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 التربية الرياضية ليةك

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

للعام الجامعي ( 5)في تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم  م1/1/2019الموافق  الثالثاءإنه في يوم  : الحضور 

 :رئيس مجلس القسم وبحضور كل من خالد عبدالحميد شافع /األستاذ الدكتوربرئاسة م 2017/2018

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عبدهللا عصام الدين متولي /د.أ .1

 عضوا مجدي محمود فهيم /د.أ .2

 عضوا أحمد أمين الشافعي /د.أ .3

 عضوا طهأميرة محمود  /د.أ .4

 عضوا محمد لحليماعبدهللا عبد /د.م.أ .5

 أمين سر المجلسعضوا و أحمد طلحة حسين /د.م.أ .6

 عضوا محمد بكر سالم /د.م .7

 عضوا سعيد عبدالرشيد خاطر /متفرغ. د.أ .8

 عضوا محمد محمد زكي /متفرغ. د.أ .9

 رحاب عادل جبل /د.م.أ    :الحضورواعتذر عن  

 السيد فتح هللا تنيتين /د.م                                  

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2018/2019 العام الجامعي  (5) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا االجتماعبدء  م1/1/2019 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع
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" سم هللا الرحمن الرحيمب"رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر  خالد عبدالحميد شافع /الدكتور األستاذافتتح السيد  :االفتتاح     

 .والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

 المصادقات: أوال 

 .محضر الجلسة السابقة علىبشأن التصديق  1/1

 .ومتابعة ما جاء به من قراراتالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة  :القرار

 ون مجلس القسمئش: ثانيا 

2/1 
لتشكيل المجلس، حيث صدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس  محمد بكر سالم /إعادة تشكيل مجلس القسم بضم السيد الدكتور

 .م31/10/2018بالقسم بتاريخ 

 :القرار

 :كالتاليإعادة تشكيل المجلس ليصبح التشكيل  علىالموافقة 

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عبدهللا متولىعصام الدين  /د.أ .1

 عضوا محمود فهيم مجدى /د.أ .2

 ورئيس مجلس القسم  عضوا أ.د/  خالد عبدالحميد شافع .3

 عضوا الشافعى أحمد أمين /د.أ .4

 عضوا طهأميرة محمود  /د.أ .5

 عضوا رحاب عادل جبل /د.م.أ .6

 عضوا محمد لحليماعبدهللا عبد  /د.أ.م. .7

 أمين سر المجلسعضوا و أحمد طلحة حسين /د.م.أ .8

 عضوا السيد فتح هللا تنيتين /د.م .9

 عضوا محمد بكر سالم /د.م .10

 عضوا لرشيد خاطراسعيد عبد /متفرغ. د.أ .11

 عضوا زكى محمد محمد /متفرغ. د.أ 12
 

 الخطابات الواردة:  ثالثا



 

3/ 41  

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب السيد  3/1

 .عميد الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/

 :القرار
 .تم العرض وأحيط المجلس علما

 أعضاء هيئة التدريس شئون:  رايعا

4/1 

للموافقة علي تعيين سيادته بوظيفه مدرس بالقسم  المدرس المساعد بالقسم متولى لطفىأحمد أمين /د الطلب المقدم من 

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية  منحهعلي  25/12/2018مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  بعد موافقة

تصميم نماذج تعليمية ثالثية األبعاد في ضوء التحليل الحركي وتأثيرها علي القدرة "بعنوان  الرياضية في موضوع

 ".المكانية وتعلم بعض مهارات الجمباز لدي طالب كلية التربية الرياضية

 :القرار

الموافقة على تعيين سيادته بوظيفة مدرس بالقسم بعد تقرير اللجنة الثالثية لفحص الرسالة المقدمة من الباحث للتعيين 

 :يكون تشكيل اللجنة كما يلي أن على

 المسمى الوظيفي االسم م

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم سعيد عبدالرشيد خاطر /د.أ 1

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات الرياضية

كلية  قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةالتدريب بأستاذ  الشافعى أحمد أمين /د.أ 2

 التربية الرياضية جامعه مدينة السادات 

قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم ب طرق التدريس والتدريب الميدانى أستاذ طهأميرة محمود  /د.أ 3

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات الحركة الرياضية

 .ون أعضاء هيئة التدريس الستكمال إجراءات التعيينئويرفع االمر لش 

 شئون التعليم والطالب: خامسا 

5/1 
 . الممتحنين والمصححين لمواد مرحلة البكالوريوستشكيل لجان 

 :القرار
 :م من السادة2018/2019للعام الجامعى  األوللجان الممتحنين والمصححين لمواد القسم للفصل الدراسى تشكل 

 :مرحلة البكالوريوس 
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 الممتحنين والمصححين أسماء السادة أعضاء لجان المادة م

 د. محمد زكي الشافعيأحمد . د شافع خالد. د عبدالرشيد سعيد. د (أولي بنين)علم حركة  1

 د. محمد بكر الشافعيأحمد . د شافع خالد. د لرشيداعبد سعيد. د (أولي بنات)علم حركة  2

 د. محمد بكر الشافعيأحمد . د شافع خالد. د لرشيداعبد سعيد. د (ثالثة بنين)علم حركة  3

4 
طرق وأساليب تدريس التربية 

 (بنين ثانية) الرياضية
 أحمد طلحة. د مجدى فهيم .د عبدالحليم عبدهللا .د متولى معصا. د

5 
طرق وأساليب تدريس التربية 

 (بنات ثانية) الرياضية
 تنيتين السيد. د عادل برحا. د مجدى فهيم .د أميرة طه .د

 تنيتين السيد. د أميرة طه .د عصام متولى. د رحاب عادل. د (بنات ثالثة)طرق تدريس  6

 أحمد طلحة. د عبدالحليم عبدهللا .د متولى معصا. د د. مجدى فهيم طرق تدريس )ثالثة بنين( 7

 

 

 :مواد تخلفات مرحلة البكالوريوس 

 

 الممتحنين والمصححين أسماء السادة أعضاء لجان المادة م

 د. محمد بكر لرشيداعبد سعيد. د الشافعيأحمد . د شافع خالد. د (بنينثالثة )علم حركة  1

 د. محمد زكي الشافعيأحمد . د شافع خالد. د عبدالرشيد سعيد. د (بناتثانية )علم حركة  2

 تنيتين السيد. د أحمد طلحة. د رحاب عادل. د هط ةأمير. د (بناتثانية )طرق تدريس  3

 تنيتين السيد. د لحليماعبد عبدهللا .د متولى معصا. د فهيم ىمجد. د (ثالثة بنين)طرق تدريس  4

  

 الدراسات العليا :  سادسا

 .تشكيل لجان االختبارات الشفهية والتطبيقية لمواد مراحل الدراسات العليا 6/1

 :القرار

 :السادة أعضاء هيئة التدريس من ولتشكل لجان االختبارات الشفهية والتطبيقية لمواد الفصل الدراسي األ

 :التدريسلجان برامج المناهج وطرق : أوال

 (1)لجنه 

 المسمى الوظيفي االسم م

 أستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية عصام الدين متولي  /د.أ 1
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 الرياضيةأستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  محمود فهيم ىمجد /د.أ 2

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  الحليمعبدهللا عبد /د.م.أ 3

 الحركة الرياضية

 

 (2)لجنه 

 المسمى الوظيفي االسم م

بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس  طرق التدريس والتدريب الميدانى أستاذ طهمحمود أميرة  /د.أ 1

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة   جبل رحاب عادل /د.م.أ 2

 الرياضية

وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ مساعد بقسم المناهج  حسين أحمد طلحة /د.م.أ 3

 الرياضية

 

 :لجان برامج التدريب الرياضي: ثانيا

 

 المسمى الوظيفي االسم م

 وعلوم الحركة الرياضية التدريس والتدريببقسم المناهج وطرق أستاذ التدريب الرياضي  الشافعىأحمد أمين  /د.أ 1

أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  زكىمحمد محمد  /د.أ 2

 الحركة الرياضية

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  خالد عبدالحميد شافع /د.أ 3

 الرياضية 

 :لجان برامج علوم الحركة الرياضية: ثالثا

 

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  خالد عبدالحميد شافع /د.أ 1

 الرياضية 

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم سعيد عبدالرشيد خاطر /د.أ 2

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات الرياضية

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  حسين أحمد طلحة /د.م.أ 3

  الرياضية
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6/2 
 . دراسات العليالمواد مرحلة التشكيل لجان الممتحنين والمصححين 

 :القرار

للعام الجامعى  األولالقسم للفصل الدراسى ب دراسات العليامرحلة اللجان الممتحنين والمصححين لمواد تشكل 

 :م من السادة2018/2019

 :الدبلوم -

 الممتحنين والمصححين أسماء السادة أعضاء لجان المادة م

 محمد زكي د.  د. أحمد الشافعى د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  حلقة بحث في علوم الحركة 1

 زكىمحمد  د.  طلحة د. أحمد د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  المبادئ الميكانيكية في الحركة الرياضية 2

 بكرمحمد  د.  د. أحمد الشافعى د. سعيد عبدالرشيد د. خالد شافع تطبيقات واسس مبادي علم الحركة 3

 بكرمحمد  د.  طلحةد. أحمد  د. سعيد عبدالرشيد د. خالد شافع مفاهيم وقوانين علم الحركة 4

5 
حلقات بحث في مشكالت التدريب 

 الرياضي
 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  احمد الشافعيد.  محمد زكي د. 

 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  احمد الشافعيد.  محمد زكي د.  حلقات دراسية في تقويم التدريب الرياضي 6

 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  محمد زكي د.  د. أحمد الشافعى تخطيط برامج االعداد البدني   7

 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  محمد زكي د.  د. أحمد الشافعى طريقة تنمية الحالة التدريبية   8

 :الماجستير -

 الممتحنين والمصححين أعضاء لجانأسماء السادة  المادة م

 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  ىاحمد الشافعد.  محمد زكي د.  قراءات في اساسيات التدريب الرياضي 1

 خالد شافعد.  د. سعيد عبدالرشيد  ىمحمد زك د.  د. أحمد الشافعى قراءات في تقويم وقياس الحالة التدريبية    2

3 
ث حول الحديث في التدريب حلقة بح
  الرياضى

 محمد بكر د. د. سعيد عبدالرشيد  ىمحمد زك د.  د. أحمد الشافعى

 د. السيد تنيتين د. رحاب عادل د. أحمد طلحة ىعصام الدين متول د.  تطبيقات في تكنولوجيا التعليم   4

 الدكتوراه: -

 الممتحنين والمصححين أسماء السادة أعضاء لجان المادة م

 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  د.  محمد زكي د. أحمد الشافعى قراءات متقدمة في طرق التدريب الرياضي   1
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 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  د. احمد الشافعي د.  محمد زكي (1) تطبيقات في برامج التدريب الرياضي 2

 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  د. احمد الشافعي زكيد.  محمد  قراءات متقدمة في مكونات الحالة التدريبية 3

4 
 قراءات ُمتقدمة في االتجاهات الحديثة

 للتدريب الرياضي
 د. خالد شافع د. سعيد عبدالرشيد  د. احمد الشافعي د.  محمد زكي

5 
قراءات ُمتقدمة في تقويم وقياس التدريب 

 الرياضي
 د. خالد شافع عبدالرشيد د. سعيد  د. احمد الشافعي د.  محمد زكي

6 
قراءات متقدمة في طرق تدريس التربية 

 الرياضية  
 د. عبداهلل عبدالحليم د. أميرة طه د. مجدى فهيم د. عصام الدين متولي

7 
تطبيقات في طرق تدريس التربية الرياضية 

(1) 
 د. رحاب عادل د. أميرة طه د. مجدى فهيم د. عصام الدين متولي

 د. أحمد طلحة د. عبداهلل عبدالحليم د. مجدى فهيم د. عصام الدين متولي المهنية لمعلم التربية الرياضيةالتنمية  8

9 
تطبيقات فى تكنولوجيا التعليم في التربية 

 الرياضية  
 د. رحاب عادل د. أحمد طلحة د. مجدى فهيم د. عصام الدين متولي

10 
دراسات متقدمة في طبيعة واسس المهارات 

 الحركية
 د. عبداهلل عبدالحليم د. أميرة طه د. مجدى فهيم د. عصام الدين متولي

  

6/3 

 :ماجستيررسائل تسجيل 

مكتب  افادةبعد  الرياضية وذلكالتربية  ماجستير في ئلل رسايلتسجات المقدمة من الباحثين التالية أسماءهم الطلب

 . لمتطلبات التسجيل بالقسم ينالباحث باستيفاءالدراسات العليا والبحوث بالكلية 

 :القرار

 . الموافقة على التسجيل ورفع األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات

 :لتسجيل بحث بعنوان المطيريمحمد حمد سهيل  /الباحث .1

 

والمهاري لحراس مرمى كرة القدم بدولة تأثير برنامج باستخدام الشواخص التدريبية على مستوى األداء البدني 

 الكويت

The Effect of Program Using Training Pillars on the Level of Physical 

and Skills Performance for Goalkeepers Football in Kuwait 

 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة
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 المسمى الوظيفي االسم م

ستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ الشافعىأحمد أمين أحمد  /د.أ 1

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  زكىمحمد محمد  /د.أ 2

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات الرياضية

مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية  السيد فتح هللا تنيتين /د.م 3

 الرياضية جامعه مدينة السادات

 

 :لتسجيل بحث بعنوان طالل عالء الهلبان /الباحث .2

 

تدريبات نوعية على مستوى أداء التمرير والتصويب للقدم غير الُمميزة لناشئي كرة القدم تأثير برنامج باستخدام 

 بدولة الكويت

The Effect of Program Using Specific Drills on the Level of Performance of Passing 

and Shooting for the Non-Dominant Leg for Junior football players in Kuwait 

 

 :يقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادةو

 

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  سعيد عبدالرشيد خاطر /د.أ 1

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ ألعاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  أبوالمعاطيمحمد طلعت  /د.أ 2

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية  تركىمحمود محمد رفعت  /د.م 3

 الساداتالرياضية ـ جامعة مدينة 

 

 :تسجيل بحث بعنوانل ىالعنزعادل سعيد محمد  /الباحث .3

 

 التنبؤ بمستوي األداء المهاري في ضوء القدرات العقلية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت

Predicting the Level of Skill Performance in Terms of Mental Abilities for Junior Football 

Players in Kuwait 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة
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 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  أحمد طلحة حسين /د.م.أ 1

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية أستاذ ُمساعد بقسم  أكرم كامل إبراهيم /د.م.أ 2

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ علم النفس بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة  الباقيرىمحمد إبراهيم إبراهيم /د.أ 3

 السادات

 

 :تسجيل بحث بعنوانل عبدهللا خالد مرزوق المطيري /الباحث .4

 

تأثير برنامج باستخدام تدريبات التنظيم والتوجيه الحركي على مستوى أداء بعض المهارات األساسية لناشئي كرة 

 القدم بدولة الكويت

The Effect of Program Using the Drills of the Motor Organization and Direction in the 

Performance of Some of the Basic Skills for Junior Football Players in Kuwait 

 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة

 

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  رشيد خاطرالسعيد عبد /د.أ 1

 الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتالرياضية بكلية التربية 

أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  أحمد طلحة حسين /د.م.أ 2

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

كلية التربية مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ب م.د/ محمد بكر سالم 3

 الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

 :بحث بعنوان لتسجيل السهليناصر محمد فراج  /الباحث .5

 

تأثير برنامج باستخدام التمرينات التنافسية على مستوى بعض الُمتغيرات المهارية الفسيولوجية لناشئي كرة القدم 

 بدولة الكويت

The Effect of Program Using Competitive Exercise on the Level of Some Skill and 

Physiological Variables for Junior Football Players in Kuwait 
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 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة

 

 المسمى الوظيفي االسم م

والتدريب وعلوم الحركة الرياضية ستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس أ الشافعىأحمد أمين أحمد  /د.أ 1

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية  لرؤوفاطارق محمد عبد /د.أ 2

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتمدرس بقسم  السيد صالح السيد  /د.م 3

 

 :بحث بعنوان لتسجيل حمدان علي العنزي بعبد الوها /الباحث .6

 

 تأثير برنامج باستخدام التدريبات النوعية لتطوير دقة التصويب من الركالت الثابتة لالعبي كرة القدم بدولة الكويت

The Effect of Program Using Specific Drills to Improve the Accuracy of Shooting of the 

Fixed Kicks of Football Players in Kuwait 

 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة

 

 المسمى الوظيفي االسم م

التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق رشيد خاطرالسعيد عبد /د.أ 1

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ ألعاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية  محمد طلعت أبوالمعاطي /د.أ 2

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ التمرينات بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بكلية  أمل صالح سرور /د.أ 3

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

 :بحث بعنوان لتسجيل أحمد النجدي العزيزعبد  /الباحث .7

 

كرة اليد بدولة الكويتتأثير برنامج باستخدام التدريبات البصرية على مستوى تركيز االنتباه ودقة التصويب لالعبي   

The Effect of Program Using Visual Drills on the Level of Performance of Attention 

Concentration and Accuracy of Shooting for Handball Players in Kuwait 

 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة
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 المسمى الوظيفي االسم م

ستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ الشافعىأحمد أمين أحمد  /د.أ 1

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ كرة اليد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية  محمد جمال الدين حمادة /د.أ 2

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  زكىمحمد محمد  /د.أ 3

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

 :بحث بعنوان لتسجيل محمد حميدي سعدون جريذي /الباحث .8

 

الحركية األساسية كُمحدد لتطوير األداء المهاري لبراعم كرة القدم بدولة الكويتالمهارات   

Basic Motor Skills as a Basis for the Development of Performance Skills of the Football 

Buds in Kuwait 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة

 

 المسمى الوظيفي االسم م

ستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ الشافعىأحمد أمين أحمد  /د.أ 1

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ طرق تدريس كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  عادل رمضان بخيت /د.أ 2

 ية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتالمضرب بكل

أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  رحاب عادل جبل /د.م.أ 3

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

 :بحث بعنوان لتسجيل العوضىُمبارك عبدهللا  /لباحثا .9

 

تأثير برنامج باستخدام التدريبات البدنية والمهارية علي فاعلية أداء المسكات النصلية لالعبي سيف المبارزة بدولة 

 الكويت

Effect of a Training Program Using Physical and Skill Exercises on Performance Efficiency 

of Prise de Fer for Epee Players in Kuwait 
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 :القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة ويقترح

 

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  سعيد عبدالرشيد خاطر /د.أ 1

 بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات الُمنازالت والرياضات المائية بكلية التربية  علىمحمد عباس صفوت  /د.م.أ 2

 الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

أستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات الُمنازالت والرياضات المائية بكلية التربية  منى كمال محمد كمال  /د.م.أ 3

 الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

 :بحث بعنوان لتسجيل المطيرىجراح سهيل مدوخ  /لباحثا .10

 

 السرعة اإلدراكية وعالقتها بدقة اتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة بدولة الكويت

Speed of Perception and its Relationship to the Decision Making Accuracy for Volleyball 

Referees in Kuwait 

 :اإلشراف من السادة ويقترح القسم ان تتكون هيئة

 

 المسمى الوظيفي االسم م

ستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أ الشافعىأحمد أمين أحمد  /د.أ 1

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

وتطبيقات ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية ـ جامعة  أستاذ ألعاب القوى بقسم نظريات محمد عنبر محمد بالل /د.أ 2

 مدينة السادات

أستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية  عبدالبارىسعيد  ىأيمن مرض/د.م.أ 3

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

 :بحث بعنوان لتسجيل أحمد عيد حسن بندق /لباحثا .11

 

استخدام النماذج التفاعلية ثالثية االبعاد علي تعلم بعض المهارات األساسية في كرة القدمتأثير   

Effect of using interactive 3D models on learning some basic skills for football juniors 

 :ويقترح القسم ان تتكون هيئة اإلشراف من السادة

 



 

13/ 41  

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 الوظيفيالمسمى  االسم م

  أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية شافع دعبد الحميخالد  /د.أ 1

أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  أحمد طلحة حسين /د.م.أ 2

 السادات التربية الرياضية ـ جامعة مدينة

  

4/6 

 تسجيل رسالة دكتوراه

 :بعنوانالمساعد بالقسم لتسجيل رسالة دكتوراه  لمدرسا هيبة أبو صبرىعبير شاكر  /ةالطلب المقدم من الباحث

تنفيذ درس التربية الحركية لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة  علىتأثير استخدام التعلم التكيفي المعكوس " 

 "مدينة السادات

The Effect of Using Adaptive flipped Learning on Implementing Motor Education 

Lesson for Faculty of Physical Education Female Students University of Sadat City 

 .لمتطلبات التسجيل بالقسم ةالباحث ستيفاءإبمكتب الدراسات العليا والبحوث بالكلية  فادةإبعد  وذلك

 :القرار

 :الرسالة من السادة األساتذة علىالموافقة على التسجيل ويقترح القسم أن تتشكل هيئة اإلشراف 

 المسمى الوظيفي االسم م

والتدريب وعلوم  التدريسبقسم المناهج وطرق  والتدريب الميدانى أستاذ طرق التدريس طهمحمود  أميرة /د.أ 1

 كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات  الحركة الرياضية

 .ون الدراسات العليا والبحوث التخاذ ما يراه مناسبائأن يرفع األمر لمجلس ش على

6/5 

درجة دكتوراه الفلسفة في ها حالمساعد بالقسم لمن المدرس النصرأبو  علىمحمد  علىشروق  /الطلب المقدم من الباحثة

 :بعنوان موضوعالتربية الرياضية في 

ستراتيجية التعلم المعكوس على مستوى التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي لمقرر مادة طرق إستخدام إتأثير "

"التدريس  

The effect of Inverted Learning strategy on cognitive achievement level and creative 

thinking for the course of teaching methods subject 
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 الواردة بالمحضر( والتقارير صور من المذكرات)مرفق 

 اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهراً. دهذا وق

           رئيس مجلس القسمالسيد                                                    السيد أمين سر المجلس         

                                        أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين

 عشاف دعبد الحميأ.د/ خالد 

 

 

 .بالقسم المنحلمتطلبات  ةالباحث باستيفاءمكتب الدراسات العليا والبحوث بالكلية  افادةبعد  وذلك

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية  المساعد بالقسم المدرس النصرأبو  علىمحمد ى شروق عل /الباحثةالموافقة علي منح  :القرار

 .اإلجراءاتالدراسات العليا والبحوث الستكمال  شئونأن يرفع األمر لمجلس  على الرياضية

 ما يستجد من أعمال: ا بعسا

7/1 

الجامعة المساعد )استعجال  من  أمين المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةالخطاب الوارد الي قسم 
 2019/2020ثاني( والخاص بتحديد احتياجات الكلية من المعيدين )التكليف(  خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام الجامعي 

خالل الخطة الخمسية الجديدة من العام الجامعي م  حيث تم تحديد احتياجات القسم 2023/2024حتي العام الجامعي 

م  كالتالي  :2023/2024لعام الجامعي حتي ا 2019/2020  
 المجموع معيدات معيدين العام الدراسي

2019-2020 ( تدريب 1)  -   1 

2020-2021 ( تدريب 1)    - 1 

2021-2022 ( علم حركة 1)    - 1 

2022-2023 ( تدريب 1)  -   1 

2023-2024 ( علم حركة 1)    - 1 

  5 االجمالي

 الموافقة . :القرار
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