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 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

نظر فى الطلب المقدم من الطالب / احمد عبد الرؤف على طلبة الحاصل على درجة الماجستير فى التربية الرياضية ال 2/1

 من االسم وذلك بشأن تعديل اللقب االخير  24/6/2015ومجلس الجامعة بتاريخ   9/6/2015 مجلس الكلية بتاريخ

  -عد التعديل على النحو التالى :ليصبح ب

 –شهادة التجنيد  –على الصعيدى وذلك من واقع الشهادات المقدمة من الطالب ) شهادة الميالد  احمد عبد الرؤف -

 صورة البطاقة (  –شهادة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد 

 تعديل اسم الطالب بناءا على التعديل الوارد بالشهادات المقدمة منة .  علىالموافقة القرار: 

. طارق عاطف إبراهيم الصباحيفي التربية الرياضية للباحث /  ماجستيرلرسالة التشكيل لجنة المناقشة والحكم  2/2

  -والمسجل بقسم األلعاب بعنوان: 2010المقيد بدورة اكتوبر 

دراسة مقارنة لبعض متغيرات األداء الفني للتهديف من مركز الجناح بين الفريق القومي المصري والفرق الثالث "

 10/9/2013تاريخ التسجيل "م2013رة اليد للرجال اسبانيا االولي في بطولة العالم لك

 المكونة من وتقترح لجنة االشراف 
 المنوفيةجامعة  -وعميد كلية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد  إبراهيم محمود غريبأ.د/ .1

 بالكلية  مدرس بقسم األلعاب  د/ محمد صالح أبو سريع  .2

 

  -:األتى أسمائهم كونة من السادة األستاذة ن تكون لجنة المناقشة والحكم مأعلى 

 

 إبراهيم محمود غريبأ.د/ .3
"  المنوفيةجامعة  -وعميد كلية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد 

 "           مشرفا

 احمد حسين محمد عليأ.د/  .4
 ناقشا" م   جامعة حلوان -بكلية التربية الرياضية  اليدأستاذ كرة 

          " 

 كامل ابراهيم اكرمأ,د/  .5
مدينة جامعة  -التربية الرياضية  مساعدبقسم األلعاب بكلية أستاذ

  " مناقشا "  السادات
 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم  ا

ة المقيد بدور. محمود عبد هللا محمد عاصمتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  2/3

برنامج مقترح لتطوير القدرات التوافقية في كرة "بعنوان  10/6/2014والمسجل بقسم األلعاب بتاريخ  2010اكتوبر 

 "اليد للتوجيه الرياضي للمبتدئين بنادي الصيد

  -:  المكونة منوتقترح لجنة االشراف 

 
 المنوفيةامعة ج -وعميد كلية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد  إبراهيم محمود غريب أ.د/ .1

 طارق محمد النصيريأ.د/  .2
جامعة  - ورئيس قسم االلعاب بكلية التربية الرياضية اليدأستاذ كرة 

 مدينة السادات

 مدينة الساداتجامعة  -التربية الرياضية  مدرسبقسم األلعاب بكلية شريف محمد عبد المنعم,د/ م .3

 

  -األتى أسمائهم :ألستاذة ن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة اعلى 

 محمد جمال الدين حماده .د/أ .1
جامعة كلية التربية الرياضية المتفرغب أستاذ كرة اليد

 مناقشا"  مدينة السادات
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 مدحت عبد العال الشافعي أ.د/ .2
وعميد كلية التربية الرياضية بنين أستاذ كرة اليد 

 "          مناقشا"  الزقازيقجامعة 

 ود غريبإبراهيم محم أ.د/ .3
جامعة  وعميد كلية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد 

 "           مشرفا" المنوفية

 طارق محمد علي النصيريأ.د/  .4
ورئيس قسم –بكلية التربية الرياضية  اليدأستاذ كرة 

  "           شرفا" م   جامعة مدينة الساداتاأللعاب 
 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم 

 

   ثالثا :

احمد عادل عبد إعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  3/1

والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان "  الخصائص البيوميكانيكية 2010الهادى  محمد المقيد بدورة اكتوبر 

 لى جهاز الحلق "لمهارة هونما كأساس لوضع التدريبات النوعية ع

 تحت اشراف :

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بقسم العاب القوى بالكلية 

 د/ شرين محمد عبد الحميد        أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية 0م0أ

 باز بالكلية د/ ياسر على قطب            مدرس بقسم التمرينات والجم

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم قبل التعديل  من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بقسم العاب القوى بالكلية        مشرفا 

 علوم الحركة كلية التربية الرياضية       أ.م.د/ ياسرالسيد محمد عاشور             استاذ مساعد بقسم 

 للبنين جامعة حلوان مناقشا                                                               

 أ.م.د/ حمدى احمد السيد وتوت              استاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية               مناقشا 

 د الحميد      أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية                   مشرفا د/ شرين محمد عب0م0أ

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم بعد التعديل من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 نىأ.د/ أمل رياض محمد عبد الرحمن      أستاذ الجمباز ورئيس قسم تدريب التمرينات اإليقاعية والجمباز الف

 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان                           مناقشا                                                  

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بقسم العاب القوى بالكلية        مشرفا 

 ت           استاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية                 مناقشا أ.م.د/ حمدى احمد السيد وتو 
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 د/ شرين محمد عبد الحميد      أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية                   مشرفا0م0أ

سيادتة لقسم وذلك لسفر اإلعتذار المفدم من أ.م.د / ياسر السيد محمد عاشور ل القرار: الموافقة بناءا على

 للخارج 

 2015محمد امير أنور محمد المقيد بدورة اكتوبر تسجيل رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية  للباحث /  3/2

تحليل بطولة ريو ديجانيرو والمسجل بقسم األلعاب  بعنوان" "برنامج تدريبي لتحسين المهارات المستخلصة من 

 لالعبي الكرة الطائرة جلوس" 2016

 -ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم مشكلة من السادة األستاذة )طبقاً للتخصص( وهم: 

 

 جوزيف ناجي اديبد/ 0أ .1
الرياضية بكلية التربية ألعاب المضرب بقسم األلعاب استاذ 

 جامعة مدينة السادات  

 رفعت محمدأ.د/ محمد محمد  .2
أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات 

 الجماعية كلية التربية الرياضية جامعة بنها

 م.د/ ايمن مرضي عبد الباري .3
جامعة –كلية التربية التربية الرياضية  مدرس بقسم االلعاب

  مدينة السادات  
 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

بقسم األلعاب   2010لدراسة للباحث/ محمود عبدهللا محمد عاصم   المقيد بدورة أكتوبر  مد مدة ا 3/3

 30/9/2017حتى  1/10/2016فى الفترة من  وذلك  لمدة عام ثانى
 القرار : الموافقة بناءاً على موافقة القسم

 رابعا: 

  -بعد : منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثين األتى أسمائهم 4/1

والمعيد بقسم المواد الصحية بعنوان   2014أحمد صبري عوض محمد يادم المقيد بدورة اكتوبر بدورة  -1

 " تقييم اللياقة الفسيولوجية والبدنية لطالب المرحلة االعدادية للمدارس الرياضية بمحافظة المنوفية " 

مواد الصحيه بعنوان " تاثير برنامج بدني رامز ربيع عبد التواب والمسجل لدرجة الماجستير  بقسم ال -2

 مقترح الصابة التهاب اوتار العضالت الدوارة بمفصل الكتف لالعبي  القوس والسهم 

 الرياضيه والمسجل بقسم علوم الصحة   2010ر عمرو محمود محمد غنيم  المقيد بدورة اكتوب -3

 "    cdاليومية لمرضى الشلل المخى لحياتية تأهيلى مقترح لتحسين بعض االنشطة ا بعنوان " تأثير برنامج 

محمد أحمد عبد الرحمن السيد المسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان " برنامج تدريبى  -4

باستخدام بعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة وتأثيره على فاعلية أداء بعض مهارات الساندا لناشئ الوشو 

 كونغ فو "

بقسم المنازالت والرياضات المائية  بعنوان "  2011وزى راضى   المقيد بدورة أكتوبر كريم محمد ف -5

 تأثير دمج الدوائر المغلقة والمفتوحة على مستوى أداء بعض المهارات االساسية لناشئ الكاراتية
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 الموافقة بناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكمالقرار: 

 دكتوراة (  والذى يبدأ من السبت الموافق  –ماجستير  –النظر  فى تحديد موعد االمتحان لطالب الدراسات العليا ) دبلوم  4/2

  -وذلك على النحو التالى :  12/6/2017اإلثنين الموافق  وينتهى يوم 3/6/2017

 أوال دبلوم الدراسات العليا 

 اليوم و التاريخ

 

 ت االمتحانوقيت زمن االمتحان المقرر

 6/6/2017الثالثاء 

 التربية وعلم النفس 

3 10-1 

 1-10 3 لتربية الترويحية  8/6/2017الخميس 

 الجانب النظرى للتخصصات العملية 11/6/2017األحد 

 جمباز  -كرة قدم  -كرة يد 

3 10-1 

 13/6/2017الثالثاء 

 1-10 3 المواد الصحية

 لى ثانيا : درجة الماجستير الفرقة اإلو

 اليوم و التاريخ

 

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر

 6/6/2017الثالثاء 

 علم التدريب الرياضى          "  تدريب "

 تنظيم وإدارة التربية الرياضية    " إدارة  

3 

 

10- 1  

  8/6/2017الخميس 

 البحث العلمى فى التربية الرياضية

3 10-1 

 

 ريه () مواد إختيا 11/6/2017األحد 

 تنظيم وإدارة المعسكرات الرياضية -

 فسيولوجيا النشاط الرياضى  -
 السمعية والبصرية  وسائل معينة- -

 

3 10-1 

 

 اللغة اإلنجليزية  13/6/2017الثالثاء 

3 10-1 
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 " مقدمة فى اإلحصاء 15/6/2017لخميس ا

3 10-1 

 

 ثالثا : درجة الماجستير الفرقة الثانية 

 اليوم و التاريخ

 

 توقيت االمتحان زمن االمتحان ررالمق

االختبارات والمقاييس فى التربية  6/6/2017الثالثاء 

 الرياضية

3 10- 1  

 حلقة بحث فى مشاكل التنظيم واإلدارة   8/6/2017الخميس 

 حلقة بحث فى مشاكل التدريب الرياضي

3 10-1 

 

 ( مواد اختيارية) 11/6/2017األحد 

 تنظيم وإدارة نادي رياضي   -

 اإلمكانات فى التربية الرياضية -

 التربية الصحية  -

3 10-1 

 

 

 

 

 

 رابعا درجة الدكتوراة الفرقة اإلولى 

 اليوم و التاريخ

 

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر

 6/6/2017الثالثاء 

 1-10 3 حصـــــاءإ

  8/6/2017الخميس 

 1-10 3 حلقة بحث فى البحوث العلمية
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 11/6/2017األحد 

 اد إختيارى  ( مو)

 لترويحيةا فلسفة ومبادئ التربية   -

 بيولوجيا النشاط الرياضي  -

 ميكانيكا حيوية - 

 

3 10-1 

 

 خامسا : درجة الدكتوراة الفرقة الثانية 

 اليوم و التاريخ

 

زمن  المقرر

 االمتحان

 توقيت االمتحان

  1 -10 3 التقويم فى التربية الرياضية 6/6/2017الثالثاء 

 (  1مواد إختيارى )   8/6/2017ميس الخ

 طبيعة و أسس المهارات الحركية

3 10-1 

 

(  2)  فلسفه التربية الرياضية 11/6/2017األحد 

 فسيولوجيا النشاط الرياضى 

 ( 3"  قراءات متقدمة " ) 

3 10-1 

 

 15/6/2017لخميس ا

 –سباحة  –لى) سالح مالتدريب الع

 تنس أرض ( 

3 10-1 

 

 
 الموافقة على الموعد المحدد لإلمتحانالقرار : 

 تسجيل األبحاث  4/3

طف السيد من السيد الدكتور/عا4/4/2017بناءأ على الطلب المقدم للقسم العاب القوي  بتاريخ  

 -احمدلتسجيل ابحاثه بعنوان :
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 تاريخ النشر عناوين االبحاث م

1 

الدوليين فى  االختالفات الميكانيكية بين الالعبين المصريين والالعبين

 . )دراسة مقارنة(كيلو متر مشى للرجال  20سباق 

A Comparative study biomechanical differences 

between Egyptian and international race walkers 20 

km men 

2015 

2 
سنوات ( على  7:  5تأثير إستخدام مسابقات العاب القوى لألطفال ) 

 حركية ( . –كية ) الحس تنمية بعض القدرات اإلدرا
2016 

3 
لطالب كلية  مسابقة الحواجزتأثير استخدام الموديول التعليمى على تعلم 

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات .
2016 

4 

Analyses Study for some variables of Stride and 

performance for Race Walking 

 ة ومستوى األداء لالعبى المشىدراسة تحليلية لبعض المتغيرات الخطو

2016 

5 
تأثير استخدام التعلم البنائي على مستوى األداء والتحصيل المعرفى فى 

 مسابقة الوثب العالى لدى طالب كلية التربية الرياضية .
2017 

6 

PREDICTION OF RACE WALKING 

PERFORMANCE IN TERMS OF 

SOMEBIOMECHANICS VARIABLES 

األداء فى سباق المشى من خالل بعض المتغيرات التنبؤ بمستوى 

 البيوميكانيكية

2017 

 

 القرار  

******** 

مراعاة أن األبحاث تقع فى إطار الخطة  مع  بناءا علي موافقة مجلس القسماألبحاث  الموافقة عليتسجيل

بأنه   ITوإفادة منختومةباالستمارات المطلوبة معتمده وم العالقات الثقافية فاةاموالبحثية للقسم والكلية و

رفع قام بإدخال جميع بياناته الشخصية وعناوين  أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واألنجليزية مع 

 لنا مخاطبة الجامعة. ألخذ الموافقةحتى يتسنى األمر لمجلس الكلية
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 الواحدة ظهرا اختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 

 للجنة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثسراأمين 

 امل الحسينى                                                          أ.د/ مصطفى سامى عميرة      
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