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 الحضـــــــــــــــــــــور:

 عقدت الجلسة رقم العاشرة .في تمام الساعة  م 14/2/2017الموافق الثالثاء  نه في يومإ

 وبحضور كل من:مصطفى سامى عميرة الدكتور/ ألستاذ ( برئاسة ا189)

  واعتذر عن الحضور :

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن مصطفى سامى عميرة الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد فتتاح :إلا

لعرض ومناقشة  هانتقل سيادتثم  الدراسات العليا والترحيب بالسادة أعضاء مجلس الرحيم" 

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 

 

 أوالً: المصـــادقات

 الوظيفة االسم م

 عضواً                  ي ورئيس قسم العاب القوي بالكلية العاب القو أستاذ أ.د/ محمد عنبر بالل  

صول التربية الرياضية والترويح  القياس والتقويم ورئيس قسم ا أستاذ أ.د/ وائل السيد قنديل  1

 عضواً كرة اليد ورئيس قسم االلعاب بالكلية  أستاذ أ.د / طارق محمد على النصيرى  2 عضواً 

 مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس القسم           عضواً أستاذ عبد العليم أ.م.د/ عبد الحليم يوسف  3

 باحث دراسات عليا                                          أمين سر اللجنة  أ / أمل السيد الحسينى منصور   4

 سكرتيرة اللجنة                      بالدراسات العليا                   إدارية السيدة / منال سعيد يوسف  5

 الوظيفة االسم م
 استاذ  التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم التمرينات والجمباز  د/ أمل صالح سرور 0أ 1
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 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

2/1 
  -بعد :الرياضية للباحثين االتى أسماؤهم التربية فى  ( دكتوراه–الماجستير ) منح درجة 

منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / ريهام محمد عبد الستار حنيش المدرس المساعد بقسم  -1

بعنوان ) التحليل البيوميكانيكى كأساس بناء  2013طرق التدريس والتدريب والتربية العملية المقيدة بدوره أكتوبر 

 التدريبات النوعية لتطوير أداء العب الدائرة فى كرة اليد ( 

الرياضية للباحثة / وئام عبد العزيز محمود شحاتة المقيدة بقسم األلعاب بدورة  التربيةمنح درجة الماجستير فى  -2

داء بعض باستخدام الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة على مستوى أ تدريبيبعنوان ) تأثير أسلوب  2014أكتوبر 

 المهارات الهجومية فى تنس الطاولة ( 

 الجماعيعلى منح الدرجة العلمية للباحثين المذكورين عالية وذلك بناءا على التقارير الفردية والتقرير الموافقة القرار: 

بياناتة الشخصية و مع ضرورة موافاة عضو هيئة التدريس بإفادة للدراسات العليا تفيد بأنة تم إدخال .للجنة الحكم والمناقشة

c.v ) وعنوان الرسالة عربى وانجليزى على صفحتة ) . 

أحمد حمدى عبد /  للباحثالفلسفة فى التربية الرياضية  دكتوراهتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 2/2

إنتقاء بعنوان ) ألعاب القوى والمدرس المساعد بقسم  2013المقيدبدوره أكتوبر  الخالق شرشر 

المدارس الرياضية وفقاً لبعض القدرات البدنية والجسمية الخاصة لمسابقات ألعاب القوى (  طالبات

 11/11/2014تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف

 بالكلية المتفرغ بقسم ألعاب القوى  ألعاب القوىأستاذ بكر محمد سالم د/ 0أ

 بالكلية صول التربية الرياضيةأستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أ وائل السيد قنديل           د/ 0أ

 بالكلية  بقسم ألعاب القوىأستاذ ألعاب القوى عزة محمد العمرى           د/ 0أ

  -: تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم

ً        د/ بكر محمد سالم                     أستاذ ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية  بالكلية0أ  مشرفا

 مناقشاً   د/ محمد عنبر محمد بالل               أستاذ ألعاب القوى ورئيس قسم ألعاب القوى بالكلية 0أ

ً أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية    وائل السيد قنديل          د/ 0أ  مشرفا

 األساسية  التربيةالتقويم بكليةأستاذ مساعد القياس وعبد المحسن مبارك راشد د/ 0م0أ
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 قسم التربية البدنية والرياضة بالهيئه العامة للتعليم التطبيقى والتدريب                           

 ورئيس لجان تطوير مادة التربية البدنية بوزارة التربية مناقشاً    

اسات العليا بإفادة تفيد بإدخال جميع القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم مع ضرورة موافات الدر ا

 بياناتة  بعد المناقشة .

محمد أحمد مصطفى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  2/3

) تأثير بعنوان طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  والمسجل بقسم  2010المقيد  العسال 

غطسة الخلفية المكورة من السلم األداءللية على بعض المتغيرات الكينماتيكية ومستوى التدريبات النوع

 14/1/2014المتحرك لدى براعم الغطس ( تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف

 أستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  د صالح محسن عيسوى نجا  0أ

 ذ الميكانيكا الحيوية بقسم طرق التدريس والتدريب بالكلية د/ خالد عبد الحميد شافع           أستا0أ

 د/ عمرو محمود حنفى وهدان         مدرس بقسم المنازالت  بالكلية  

  -: تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم 

 المتفرغ بقسم وعلوم الحركةأستاذ الميكانيكا الحيوية د/ سعيد عبد الرشيد خاطر         0أ

ً بالكليةوالتربيه العملية طرق التدريس والتدريب   مناقسا

ً  د صالح محسن عيسوى نجا      أستاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية     0أ  مشرفا

 بقسم طرق التدريس وعلوم الحركة د/ خالد عبد الحميد شافع           أستاذ الميكانيكا الحيوية 0أ

ً بالكلية العملية يب والتدر  مشرفا

 أستاذ التدريب الرياضى ) الرياضيات المائية ( ورئيس قسم التدريب  ف إبراهيم عبد القادر           د/ أشر0أ

ً  فر الشيخالرياضي بكلية التربية جامعة ك                   مناقشا

 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم 

 

   ثالثا :

أسماء حسنى محمد /  ةلجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث تشكيل 3/1

استخدام النماذج التفاعلية بعنوان " تأثير  طرق التدريس والمسجلة بقسم  2014المقيدة بدورة اكتوبر  شلتوت 
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  16/2/2016ثالثية األبعاد على تعلم مهارة الوثب الطويل ( تاريخ التسجيل 

 تحت اشراف 

 بالكليةرحاب عادل عراقى جبل           أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.م.د/

 العملية بالكلية  والتربيةوالتدريب مدرس بقسم طرق التدريس د/ أحمد طلحة حسين محمود 

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

ً  ألعاب القوى بالكلية  رئيس قسمد/ محمد عنبر بالل              أستاذ العاب القوى و0أ  مناقشا

 بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية مساعد ا.م.د/ إيهاب عادل فوزي            أستاذ 

ً م جامعة حلوانبالهرم للبنين                                               ناقشا

ً أ.م.د/رحاب عادل عراقى جبل           أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بالكلية    مشرفا

القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم مع ضرورة موافات الدراسات العليا بإفادة تفيد بإدخال جميع 

 بياناتها بعد المناقشة .

محمد شحات عبد العظيم قشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / تشكيل لجنة المنا 3/2

) برنامج تعليمى لبعض بعنوان  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  2014 أكتوبرالمقيد بدورة شرف 

 16/2/2016مهارات كرة اليد فى ضوء التحليل الكينماتيكى (  تاريخ التسجيل 

 اف تحت اشر

 بالكليةوالتربية العملية  د/ سعيد عبد الرشيد خاطر أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب0أ

 بالكليةاأللعاببقسم  مساعد أستاذأكرم كامل عبد الكريم             د/ 0.مأ

   -: تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم

 مشرفاً  والتربية العملية أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب سعيد عبد الرشيد خاطرد/ 0أ

ً   والتربية العملية د/ خالد عبد الحميد شافع         أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم طرق التدريس والتدريب0أ  مناقشا

 عية بكلية التربية الرياضيةاذ كرة اليد بقسم الرياضيات الجماد/ السيد السيد إبراهيم عبده         أست0أ

ً   للبنين جامعه الزقازيق                                                 مناقشا

ً                                      بقسم األلعاب بالكلية مساعد أستاذد/ أكرم كامل عبد الكريم                 0أ  مشرفا

القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم مع ضرورة موافات الدراسات العليا بإفادة تفيد بإدخال جميع بياناتة  

 بعد المناقشة .
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ة / شيماء سمير حسينى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث 3/3

تقويم عنوان " ببقسم أصول التربية  الرياضية والترويح  2014بدوره أكتوبر عبد القادر صالح المقيدة

 8/12/2015تاريخ التسجيل  " إدارات التسويق باالندية الخاصة فى ضوء إستراتجية المحيط األزرق 

 تحت إشراف 

 د/ محمد عبد العظيم شميس    أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية 0أ

  -اقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :تشكيل لجنة المن

ً 0أ  د/ محمد عبد العظيم شميس   أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكليةمشرفا

ً 0أ  د/ وائل السيد قنديل         أستاذ القياس والتقويم ورئس قسم أصول التربيه الرياضة بالكلية مناقشا

 د عبد الباسط  أستاذ مساعد بقسم أصول التربيه الرياضية والترويحسي الحقد/ عبد0م0أ

  ً  وقائم بعمل رئيس القسم جامعة جنوب الوادى مناقشا

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 رابعا: 

و الريش هالة مهدى على أب/  ةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث 4/1

أصول التربيه الرياضية بقسم  ةبدرجة الماجستير فى التربية الرياضية و المسجل2013بدورة أكتوبر ة المقيد

تاريخ التسجيل " الرياضية بمحافظة البحيرة  لألنشطةدراسة معوقات ممارسة طالبات الثانوية بعنوان " والترويح 

13/1/2015 

 تحت اشراف 

 أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   د/ محمد عبد العظيم شميس 0أ

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات االدراه أستاذ ناصر حشيش  مة إبراهيميد/ هم0أ

 ً  جامعة اإلسكندرية مناقشا

ً  أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية   د/ محمد عبد العظيم شميس0أ  مشرفا

ً أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  فتحى توفيق فتحى حفينة      /د0م0أ  بالكلية        مناقشا

 القرار : الموافقة بناءاً على موافقة القسم 

 2015 أكتوبررياضية  للباحث / فادى محمد السيد على   المقيد بدورة  تسجيل رسالة الماجستيرفى التربية ال 4/2
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تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلى على بعض التربية الرياضية والترويح  بعنوان " أصولوالمسجل بقسم  

 المتغيرات النفسية والمهارية لناشئ السباحة "

 تحت اشراف 

 بالكلية المائية  تلسباحة بقسم المنازالت والرياضياد/ أحمد محمود عبد الحكيم       أستاذ ا0أ

 بالكلية د/ نرمين رفيق محمد      أستاذ مساعد بقسم أصول التربيه الرياضية والترويح0م0أ

 بالكلية د/ محمد حسين بكر سلم            مدرس بقسم أصول التربيه الرياضة والترويح

ع موافاة الدراسات العليا بما يفيد عدم تكرار الموضوع من المكتبة م ناءا على موافقة القسمالموافقة بالقرار: 

 الرقمية للجامعة 

 2015 أكتوبرتسجيل رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية  للباحث / السيد على جابر خلف هللا   المقيد بدورة   4/3

مقترحة إلدارة األزمات فى جية  يإستراتوالمسجل بقسم  أصول التربيه الرياضية والترويح    بعنوان "

 " اإلدارات التعليمية بمحفظة البحيرة 

 تحت اشراف 

 د/ محمد عبد العظيم شميس   أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية0أ

المكتبة مع موافاة الدراسات العليا بما يفيد عدم تكرار الموضوع من  ناءا على موافقة القسمالموافقة بالقرار: 

 الرقمية للجامعة

 خامساً:

بقسم طرق  2012مد مدة الدراسة للباحث/ محمد أحمد مصطفى العسال  المقيد بدورة أكتوبر   5/1

 30/9/2017حتى  1/10/2015لمدة عامين فى الفترة من والتدريب والتربيه العملية التدريس 

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 

ل الجوهرى فى عنوان رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / إسالم محمود عبد الحافظ المقيد بدورة التعدي 5/2

المائية بعنوان " تأثير استخدام التدريبات الباليستية على بعض  توالمسجل بقسم المنازالت والرياضيا 2012اكتوبر 

 ) كونغ فو ( " المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو

 

 تحت إشراف 

 المائية  ت.د/ أحمد سعيد أمين خضر                              أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضياأ

 المائية  تد/ أحمد عمر الفاروق الشيخ                             مدرس بقسم المنازالت والرياضيا

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفيهد       مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية د/ محمد فتحى نصار ابو السع



7 
 

  -ليصبح العنوان بعد التعديل على النحو التالى :

 تأثير استخدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو كونغ فو والتايكوندو "" 

كلية التربيه الرياضية  جامعة برفع د/ محمد فتحى نصار لنقل سيادتة لفى لجنة اإلشراف  والتعديل

 المنوفية 

القرار : الموافقة على التعديل الجوهرى فى العنوان وكذلك التعديل فى لجنة االشراف بناءاً على موافقة 

 القسم 

 

 بشأن تسجيل االبحاث 

 2017( 3لجنة  شهر)

من السيد الدكتور/  احمد كمال عبد الفتاح 7/3/2017مقدم للقسم المنازالت والرياضات المائية  بتاريخ بناءأ على الطلب ال 

 -لتسجيل ابحاثه بعنوان :

 تاريخ النشر نوعه عنوان البحث م

1 
بهاقانوناً للمالكمين  المصرحبالجسم وأكثر مناطق اللكم استهدافاً وتأثيراً " 

 م( "2012لندن )المشاركين بالدورة االولمبية ب
 زوجي

25  /12/ 

 م2013

2 
 " تأثير استخدام أساليب فن الحلقة علي تنمية بعض المتغيرات

 البدنية والخططية للمالكمين الشباب " 
 م2014/  6/  7 زوجي

3 
 " فاعلية التدريب المركبعلي بعض المتغيرات البدنية

 ومستوى األداء المهارى لناشئي المالكمة "
 م2014 / 9/  15 فردي

4 
" تكتيكات مالكمي مدارس اللكم الهجومية والهجومية المضادة وفقاً ألماكن 

 م("2012الحلقة المختلفة بالدورة األولمبية بلندن )
 م2015/  5/  18 فردي

 م2015/  12/  6 فردي "بروفيل السلوك التحكيمى لدي حكام رياضة المالكمة" 5

6 

" Effect of training program for attack accompanied by foot 

work after feint on development of Performance level for 

boxing juniors " 

 م2016/  6/  14 فردي

 القرار  

******** 



8 
 

مراعاة أن األبحاث تقع فى إطار الخطة البحثية للقسم  بناءا علي موافقة مجلس القسم مع األبحاث  الموافقة عليتسجيل

ألخذ الموافقةحتى  باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية العالقات الثقافية فاةاموووالكلية 

 يتسنى لنا مخاطبة الجامعة.

من السيد الدكتور د/ ابراهيم عبد الحميد 7/3/2017بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت والرياضات المائية  بتاريخ 

 -ابحاثه بعنوان : االبيارى لتسجيل

 

 نوعه مكان النشر عنوان البحث م
تاريخ 

 النشر

1 

تأثير توجيه أحمال تدريبية متوازية على 

مستوى األداء المهاري للجملة 

 – KANKU الحركيةكانكو _ داى  كاتا
DAI  KATA 

بحث منشور في المجلة العلمية 

نظريات وتطبيقات ، كلية 

التربية الرياضية، أبو قير 

 اإلسكندريةجامعة 

 مشترك
31/12/

 م20013

2 
تأثير برنامج تدريبي لتحركات القدمين 

على بعض محددات األداء الهجومي 

 لالعبي الكوميته في رياضة الكاراتيه

مجلة أسيوط لعلوم وفنون 

التربية الرياضية ، جامعة 

 أسيوط
 فردي

1/12/

2014 

3 

تأثير استخدام التدريب البليوميترك على 

المهاري لبعض أساليب سرعة األداء 

اللكم الهجومية لالعبي الفريق القومي 

 م2010المصري للكاراتيه 

مجلة أسيوط لعلوم وفنون 

التربية الرياضية ، جامعة 

 أسيوط

 فردي
1/12/

2014 

4 

Effect of special training 
determinants kime on the skill 
performance standard of the 

motor package (Unsu. Kata) for 
the Karate Egyptian National 

Team players 

International Journal of 
Sport Science & Art 

(IJSSA) 
 مشترك

18/8/
2015 

5 

تأثير أحمال تدريبية مقترحة لتنمية بعض 

القدرات الحركية الخاصة و فاعليتها على 

استخدام محددات الهجوم المضاد المقابل 

 هفي رياضة الكاراتي

المجلة العلمية لعلوم وفنون 

الرياضة ، كلية التربية 

الرياضية للبنات بالجزيرة ، 

 جامعة حلوان

 فردي
15/9/

2015 

6 

فاعلية استخدام الهجوم  المباشر لبعض 

مهارات الذراعين  الفردية والمركبة  

 على نتائج المباريات في رياضة الكاراتيه

المجلة العلمية لعلوم وفنون 

كلية التربية الرياضة ، 

الرياضية للبنات بالجزيرة ، 

 جامعة حلوان

 فردي
23/2/

2016 

7 

Development of the 
Determinants of tactical 

performance with significance 
of the monthly Biorhythm and 

their effect on the results of 
Kumite Matches in Karate 

International Journal of 
Sport Science&Art 

(IJSSA) 
 فردي

1/3/
2016 
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مراعاة أن األبحاث تقع فى إطار الخطة البحثية للقسم  بناءا علي موافقة مجلس القسم مع األبحاث  الموافقة عليتسجيل

ن (بأنة قام بإدخال جميع بياناتة الشخصية وعنوا   I.Tمع ضرورة موافات العالقات الثقافية بإفادة من وحدة ) والكلية 

 ابحاثة وملخصاتها باللغتين العربية واالنجليزية .

ألخذ الموافقةحتى يتسنى  باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية العالقات الثقافية فاةاموكذلك 

 لنا مخاطبة الجامعة.

من السيد الدكتور د/ أحمد عمر الفاورق  7/3/2017بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت والرياضات المائية  بتاريخ 

 -لتسجيل ابحاثه بعنوان :

كأحد معاايير التقيايم فاي القاانون الادولي وتأثيرهاا علاي مساتوي أداء  Stancesتدريبات مقترحة لتحسين أداء الوقفات  -1

 برياضة الكاراتيه kataناشئي الجملة الحركية " الكاتا" 

ل الحركااي للاارجلين وتااأثيره علااى مسااتوى أداء بعااض الجماال الحركيااة برنااامج تاادريبي مقتاارح لتحسااين ساارعة النقاا -2

 برياضة الكاراتيه Kata"كاتا"

 تأثير استخدام بعض األساليب الهجومية المركبة للركالت على فاعلية األداء الهجومي بالرجلين لدى العبى الكاراتيه -3

لخططي للمناافس واساتراتيجية التعامال معاه علاي تأثير استخدام شكل مقترح للوحدة التدريبية اليومية في ضوء النمط ا -4

 محددات اللعب التكتيكي ونتائج مباريات الكوميته

5- The Effect of Directed Exercises to Improve some Technical Difficulties in Performance as 
one of Evaluation Standards in International Law on Performance Level of Motor Phrases 
(Kata) in Karate 

6- The Effect of Plyometric Skill Exercises on Developing the Starting Speed in Light of Time 
Division of the Attack in Actual Fighting “Kumite” 

 القرار  

******** 

بحاث تقع فى إطار الخطة البحثية للقسم مراعاة أن األ بناءا علي موافقة مجلس القسم مع األبحاث  الموافقة عليتسجيل

(بأنة قام بإدخال جميع بياناتة الشخصية وعنوان    I.Tمع ضرورة موافات العالقات الثقافية بإفادة من وحدة ) والكلية 

 ابحاثة وملخصاتها باللغتين العربية واالنجليزية .

ألخذ الموافقةحتى يتسنى  ختومة ورفع األمر لمجلس الكليةباالستمارات المطلوبة معتمده وم العالقات الثقافية فاةاموكذلك 

 لنا مخاطبة الجامعة.

 

 

 الواحدة ظهرا اختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 

 والبحوثسراللجنة وكيل الكلية للدراسات العليا أمين 

 .د/ مصطفى سامى عميرة أ         امل الحسينى                                                      
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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 


