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 أمانة مجلس الكلية 
 

 الجلسة
 (( 202رقم )) 

 المنعقدة 
  2062/  62/  66ٌوم األحد  الموافق   
 

 م 8102/   8102للعام الجامعي  
 

 مع تحيات سكرتارية المجلس
 



                                                                                                                                    
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                 أماىة جملط الكلية  

 

 جدول أعنال

 (202جملط الكلية اجللضة رقه ) 
 و 2018/   12/   16امليعقدة يوو األحد املوافق  

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  2062/   66/  4(  بتارٌخ    206محضر الجلسة السابقة رقم  )    **
  0م65/66/2062والممتدة حتى       

   ** القـــــــــزار :ــــ 

............................................................................................. 
 

 ثاىيًا :ـــ  موضوعات اجللضة احلالية  **  
 

 

 **** موضوعات قضه الدراصات العليا والبحوث  
 

 
  ( : 1**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م على  2062/  62/ 66والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة   ـ  ىرية فوسي عبد العشيش حمندالدارسة / منح 

م .  2062/  66/ 60الموافــــــــق  السبت حٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

............................................................................................. 
 _ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0و66/62/2062( ثزبسيخ 202يجهظ انكهيخ انجهغخ سلى )           

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 8102/  2/  82بتاريخ 
 



  ( : 2**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م على  2062/  62/ 66والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

فى التربٌة  درجة دكتوراه الفلسفةـ    أماىي فوسي حمند ىصري ىصارالدارسة / منح 

م .  2062/  66/ 22الموافــــــــق  األربعاءحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 
  ( :3وضوع ) **  امل

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م على  2062/  62/ 66والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة ـ    صحز عبد اهلل صالمة العشاسىالدارسة / منح 

م . واقترحت  2062/  66/ 6الموافــــــــق  الثالثاءحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( :4**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م على  2062/  62/ 66والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

فى التربٌة  الماجستٌردرجة ـ    والء عبد الزمحً عبد الزمحً الزيطالدارسة / منح 

م . واقترحت  2062/  60/ 64ـــــق الموافـــ األحدحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌراللجنة منحها درجة 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
............................................................................................. 

 
 



 
  ( :5**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م على  2062/  62/ 66والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة ـ    شيناء حمند أبو احملاصً غزيبالدارسة / منح 

م .  2062/  66/ 26الموافــــــــق  األربعاءحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

  ( :6**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م على  2062/  62/ 66والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

 درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌةـ    ٍيد رشاد حمند صامل الدارسة / منح 

م . واقترحت اللجنة  2062/  66/  3الموافــــــــق  السبتحٌث تم مناقشتها ٌوم 
 . منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( :7**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م على  2062/  62/ 66نة موافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ والمتضم

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة ـ    أجنيل لطفي فوسي ميخائيلالدارسة / منح 

م . واقترحت  2062/  66/ 3الموافــــــــق  السبتحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . التربٌة الرٌاضٌةاللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
............................................................................................. 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 



  ( :8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕث ثبنكهٛخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ                     

ٔيٕافمخ ندُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕث  1و3122/ 23/  3يدهظ لغى األنؼبة  ثبنكهٛخ ثتبسٚخ  

نُٛم دسخخ ـ    محمود ابراهيمآيات شعبان الدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  3122/  23/ 27ثتبسٚخ  

تأثير استخدام تدريبات الساكيو على فــٗ يٕضٕع ))   دكتٕساِ انفهغفخ فٗ انتشثٛخ انشٚبضٛخ
(( ٔتتكٌٕ ندُخ "  1رشاقة رد الفعل ومستوى أداء الهجوم الخاطف لناشئات كرة السلة 

 انًُبلشخ ٔانسكى يٍ األعبتزح :

 

ـ ثكهٛخ  أعتبر كشح انغهخ انًتفشؽ  ثمغى األنؼبة   ساثسخ يسًذ نطفٗ  1د1ـ أ2

 1انتشثٛخ انشٚبضٛخ ثُبد ـ خبيؼخ انضلبصٚك 

 ) يششفب (                                       

أعتبر ثمغى انشٚبضبد اندًبػٛخ ٔسٚبضبد   ٚبعش يسفٕظ اندْٕش1ٖد1ـ أ3

انًضشة ثكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجٍُٛ ـ 

 ) يُبلشب (                          خبيؼخ ثُٓب     

أعتبر كشح انغهخ ثمغى َظشٚبد ٔتطجٛمبد  ْبَٗ أزًذ ػجذ انؼبل  1د1ـ أ 4

انشٚبضبد اندًبػٛخ ثكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ 

 ) يُبلشب (         1نهجٍُٛ ـ خبيؼخ انضلبصٚك 

أعتبر يغبػذ ثمغى انًُبْح ٔطشق انتذسٚظ  أيٛشح لطت غشٚت  1و1ـ أ5

خبيؼخ  1هٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجُبد ثك

 ) يششفب (                                   1انضلبصٚك 

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕث ثبنكهٛخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ                     

ٔيٕافمخ ندُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕث  1و3122/ 23/ 3يدهظ لغى األنؼبة  ثبنكهٛخ ثتبسٚخ 

خ دكتٕساِ نُٛم دسخـ    يسرا صالح محمدالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  3122/ 23/   27ثتبسٚخ  

برنامج باستخدام التدريبات التوافقية على فــٗ يٕضٕع ))   انفهغفخ فٗ انتشثٛخ انشٚبضٛخ
ٔتتكٌٕ ((    1"تطوير الكفاءة الفسيولوجية والبدنية واألداء المهارى فى تنس الطاولة  

 ندُخ انًُبلشخ ٔانسكى يٍ األعبتزح :
 

طت األصْش ـ ٔػًٛذ أعتبر انفغٕٛنٕخٙ ثكهٛخ   عؼذ كًبل طّ  1د1ـ أ2

 1كهٛخ انطت خبيؼخ أعٕٛط ) عبثمب (

 ) يُبلشب (                                       

أعتبر انؼبة انًضشة انًتفشؽ ثمغى األنؼبة    تغشٚذ يسًذ انؼشالٙ   1د1ـ أ3

ثكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجُبد ـ خبيؼخ 

   ) يُبلشب (                         1انضلبصٚك 

أعتبر فغٕٛنٕخٛب انشٚبضخ ثمغى انؼهٕو انصسٛخ  خٛٓبٌ ٚغشٖ إٔٚة 1د1ـ أ4

ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًدتًغ ٔتًُٛخ 



  1انجٛئخ ثكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجُبد 

 ) يششفب (                 -خبيؼخ انضلبصٚك 

أعتبر أنؼبة انًضشة ثمغى األنؼبة ـ ثكهٛخ    ساَذا شٕلٗ عٛذ زغٍ زًضح   1د1ـ أ5

  1انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجُبد ـ خبيؼخ انضلبصٚك 

 ) يششفب(                                      

أعتبر تذسٚت أنؼبة انًضشة ثمغى َظشٚبد  أٚٓبة ػجذ انفتبذ ػهٗ   1د1أـ 6

ٔتطجٛمبد األنؼبة اندًبػٛخ ٔانؼبة انًضشة 

 1انشٚبضٛخ ـ خبيؼخ ثٕسعؼٛذ ـ ثكهٛخ انتشثٛخ 

 ) يششفب (                                   

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 

  ( : 10**  املوضوع ) 

يوافمخ يجهظ لغى  انًزكشح انًؼشوظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ثبنكهيخ وانًزعًُخ

ػهي يُبلشخ  0و9/62/2062انزًشيُبد وانجًجبص وانزؼجيش انذشكي ثبنكهيخ ثزبسيخ 

مسز شحتة حمند أمحد اجلنل سعبنخ انًبجغزيش في انزشثيخ انشيبظيخ نهذاسعخ / 
ورأثيشِ ػهي انزاد انجذَيخ  Zumpaثشَبيج نزذسيجبد في يوظوع "  0

 40اني  20وثؼط يكوَبد رشكيت انجغى نهغيذاد ثبنًشدهخ انؼًشيخ يٍ 

  0عُخ  "

 علنا بأٌ جلية احلكه واملياقشة تتكوٌ مً األصاتذة :ـ 
 

أعزبر انزؼجيش انذشكي ثمغى رذسيت       د/ صفيخ أدًذ يذي انذيٍ    0ـ  أ  6

ًيذ انزؼجيش انذشكي واإليمبع انذشكي وػ

كهيخ انزشثيخ انشيبظيخ ثُبد ـ ) عبثمب ( 

 ) يُبلشب (                 0جبيؼخ دهواٌ 
                        

عزبر انزؼجيش انذشكي ثمغى انزًشيُبد أ   د/ صيُت يذًذ أدًذ األعكُذساَي    0ـ  أ  2

وانجًجبص وانزؼجيش انذشكي ـ ووكيم انكهيخ 

نجيئخ ثكهيخ نشئوٌ خذيخ انًجزًغ ورًُيخ ا

  0انزشثيخ انشيبظيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك 

  )  يششفب (                                   

أعزبر ػهى انُفظ انشيبظي ـ ووكيم انكهيخ      د/ أيبل يذًذ يذًذ يوعف     0ـ  أ  3

نهذساعبد انؼهيب وانجذوس ـ ثكهيخ انزشثيخ 

 0انشيبظيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يُبلشب(                                         



أعزبر يغبػذ ثمغى انؼهوو انزشثويخ  / أعًبء ػجذ انؼضيض ػجذ انًجيذ  0و0ـ  أ  4

واالجزًبػيخ ثكهيخ انزشثيخ انشيبظيخ ثُبد ـ 

 0جبيؼخ انضلبصيك  

 ) يششفب(                                          
 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 
 

 موضوعات شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريط

  ( :  11**  املوضوع )

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ                     

و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 3122/  23/  2ٔانًتضًُخ يٕافمخ يدهظ انمغى ثتبسٚخ  

ٔانتٗ  بذات القسم  ـماٌسة محمد عفٌفى السٌد / األستاذ المساعد السٌدة 

 ٌٔ يشتت نًذح ػبو نشػبٚخ انطفم . تهتًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ يُسٓب أخبصح ثذ
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 12  **  املوضوع )

خ انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛ                    

و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 3122/  23/  6ٔانًتضًُخ يٕافمخ يدهظ انمغى ثتبسٚخ  

 ٔانتٙ فتحٌة محمد عبد الرؤوف ـ   بذات القسم/ األستاذ المساعد السٌدة 

تهتًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ تسٕٚم األخبصح انخبصخ نشػبٚخ طفم انٗ أخبصح خبصخ 

 1و25/4/3122نًشافمخ انضٔج انزٖ ٚؼًم ثذٔنخ لطش زٛج أٌ أخبصتٓب تُتٓٗ فٗ 

  1طجمب نهٕائر ٔانمٕاٍَٛ انًُظًخ نزنك 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( :    13   **  املوضوع )

 
انًذذذذزكشح انًؼشٔضذذذذخ يذذذذٍ لغذذذذى انشٚبضذذذذبد انًبئٛذذذذخ ٔانًُذذذذبصالد ثبنكهٛذذذذخ           

ٔانًتضذذذًٍ طهذذذت و 3127/  23/  2ٔانًتضذذذًُخ يٕافمذذذخ يدهذذذظ انمغذذذى ثتذذذبسٚخ 



ـ األعذتبر  زدذبص٘انًٕافمخ ػهٗ اَتذاة انذكتٕسح  / عذسش ػجذذ انؼضٚذض ػهذٗ 

 ثبنكهٛذذخ ثمغذذى انشٚبضذذبد انًبئٛذذخ ٔانًُذذبصالد نتذذذسٚظ اندذذض  انؼًهذذٗ نًذذبدح

أعبعذذذٛبد انغذذذجبزخ ٔانًمذذذشسح ػهذذذٗ انفشلذذذخ األٔنذذذٗ ثُذذذبد ثفصذذذٕل انجُذذذبد 

ٕٚو ٔازذذـ  حثبنخبَكخ انتبثؼخ نكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجٍُٛ خبيؼخ األصْش نًذ

 1و3122/3122نهؼبو اندبيؼٙ  انثبَٙ انذساعٙانفصم 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 شئوٌ تعله وطالب  موضوعات
 

  (:ـ14) **  املوضوع 

 
المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          

عبد القادر ـ  محيطلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / ميران عمرو 
نتيجتها وكانت م 8102/8102 الجامعيكانت مقيدة بالكلية بالفرقة الرابعة للعام 

راسبة واستنفذت مرات الرسوب وتلتمس فيه الموافقة على التقدم لالمتحان من 
وذلك تنفيذا  1م8102/8102الخارج للمرة األولى للفرقة الرابعة للعام الجامعي 

 1( من قانون تنظيم الجامعات 21لنص المادة ) 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( :   15    **  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
ـ كانت  زينب محمد محمد سليمطلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

م وكانت نتيجتها راسبة 8102/8102مقيدة بالكلية بالفرقة الرابعة للعام الجامعي 
الموافقة على التقدم لالمتحان واستنفذت مرات الرسوب وتلتمس فيه من الخارج 

وذلك  1م8102/8102من الخارج للمرة األولى للفرقة الرابعة للعام الجامعي 
 1( من قانون تنظيم الجامعات 21تنفيذا لنص المادة ) 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 



.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( :ـ16)**  املوضوع 

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
ـ كانت مقيدة  منال سعد السيد حمادطلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

من م وكانت نتيجتها راسبة 8107/8102بالكلية بالفرقة الرابعة للعام الجامعي 
موافقة على التقدم لالمتحان من واستنفذت مرات الرسوب وتلتمس فيه الالخارج 

وذلك تنفيذا  1م8102/8102للفرقة الرابعة للعام الجامعي  الثالثةالخارج للمرة 
 1( من قانون تنظيم الجامعات 21لنص المادة ) 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 (17)  ضوع **  املو

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
ـ كانت مقيدة  أسماء ضياء محمدطلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

وكانت نتيجتها راسبة  م 8102/8102للعام الجامعي  الثانيةبالكلية بالفرقة 
واستنفذت مرات الرسوب وتلتمس فيه الموافقة على التقدم لالمتحان من الخارج 

وذلك تنفيذا لنص  1م8102/8102للعام الجامعي  الثانيةللفرقة األولى للمرة 
 1( من قانون تنظيم الجامعات 21المادة ) 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( :ـ18)**  املوضوع 

 
المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          

ـ كانت  وسام رضا محمد أبراهيم طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 
 وكانت نتيجتها راسبة م8102/8102للعام الجامعي  الثانيةمقيدة بالكلية بالفرقة 



على التقدم لالمتحان من الخارج واستنفذت مرات الرسوب وتلتمس فيه الموافقة 
وذلك تنفيذا لنص  1م8102/8102للعام الجامعي  الثانيةللفرقة األولى للمرة 

 1( من قانون تنظيم الجامعات 21المادة ) 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 ( :   19    وضوع )**  امل

  
المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          

المقيدة ـ  أحمد محمد  عونيأشجان طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 
تلتمس فيه الموافقة  والتيم 8102/8102 الجامعيبالكلية بالفرقة الثانية للعام 

 الجامعيالتطبيقية والنظرية للفرقة الثانية العام  االمتحاناتعلى تأجيل 
 1م8102/8181فصل دراسي أول إلى العام الجامعي القادم  1م8102/8102

 وذلك نظرا لظروفها المرضية 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( :   20    **  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
المقيدة ـ  االء خالد على محمد طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

م والتي تلتمس فيه الموافقة 8102/8102بالكلية بالفرقة الثالثة للعام الجامعي 
فرقة الثالثة العام الجامعي على تأجيل االمتحانات التطبيقية والنظرية لل

 1م8102/8181فصل دراسي أول إلى العام الجامعي القادم  1م8102/8102
 وذلك نظرا لظروفها المرضية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 



 
  ( :   21    **  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
المقيدة ـ  آية عبد الحميد بسيونى طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

م والتي تلتمس فيه الموافقة 8102/8102بالكلية بالفرقة الثانية للعام الجامعي 
للفرقة الثانية العام الجامعي  على تأجيل االمتحانات التطبيقية والنظرية

 1م8102/8181فصل دراسي أول إلى العام الجامعي القادم  1م8102/8102
 وذلك نظرا لظروفها المرضية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
  ( :  22     **  املوضوع )

بيان المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
"  8102/8102الفرقة األولى الوافدات للعام الجامعى ب المقيدات باعداد طالبات
 وٍْ :ـ جنسية كويتية 

 ـ ػزوة سثيغ اثشاْيى يذًذ 2 ـ  فبغًخ فالح َبيف صذاو 6

 ـ ْيب ونيذ الفي يذًذ ػيذ 4 ـ َوال عؼيذ دًيذ يذًذ 3

 ـ أفشاح خبنذ خهف اثذاح 6 ـ أفشاح فالح يذًذ يشض انششيذى 5

 ـ وْج دًذ ػجذ انهطيف 2 ـ فوسيخ فبسط يشبسى انًطيشى 7

 ـ وظذّ يذًذ داْى يذًذ 60 ـ يُبل فذاء ػهي يطش 9

 ـ فشح فيصم غبصى ػجذ صيف هللا 62 ـ نطيفخ خبنذ ػجبط ػجذ انشدًٍ 66

  ثزول يُذيم َبيف يُصوس ـ 63

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
  ( :ـ23) **  املوضوع 

 
رئيس قسم األلعاب والمتضمنة موافقة أعضاء المذكرة المعروضة من        

مجلس القسم بشأن آلية توزيع آليات توزيع الطالبات على تخصصات القسم 
األربعة وسبق أنه تم عرض هذا لموضوع على مجلس الكلية ولم يوخذ فيه أى 

يوط رًُخ ثكبنوسقرار حيث أن الئحة الكلية الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

ثبرخبر يبيهضو َذو روصيغ سغجبد انزخصص  0رشثيخ سيبظيخ شؼجخ ػبيخ 



نهطبنجبد ورصويت األخطبء دشصب ػهي انصبنخ انؼبو ونصبنخ انؼًهيخ 

  0انزؼهيًيخ 

 0ويشعم نغيبدركى سأى يجهظ انمغى               

  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 عامة  موضوعات

 
  ( :ـ 24)**  املوضوع 

لمركز القٌاس والتقوٌم بالكلٌة والمقدم من السٌدة  التنظٌمًالهٌكل      
للوحدة ـ وٌشكل وفقا لما هو وارد  التنفٌذياألستاذ المساعد / المدٌر 

 0بالشكل المرفق 
0  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 ت ما يضتحد مً أعنالموضوعا

 

  ( : 25**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕث ثبنكهٛخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ                     

ٔيٕافمخ ندُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕث  1و3122/ 23/ 3يدهظ لغى األنؼبة  ثبنكهٛخ ثتبسٚخ 

ـ    أيمان عبد اللطيف محمد أحمد بديرالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  3122/ 23/   27ثتبسٚخ  

فاعلية التعلم النشط فــٗ يٕضٕع ))   نُٛم دسخخ دكتٕساِ انفهغفخ فٗ انتشثٛخ انشٚبضٛخ
باستراتيجية ) فكر ـ زاوج ـ شارك( على مستوى أداء بعض المهارات األساسية فى 

 ٔتتكٌٕ ندُخ انًُبلشخ ٔانسكى يٍ األعبتزح :((    1"  الكرة الطائرة بدولة الكويت 

 



أعتبر يتفشؽ ثمغى انًُبْح ٔطشق انتذسٚظ   تٓبَٗ ػجذ انؼضٚض أثشاْٛى   1د1ـ أ2

ٔانتذسٚت كهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ ثُبد ـ خبيؼخ 

  1انضلبصٚك 

 

أعتبر طشق انتذسٚظ ٔانتذسٚت انًٛذاَٗ ثمغى    خًبل أزًذ يسًذ عاليخ    1د1ـ أ3

انًُبْح ٔطشق انتذسٚظ ٔػًٛذ كهٛخ انتشثٛخ 

 خ عبثمب     ) يُبلشب (   انشٚبضٛخ كفش انشٛ

أعتبر كشح انطبئشح ثمغى األنؼبة  ثكهٛخ انتشثٛخ  ػٕاطف صجسٗ يسًذ ػًبسح 1د1ـ أ4

                   -انشٚبضٛخ نهجُبد خبيؼخ انضلبصٚك 

 ) يششفب ( 

أعتبر كشح انطبئشح ثمغى األنؼبة  ثكهٛخ انتشثٛخ     خٛٓبٌ يسًذ فؤاد    1د1ـ أ5

                   -د خبيؼخ انضلبصٚك انشٚبضٛخ نهجُب

 ) يششفب (

أعتبر يغبػذ كشح انطبئشح ثمغى األنؼبة ـ ثكهٛخ    ػضح أزًذ انغؼٛذ  1و1أـ 6

  1خبيؼخ انضلبصٚك  1انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجُبد 

  ) يُبلشب (                                   

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ( : 26**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجسٕث ثبنكهٛخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ                     

ٔيٕافمخ ندُخ انذساعبد  1و3122/ 23/ 3ثبنكهٛخ ثتبسٚخ    ٔاإلداسحيدهظ لغى انتشٔٚر ٔانتُظٛى 

أمل سليمان عبد هللا الدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  3122/ 23/   27جسٕث ثتبسٚخ  انؼهٛب ٔان
 التنظيمينمط المناخ فــٗ يٕضٕع ))  نُٛم دسخخ انًبخغتٛش فٗ انتشثٛخ انشٚبضٛخـ  محمود 

ٔتتكٌٕ ((  وعالقته بمستوى األداء الوظيفي لألخصائي الرياضي ـ بجامعة الزقازيق 

 األعبتزح :ندُخ انًُبلشخ ٔانسكى يٍ 
 ٔاإلداسحأعتبر انتشٔٚر  ثمغى انتشٔٚر ٔانتُظٛى   يسًذ يسًذ غبَى    إُٚبط 1د1ـ أ2

 ٔسئٛظ انمغى ـ ثكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجُبد ـ 

 خبيؼّ انضلبصٚك               ) يُبلشب ( 

 

انشٚبضٛخ ثمغى انتشٔٚر ٔانتُظٛى  اإلداسحأعتبر       عًٛشح يسًذ خهٛم  1د1ـ أ3

ثكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجُبد ـ خبيؼخ  ٔاإلداسح

    ) يششفب (                       1انضلبصٚك 

أعتبر اإلداسح انشٚبضٛخ ثمغى انتشٔٚر ٔاإلداسح  أًٍٚ ػجذ انسًٛذ انشبػش 1د1ـ أ4

 1ثكهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ نهجٍُٛ  1انشٚبضٛخ 

 خبيؼخ انضلبصٚك                    ) يُبلشب (     

 ** القـــــــــزار :ــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 

  ( : 27**  املوضوع ) 

انمبئى ثؼًم سئيظ لغى انًُبْج  0و0ثشأٌ انًزكشح انًؼشوظخ يٍ أ     

وانًزعًُخ " لشاس رشكيم نجُخ انزشثيخ  0وغشق انزذسيظ وانزذسيت 

  0و2062/2069انؼًهيخ نهفصم انذساعي األول نهؼبو انجبيؼي 

 

 ـــــزار :ــــ ** القــــ
............................................................................................. 

  ( : 28**  املوضوع ) 

يب تى ػشضخ يٍ األعتبرح انذكتٕسح / ػًٛذح انكهٛخ ثشأٌ يٕضٕع              

تٕضغ داخم يمش َغخ األٔساق ثبنكشثٌٕ َٔغخخ  انؼًهٙ ٔااليتسبٌأػًبل انغُخ 

 1انمغى 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 29**  املوضوع ) 

يب تى ػشضخ يٍ األلغبو التشازبد نًغًٗ انمغى ٔالتشازبد فٗ             

 انًٕضٕػبد انتبنٛخ ) انمذساد ـ انتأْٛهٗ ـ ندبٌ انتشلٙ ( 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
 

  ( : 30**  املوضوع ) 

يبرى ػشظخ يٍ األعزبرح انذكزوسح / ػًيذح انكهيخ ـ ثشأٌ رطجيك      

ثؼذو دخول انطبنجبد ثبنزهيفوٌ انًذًول أو  االيزذبَبدانمبَوٌ في أػًبل 

جًيغ  واَزظبوانغًبػبد أو انكزت أو اى أداِ رخص يبدح االيزذبٌ 

ويٍ  االيزذبَبدنذغٍ عيش أػًبل  0انكُزشوالد ثبنؼًم ويطجك انمبَوٌ 

  0يخبنف رنك عيزؼشض نهًغبئهخ انمبَوَيخ 

 ** القـــــــــزار :ــــ 



............................................................................................. 
  ( : 31**  املوضوع ) 

يبتى ػشضخ يٍ انغٛذح األعتبرح انذكتٕسح / ٔكٛهخ انكهٛخ نشئٌٕ انتؼهٛى         

األول  انذساعيانؼًهٛخ ٔانُظشٚخ نهفصم  االيتسبَبدٔانطالة ٔانًتضًٍ يٕاػٛذ 

 كًب يهي :ـ  0و2062/2069 انجبيؼينهؼبو 

 أيبو (  60نًذح )  0و65/62/2062دزي  6/62انؼًهيخ يٍ  االيزذبَبدثذء 
 0و66/67/62/62/2062انًوافك  االثُيٍ،   األدذ ،   انزخهف يوو انخًيظ ايزذبَبد

 أعجوػيٍ  0و6/6/2069دزي األدذ  22/62انُظشيخ : يجذأ يٍ انغجذ  االيزذبَبد

   0و7/2/2069دزي انخًيظ  0و26/6/2069أجبصح َصف انؼبو انغجذ 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 32**  املوضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
المقيدة ـ  ريم أشرف محمد حسينى طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

م والتي تلتمس فيه الموافقة 8102/8102بالكلية بالفرقة األولى للعام الجامعي 
ية للفرقة األولى العام الجامعي على تأجيل االمتحانات التطبيقية والنظر

 1م8102/8181فصل دراسي أول إلى العام الجامعي القادم  1م8102/8102
 وذلك نظرا لظروفها المرضية 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( : 33**  املوضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
المقيدة بالكلية ـ  أسراء على أمبابى طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

م والتي تلتمس فيه الموافقة على 8102/8102بالفرقة الرابعة  للعام الجامعي 
رقة الرابعة العام الجامعي تأجيل االمتحانات التطبيقية والنظرية للف

فصل دراسي أول إلى العام الجامعي القادم  1م8102/8102
 مادة الجمباز وذلك نظرا لظروفها المرضية 1م8102/8181



 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( : 34**  املوضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          
المقيدة ـ  شيماء اسامة محمد  طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 

م والتي تلتمس فيه الموافقة 8102/8102بالكلية بالفرقة الثانية  للعام الجامعي 
على تأجيل االمتحانات التطبيقية والنظرية للفرقة الثانية العام الجامعي 

فصل دراسي أول إلى العام الجامعي القادم  1م8102/8102
 مادة الجمباز وذلك نظرا لظروفها المرضية 1م8102/8181

 

 * القـــــــــزار :ــــ *
.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( :ـ35)**  املوضوع 

 
المذكرة المعروضة من قسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة          

 مها محمد ربيع عبد الصبور أحمد طلب الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة / 
وكانت نتيجتها  م8102/8102للعام الجامعي  الثانيةـ كانت مقيدة بالكلية بالفرقة 

واستنفذت مرات الرسوب وتلتمس فيه الموافقة على التقدم لالمتحان من  راسبة
وذلك تنفيذا  1م8102/8102للعام الجامعي  الثانيةللفرقة األولى الخارج للمرة 
 1( من قانون تنظيم الجامعات 21لنص المادة ) 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 


