيز خليل المقيد (من الخارج) بقـسم العلوم التربوية والنفسية
الرياضية وعنوان الرسالة " األمن النفسي وعالقتو بالضغوط النفسية لدى معلمي التربية الرياضية بالمعاىد
األزىرية بمحافظة سوىاج " درجة الماجستير في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية الخاصة
بو يوم السبت الموافق 9142/3/9م.
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ انًب

زٍس يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2504

بشأن النظر في منح الباحث /عبد اهلل أحمد أحمد الكندري المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس
التربية الرياضية تخصص (المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " تأثير برنامج تربية حركية علي
بعض السلوكيات الصحية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت " درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية يوم السبت الموافق 9142/9/2م .
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2506

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية منح
الباحث /عادل حمود ميس الشمري المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية تخصص
(المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " فاعلية استخدام أسلوب التدريس المركب علي بعض
المتغيرات المهارية وتنمية التوافق االجتماعي في رياضة كرة القدم لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت "
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية يوم السبت الموافق
9142/9/2م .
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2505

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية منح
الباحث /عبد الرحمن أحمد محمد أحمد المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية
تخصص (المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " تأثير استخدام التعلم لإلتقان علي تعلم بعض
مهارات كرة اليد لتالميذ المرحلة المتوسطة بدولة الكويت "" درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية
حيث تمت مناقشة رسالتو العملية يوم السبت الموافق 9142/9/2م .
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2507

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية منح
الباحث /فهد نادر محمد الدوسري المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية تخصص
(المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " الكفايات التدريسية وعالقتها بالضغوط النفسية والمهنية
لدي معلمي التربية البدنية بدولة الكويت " درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة
رسالتو العملية يوم السبت الموافق 9142/9/2م .
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2508

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية منح
الباحث /عبد الرحمن حمد عبد الرحمن الحوطي المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية
الرياضية تخصص (المناىج وتدريس التربية الرياضية) وعنوان الرسالة " فاعلية وحدة تدريسية باستخدام
نموذج التعلم باأللعاب الغرضية علي تعلم مهارات كرة اليد والتحصيل المعرفي لدي تالميذ المرحلة
المتوسطة بدولة الكويت" درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية يوم
السبت الموافق 9142/9/2م .
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2509

بشأن النظر في المذكرة الواردة من السيد األستاذ الدكتور /رئيس قسم المناىج وتدريس التربية الرياضية منح
الباحث /جاسم سليمان جاسم المقيد (من الخارج) بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية وعنوان الرسالة "
تأثير برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الموديوالت التعليمية علي تعلم بعض المهارات للمبتدئين في تنس
الطاولة بدولة الكويت " درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية حيث تمت مناقشة رسالتو العملية يوم
السبت الموافق 9142/9/2م .
القــــــــــــــــــــزار-:

اافق يجهس انكهٍخ ثًُح انجبحش يز خ اندكزوزاِ يع زفع ا يس إنى ان ٍد ا سزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2540
بشأن النظر في الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور /رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية على
اإلشراف الخاص بالباحث /خالد محمد أحمد حسن عالم بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية (من الخارج)
لموضوع بحثها بعد التعديل بعنوان " دافعية التواد وعالقتها باإلنجاز لدي معلمي التربية الرياضية بمحافظة األقصر"
نفيد سيادتكم بتشكيل لجنة اإلشراف المكونة من -:
 أستاذ علم النفس الرياضي و عميد كلية التربية -4أ.د /أحمد كمال نصارى
الرياضية بقنا – جامعة جنوب الوادي.
 أستاذ علم النفس الرياضي ورئيس قسم أصول -9أ.د /مجدي حسن يوسف
التربية الرياضية سابقا بكلية التربية الرياضية للبنين
بابي قير جامعة اإلسكندرية
القــــــــــــــــــــزار-:
انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوزَ /بئت زئٍس انجبيمخ نشئوٌ اندزاسبد انمهٍب اانجحوس .

الووضوع (-:)2549
بشأن النظر في تغير موعد امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي ( – )9142-9142وعلي ان يبدا في
. 9142/6/99
القــــــــــــــــــــزار-:
انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوزَ /بئت زئٍس انجبيمخ نشئوٌ اندزاسبد انمهٍب اانجحوس .

الووضوع (-:)2542
بشأن النظر في تشكيل التصحيح -وجداول امتحانات الدراسات العليا –وتشكيل الكنتروالت .
القــــــــــــــــــــزار-:
انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوزَ /بئت زئٍس انجبيمخ نشئوٌ اندزاسبد انمهٍب اانجحوس .

الووضوع (-:)2540

بشأن النظر في تكليف السيد الدكتور /ىشام اسامة عبد الراضي مديرا للمجلة العلمية بالكلية بدال من
السيد الدكتور /الشريف محمد أحمد .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوزَ /بئت زئٍس انجبيمخ نشئوٌ اندزاسبد انمهٍب اانجحوس .

الووضوع (-:)2544

بشأن النظر في زيادة عدد المتقدمين للماجستير بدال من خمس طالب للقسم ليصبح العدد  41طالب
لكل قسم بداية من العام الدراسي 9191/9142م .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوزَ /بئت زئٍس انجبيمخ نشئوٌ اندزاسبد انمهٍب اانجحوس .

ثبلثب هوضوعبت خبصة ثبلتعييٌبت-:
الووضوع (-:)2546

بشأن النظر في تعيين أ.م.د /محمود محمد لبيب سليمان االستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة في وظيفة أستاذ بذات القسم بناء على التقارير الواردة من لجنة الترقيات لألساتذة واالساتذة
المساعدين1

القــــــــــــــــــــزار-:

انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2545

بشأن النظر في تعيين أ.م.د /أحمد عبد العاطي حسين االستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية
الرياضية في وظيفة أستاذ بذات القسم بناء على التقارير الواردة من لجنة الترقيات لألساتذة واالساتذة
المساعدين1
القــــــــــــــــــــزار-:

انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

الووضوع (-:)2547

بشأن النظر في رمٍٍٍ و /أيٍسح يحًوي يحًد ثق ى انزدزٌت انسٌبضً اعهوو انحسكخ
ثوظٍرخ يدزس ي بعد ثراد انق ى حٍش أَهب يُحذ يز خ انًب زٍس ثًجهس انكهٍخ زاى
( )018ثزبزٌخ 9102/3/91و ارى انزصدٌق عهٍّ يٍ يجهس انجبيمخ ثزبزٌخ
9102/3/95و .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًوافقخ يع زفع االيس نه ٍد االسزبذ اندكزوز /زئٍس انجبيمخ .

راثعب هوضوعبت خبصة ثبالًتداثبت -:
الووضوع (-:)2548

بشأن النظر يف انتداب كال من -:
م

االسم

تاريخ االنتداب

1

أ.د /عبد احلق سيد عبد الباسط

1112/3/11م

1112/3/12م
أ.د /أمحد عبد السالم عطيتو
1
وذلك للمشارك ة يف اختبارات العملية والشفهية لطالب البكالوريوس للفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي
1112/1112م بكلية الرتبية الرياضية جامعة أسوان .
القــــــــــــــــــــزار-:

انًوافقخ .

أمني اجمللس

عميد الكلية ورئيس اجمللس

د /حممد خضري حممد

أ.د /أمحد كمال نصارى

