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بية الرياضية  كلية التر

ي يوم    إنه  الحضور:
ي تمام    م2020/ 9/ 1الموافق    الثالثاءف 

 صباح  العاشر والنصفف 
 
للعام الجامعي  (  1) تم عقد الجلسة رقم    ا

الدكتور/ برئاسة  اجتمع السادة أعضاء مجلس القسم    م2021/ 2020  سرئي   شافعالحميد    خالد عبد   األستاذ 

 مجلس القسم وبحضور كل من: 

   أ.د/ رحاب عادل جبل        متفرغ/ محمد محمد زىك أ.د.  الحضور: واعتذر عن 

 متولي م.د/ أحمد أ         تنيتي      م.د/ السيد فتح هللا
        مي  

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م 2020/2021 العام الجامعي  ( 1) رقم الجلسة

 م 2020/ 9/ 1 التاريخ
بدء 

 االجتماع

والنصف  العاشر

 صباحا  

نهاية  

 االجتماع
 ظهرا   الواحدة

مكان 

 االجتماع
 م المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية سق 

 الوظيفة  اإلسم م

  الرشيد خاطر  سعيد عبد أ.د. متفرغ/   .1
 
 عضوا

  عبدهللا عصام الدين متولي  / . متفرغ أ.د   .2
 
 عضوا

  مجدي محمود فهيم  / أ.د   .3
 
 عضوا

  أحمد أمي   الشافعي  أ.د/   .4
 
 عضوا

ة محمود طه  أ.د/   .5   أمي 
 
 عضوا

  محمد  لحليما هللا عبد  د/ عبد أ.   .6
 
 عضوا

 أمي   ش المجلس   الدين أحمد طلحة حسام  .د/ أ.م   .7
  م.د/ محمد بكر سالم   .8

 
 عضوا

وق عىل أبوالنص   .9   م.د/ شر
 
 عضوا

  م.د/ نرسين عبدالمعبود محمد  .10
 
 عضوا
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"  شافع  د الحمي  عبد خالد  الدكتور/    األستاذ السيد    افتتح  االفتتاح:      بذكر  حيب بالجلسة  والير الرحيم"  الرحمن  سم هللا 

لعرض ومناقشة الموضوعات    جلسةثم انتقل السيد رئيس ال  ،بالعام الجامعي الجديد   والتهنئة, المجلسبالسادة أعضاء  

:  الواردة بجدول األعمال ي جاءت كالتالي
 والتر

 
ا
 تالمصادقا : أول

 محص  الجلسة السابقة.  عىلبشأن التصديق  1/1

 القرار: 

 ومتابعة ما جاء به من قرارات. المصادقة عىلي محص  الجلسة السابقة  -

اض - ة محمود و   مجدي محمود فهيم / أ.د من ل ك  تسجيل اعير لخطة الدراسية وتوزي    ع األعباء  اعىلي  طه أ.د/ أمتر

الواردة   عىل السادة أعضاء هيئة التدريسم  2021/ 2020  الجامعي   للعام  األول  الدراسي التدريسية الخاصة بالفصل  

  1/ 4ببند 
 
 أعضاء مجلس القسم.  أراء بأغلبيةعليها   الموافقةاض قد تم موضوع االعير الخطة الدراسية بأن  ، علما

 
 
 المخاطبات الواردة للقسم : ثانيا

2 /1 
عضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب السيد عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أ

 عميد الكلية عىل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. / 

 تم العرض وأحيط المجلس علما.  القرار:

 
 
 شؤون الدراسات العليا والبحوث : ثالثا

3/1 

بية الرياضية:  ي التر
 
 منح درجة الماجستتر ف

بية الرياضية لمنح أسمائهملتالية ا ي   الباحثالطلب المقدم من  ي الير
 : درجة الماجستي  ف 

يجراح سهيل   الباحث/  -1  . مدوخ نهار المطتر

 (الرسعة اإلدراكية وعالقتها بدقة اتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة بدولة الكويت: )رسالة ماجستي  بعنوان
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 . ألطاف غانم علي غانمالباحثة/  - 2

ه عل مستوى أداء بعض مهارات برنامج تعليمي باستخدام النماذج ثالثية األبعاد و ):  رسالة ماجستي  بعنوان تأثتر

 ( الجمباز لطالبات دولة الكويت

 أحمد النجدي.  ز عبد العزيالباحث/  - 3

ودقة التصويب   تأثتر برنامج باستخدام التدريبات البرصية عل مستوى تركتر  االنتباه)  رسالة ماجستي  بعنوان: 

ي كرة اليد بدولة الكويت  ( لالعب 

 ابر سهيل. محمد حمد علي ج / الباحث - 4

ي والمهاري لحراس   رسالة ماجستي  بعنوان: 
)تأثتر برنامج باستخدام الشواخص التدريبية عل مستوى األداء البدن 

 مرىم كرة القدم بدولة الكويت( 

 . محمد حميدي سعدون جريذي / الباحث - 5

بعنوان ماجستي   )رسالة  بدولة  المهارات  :  القدم  اعم كرة  لت  المهاري  األداء  لتطوير  األساسية كُمحدد  الحركية 

 (الكويت

 نارص محمد فراج زيد هاجد.  / الباحث - 6

بعنوان:   ات)رسالة ماجستي   الُمتغتر التنافسـية عل مسـتوى بعض  التمرينات  باسـتخدام  برنامج  المهارية    تأثتر 

ي كرة القدم بدولة الكو 
 ( يتالفسيولوجية لناشب 

ي عبد  الباحث/  - 7  . الوهاب حمدان علي حمود العت  

الثابتة  )  رسالة ماجستي  بعنوان:  تأثتر برنامج باستخدام التدريبات النوعية لتطوير دقة التصويب من الركالت 

ي كرة القدم بدولة الكويت  (لالعب 

ي / الباحث - 8  . عادل سعيد محمد عوض العت  

بعنوان ماجستي   )رسالة  بمستو :  بدولة  التنبؤ  القدم  ي كرة 
لناشب  العقلية  القدرات  ضوء  ي 

 
ف المهاري  األداء  ى 

 (الكويت
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ي  هللا حسن عبد  مبارك عبد  لباحث/ ا - 9
 . هللا أمير  العوض 

تأثتر برنامج باستخدام التدريبات البدنية والمهارية عل فاعلية أداء المسكات النصلية : )رسالة ماجستي  بعنوان

ي سيف المبارزة بدولة ال  ( كويتلالعب 

 وث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات. اسات العليا والبحاألمر للجنة الدر  ورفع المنح،الموافقة عىل  القرار

3/2 

الماجست رسائل  اف عىل  اإلشر هيئات  من  المقدمة  السنوية  التقارير  والدكتوراة  اعتماد  العليا لي   الدراسات  طالب 

 المسجلي   بالقسم واألتية أسمائهم: 

 محمد صبحي فتوح  .1

ي محمد صالح مح  .2
  مد البلون 

 األمر للجنة الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات.  ، ورفعالموافقة عىلي اعتماد التقارير  القرار

: ار 
 
 التعليم والطالب  بعا

 بالقسم.  البكالوريوسمرحلة اد العملية بالعملية والشفهية للمو  االختباراتلجان تشكيل   4/1

 القرار

 ى:كالتال م19/2020 للفصل الدراسى الثانى مرحلة البكالوريوس العملية والشفهية لمواد االختبارات لجان تشكل

 م
رقم 

 المقرر 
 أسماء السادة أعضاء لجان اإلختبارات الشفهية والعملية  المادة 

 تربية عملية داخلية )درس( ثانية بنات )عملى( 204 1
د.نسرين  د.أميرة طه 

 عبدالمعبود  

 د.شروق أبوالنصر د.رحاب عادل 

 تربية عملية داخلية )درس( ثانية بنات )شفوى( 204 2
د.نسرين  د.أميرة طه  د.محمد زكى  د.رحاب عادل 

 عبدالمعبود 

 )قصة( ثانية بنات )عملى(تربية عملية داخلية   204 3
د.نسرين  د.أميرة طه  د.شروق أبوالنصر د.رحاب عادل 

 عبدالمعبود 

 تربية عملية داخلية )قصة( ثانية بنات )شفوى( 204 4
د.نسرين  د.أميرة طه 

 عبدالمعبود 

 د.أحمد الشافعى  د.رحاب عادل 
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 تربية حركية أولى بنات )شفوى( 102 5
د.نسرين  د.أميرة طه 

 عبدالمعبود 

 د.محمد زكى  د.مجدى فهيم

 تربية حركية أولى بنات )عملى( 102 6
د.نسرين  د.أميرة طه 

 عبدالمعبود 

 د.عاصم قنديل  د.محمد زكى 

 د.أحمد طلحة  د.عصام متولى  د.أحمد أمين د.السيد تنيتين  تربية عملية داخلية )درس( ثانية بنين )عملى( 204 7

 د.عبدهللا عبدالحليم د.عصام متولى  د.أحمد أمين د.السيد تنيتين  تربية عملية داخلية )درس( ثانية بنين )شفوى( 204 8

 د.شروق أبوالنصر د.أحمد طلحة  د.عبدهللا عبدالحليم د.السيد تنيتين  تربية عملية داخلية )قصة( ثانية بنين )عملى( 204 9

 تربية عملية داخلية )قصة( ثانية بنين )شفوى( 204 10
د.شروق   د.أحمد طلحة  د.أحمد أمين

 أبوالنصر 

 د.محمد زكى 

 ل.ق 11
بنين   ثددانيددة  العمليددة  والتربيددة  التدددريس  طرق 

 "الئحة قديمة")عملى(  
 د.عاصم قنديل  د.محمد بكر سالم  د.شروق أبوالنصر د.السيد تنيتين 

 د.أحمد الشافعى  د. عصام متولى  د.عبدهللا عبدالحليم د.مجدى فهيم تربية حركية أولى بنين )شفوى( 102 12

 د.خالد شافع  د.محمد بكر سالم  د.عصام متولى  د.مجدى فهيم تربية حركية أولى بنين )عملى( 102 13
 

: شخ
 
 التدريس أعضاء هيئة مجلس القسم و ون ئامسا

 م. 2021/ 20تشكيل مجلس القسم للعام الدراس اعتماد   5/1

 القرار

 م كالتال: 2021/ 20يشكل مجلس القسم للعام الدراس 

 

 الوظيفة  اإلسم  م

 رئيس مجلس القسم  عبدالحميد شافع   خالد  / أ.د  .1

  محمود فهيم   مجديأ.د/  .2
 
 عضوا

  أ.د/ أحمد أمي   الشافع  .3
 
 عضوا

ة محمود طه  .4   أ.د/ أمي 
 
 عضوا

  أ.د/ رحاب عادل جبل  .5
 
 عضوا

  الحليم محمد هللا عبد  أ.د/ عبد  .6
 
 عضوا

  الرشيد خاطر  سعيد عبد  / متفرغأ.د.  .7
 
 عضوا
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(  والتقارير   )مرفق صور من المذكرات  الواردة بالمحص 

ي تمام الساعة
 
 والنصف  الواحدة هذا وقد اقفل المحرص  ف

 
 . ظهرا

 

 المجلس  رئيسد السي                                                    لجلسةاأمين سر  السيد                

 خالد عبد احلميد شافع أ.د/                                                                             أمحد طلحة حسام الدين   د/  م. أ.              

  محمد محمد زىك  / متفرغأ.د.  .8
 
 عضوا

  عصام الدين متول عبدهللا  / متفرغأ.د.  .9
 
 عضوا

  أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين .10
 
 وأمي   ش المجلس  عضوا

  م.د/ محمد بكر سالم  .11
 
 عضوا

  م.د/ أحمد أمي   متول  .12
 
 عضوا

وق عىل أبوالنص  .13   م.د/ شر
 
 عضوا

  م.د/ نرسين محمد عبدالمعبود .14
 
 عضوا

  م.د/ عاصم عىل قنديل  .15
 
 عضوا

 

5/2 
لمرافقة المدرس بالقسم للموافقة عىلي منح سيادته أجازة  الدين حمادة  تامر محمد جمال  د/  الطلب المقدم من  

 عىل طلبه ومرفق  الزوجة "للعام السادس"
 
 ج. الزوا  وعقد بالزوجة الخاص العمل عقد صورة بناءا

 األجازة.  إجراءات ء إنها  نحو  الالزم التخاذ التدريس هيئة أعضاء لشئون األمر ورفع ،الموافقة رارالق

: ما يستج
 
 من أعمال  د سادسا


