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 كليت التسبيت السياضيت

 مكتب / رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 هجلس القسن  اجتواعهحضس 

 م2019/2020  الجاهعيالعام  (3) زقن الجلست

 الىاحدة ظهسا   االجتواعًهايت  الحاديت عشس صباحا   االجتواعبدء  م5/11/2019 التازيخ

 قسن الوٌاهج وطسق التدزيس والتدزيب وعلىم الحسكت السياضيت االجتواعهكاى 

( نهعاو 3تًاو انساعت انحاديت عشس تى عمد انجهست زلى ) في م5/11/2019يىو انثالثاء انًىافك  في إًه الحضىز:

زئيس يجهس انمسى وبحضىز كم  شافع دعبد الحويخالد  األستاذ اندكتىز/ بسئاستو 2019/2020  انجايعي

 ين:

 أ.و.د/ زحاب عادل جبم -      واعترز عي الحضىز:

  و.د/ دمحم بكس سالو -                                  

 الىظيفت اإلسن م

 عضىا   أ.د/ عصاو اندين يتىنً عبدهللا .1

 عضىا   يحًىد فهيى يجديأ.د/  .2

 عضىا   ًانشافعأحًد أيين  أ.د/ .3

 عضىا   أ.د/ أييسة يحًىد طه .4

 عضىا   خاطس دعبدانسشيأ.د/ سعيد  .5

 عضىا   يحًىد أ.د/ دمحم دمحم شكً .6

 عضىا   دمحم ىعبدانحهي عبدهللاأ.و.د/  .7

 عضىا  وأيين سس انًجهس أ.و.د/ أحًد طهحت حساو اندين .8

 عضىا   و.د/ انسيد فتح هللا تنيتين .9

 عضىا   ًيتىنو.د/ أحًد أيين  .10

 عضىا   ساننص أبىو.د/ شسوق عهً  .11

 عضىا   دمحم دعبدانًعبىو.د/ نسسين  .12
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الجلسة بذكر "بسم اميحرلا نمحرلا هلل"  رئيس خالد عبدالحميد شافع افتتح السيد األستاذ الدكتور/  :االفتتاح

حيب بالسادة أعضاء المجلس، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة  والتر

 بجدول األعمال. 

: المصادقات
ً
 أوال

 بشأن التصديق عىل محضر الجلسة السابقة.  1/1

 جاء به من قرارات. المصادقة عىل محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما  القرار: 

 : الخطابات الواردةثانيا

عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا  2/1

 ومكتب السيد/ عميد الكلية عىل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

.  القرار: 
ً
 تم العرض وأحيط المجلس علما

 ون التعليم والطالبئش ثالثا: 

بية العملية )التدريب الميدانر مادة  فر  م 9102/9191 فيما يخص الطالب الوافدين للعام الجامىع  3/1  .(التر

  القرار
بية العملية )التدريب الميدانر مادة عن معاملة الوافدين فيما يخص  فادةلإلفع األمر لمجلس الكلية ر ي  ، (التر

 أ.د/ يجدي فهيى أ.د/ وهم ( أعضاء3عدد ) (اإلستفسار عن كيفية معاملة الوافدينفر )وامتنع عن التصويت 

 .أحًد انشافعً أ.د/ أييسة طه

: الدراسات العليا
ً
 رابعا

قد قام  الرازق الروىم عبدعىل الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا بالكلية لإلفادة بأن الباحث/  4/1

بية الرياضية، وتسليم نسخ الرسالة وليس علي بتسليم كافة ي التر
 هاألوراق الخاصة بمنح درجة الماجستتر فر

امات للكلية،  ر .  همنح عوال يوجد ما يمنأي التر  درجة الماجستتر

بية الرياضية ورفع األمر لشئون الدراسات العليا  الباحثالموافقة عىل منح  القرار ي التر
درجة الماجستتر فر

 والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات. 

قد قام  الشواف أحمد حسن عىل الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا بالكلية لإلفادة بأن الباحث/  4/2
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بية الرياضية، وتسليم نسخ الرسالة وليس علي  فر بتسليم كافة األوراق الخاصة بمنح درجة الماجستتر   هالتر

امات للكلية،  ر . منحه  عوال يوجد ما يمنأي التر  درجة الماجستتر

بية الرياضية ورفع األمر لشئون الدراسات العليا  درجة الماجستتر فر  الباحثالموافقة عىل منح  القرار التر

 والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات. 

ن عىل الخطاب الوارد من قسم الدراسات العليا بالكلية لإلفادة بأن الباحث/  4/3 قد  أحمد عوض العىل حسي 

بية الرياضية، وتسليم نسخ الرسالة وليس  ي التر
قام بتسليم كافة األوراق الخاصة بمنح درجة الماجستتر فر

امات للكلية، وال يوجد ما يمن هعلي ر . منحه  عأي التر  درجة الماجستتر

بية الرياضية ورفع األمر لشئون الدراسات العليا  الباحثالموافقة عىل منح  القرار ي التر
درجة الماجستتر فر

 والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات. 

:  ةتسجيل رسالإعادة  4/4  ماجستي 

يعبدالخالق دمحم الطلب المقدم من الباحث/  ن  بعنوان: تسجيل رسالة ماجستتر إلعادة  زهرة دأبو الي 

  تأثي  إستخدام التدريب المتباين عىل مستوى القدرة العضلية لضباط وأفراد الحرس 
بدولة  الوطنن

 الكويت

The Effect of Using Contrast Training on the Level of Ability of Muscle for Kuwait 

National Guard Officers and Personals 

 .اذ الباحث المدة القانونية للتسجيلالستنفوذلك  

 القرار
ح القسم  الموافقة عىلي إعادة التسجيل، اف من السادة:  أنويقتر  تتكون هيئة اإلشر

   االسم م
 المسىم الوظيفن

تفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  أ.د/ دمحم دمحم زىك محمود 0 ي الم 
أستاذ التدريب الرياضر
بية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتوعلوم الحركة الرياضية   بكلية التر

مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  م.د/ دمحم بكر دمحم سالم 9

بية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات  التر
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 خامساً: ما يُستجد من أعمال

 بانًحضس()يسفك صىز ين انًركساث وانتمازيس انىازدة 

 توام الساعت الىاحدة ظهسا . فيهرا وقد اقفل الوحضس 

 زئيس يجهس انمسىانسيد                                                       انسيد أيين سس انًجهس            

ن                         ا                                                                                                                          أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدي  د ش  الد عب د الحمب 
عأ.د/ ح 

 
 ف

 

 


