
 

 كلٍت التربٍت الرٌاضٍت     

 محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا
 1026/ 21/4  الموافؽ الثالثاء   عف يـو

========================  ==================== 

اجتمعت لجنة الدراسات العميا بالكمية برئاسة السيد األستاذ  1026/ 21/4 الموافؽ  الثالثاء يـوأنو في    
 والبحوث وكيؿ الكمية لمدراسات العميا عاصـ  هحمدى عبدالدكتور/ 

 -وحضور كال من :

 عاصـ  هحمدى عبدد / .أ -2
  بكر محمد سالـ د/ .أ -1
 إبراىيـ الباقيرىمحمد د/ .أ -3
 منى مصطفى محمد عمى/ د.أ-4
 محمد طمعت أبو المعاطىد/ 0أ -5
 أ.ـ.د/ عبد الحميـ يوسؼ عبد العميـ  -6
 الفضيؿ الصادؽ حناف عبد أ / -6
  أمؿ لطفى محمد مرسى العرابى / السيدة -7

ثـ  أستيؿ السيد األستاذ الدكتور/ رئيس المجنة كممتو ) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ( والترحيب بالسادة األعضاء
 شرع في النظر في جدوؿ األعماؿ 

 عمى محضر الجنة السابقة  ةالمصادق أوال : المصادقات 
  مالثانيا :  جذول اإلع
 : الموضوع األول

بقسـ المنازالت والرياضات المائيو   المسجؿمنح درجة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث / السيد فتحى السيد الفقى 
اليجومي المقيد بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية  تحت عنواف " فاعميو إستخداـ ميارات الذراعيف لتطوير األداء 

 "لكارتيولناشئي رياضة ا
 القرار : الموافقة بناءًا عمى التقارير الفردية والتقرير الجماعى لمجنة المناقشة والحكـ 

 :الموضوع الثانى 

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث / محمد أحمد حساف أبو النيؿ المقيد لدرجة الماجستير فى التربية 
رياضيو والترويح  تحت عنواف " إتجاىات طالب كميو التربيو الرياضيو بجامعو الرياضية والمسجؿ بقسـ أصوؿ التربيو ال
  0المنوفيو نحو ممارسو االنشطو الطالبيو " 

 ر الجماعى لمجنة المناقشة والحكـالقرار : الموافقة بناءًا عمى التقارير الفردية والتقري
 

 



 الموضوع الثالث :

نى الدسوقى  المقيده بقسـ األلعاب   تحت عنواف ليمى جابر عبد الغلمباحثو / منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية 
 "" فاعميو إستخداـ ميارات الذراعيف لتطوير األداء 

 القرار : الموافقة بناءًا عمى التقارير الفردية والتقرير الجماعى لمجنة المناقشة والحكـ 
 : رابع الموضوع ال

لة الماجستير  فى التربية الرياضة لمباحث/ عاصـ عمى عبد القادر قنديؿ  المعيد  تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسا
بقسـ طرؽ التدريس والتدريب والتربيو العمميو تحت عنواف " تأثير تدريبات البصريو عمى دقو وسرعو المكمات الموجيو 

 لممناطؽ الؤثره لمالكمى الدرجو األولى "
 تحت إشراؼ :

 جا           أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بكميو الربيو الرياضيود/ صالح محسف عيسوى ن0أ
 جامعو المنوفيو                                                                          

 سعيد أميف خضر           أستاذ تدريب المالكمو بقسـ المنازالت والرياضات المائيو بالكميو د/ أحمد 0أ
 ؿ لجنة المناقشة والحكـ مف السادة اآلساتذة : وتشكي

 د/ صالح محسف عيسوى نجا       أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بكميو الربيو الرياضيو 0أ
 مشرفًا                 جامعو المنوفيو                                                                               

 أستاذ المالكمو المتفرغ بقسـ المنازالت والرياضات الفرديو  بكمية                 لسيد إسماعيؿ الحاوى   يحى ا.د/ أ
                                    مناقشاً                           التربية الرياضية  لمبنيف جامعة الزقازيؽ                                             

 د/ محمد محمد زكى محمود      استاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسـ طرؽ التدريس والتدريب والتربيو لمعمميو0أ
                                            مناقشاً                                       بالكميو                                                                  

 مشرفاً            أستاذ تدريب المالكمو بقسـ المنازالت والرياضات المائيو بالكميو د/ أحمد  سعيد أميف خضر      0أ
  القرار : الموافقة بناءًا عمى موافقة مجمس القسـ   

 : خامسلالموضوع ا   

ة لمباحثو/ سالى عبد الستار عامر  المدرس تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالةدكتوراه الفمسفو  فى التربية الرياض
المساعد بقسـ عموـ الصحو الريضيو تحت عنواف " تأثير برنامج تدريبى عمى معدؿ التمثيؿ الغذائى القاعدى ومستويات 

 "سنو  50-40السمنو وكثافو العظاـ لمسيدات مف 
 تحت إشراؼ :

 كميو البالرياضو ووكيؿ الكميو لمدراسات العميا  بيولوجياأستاذ حمدى عبده عبد الواحد عاصـ          د/ 0أ
  قائـ بعمؿ رئيس قسـ عمـو الصحو الرياضيو أستاذ مساعد بسـ عمـو الصحو و عبد الحميـ يوسؼ عبد العميـ    د/ 0ـ0أ

 :  وتشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ مف السادة اآلساتذة
 بكميو الربيو الرياضيو المتفرغ  الرياضو فسيولوجا أستاذ             ليمى صالح الديف سميـ د/ 0أ

  مناقشاً                                                          جامعو حمواف                                           
 مشرفاً             د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصـ      أستاذ بيولوجيا الرياضو ووكيؿ الكميو لمدراسات العميا بالكميو0أ

 مناقشاً           أستاذ فسيولوجا الرياضو  المتفرغ بكميو الربيو الرياضيو                      محسف إبراىيـ أحمد أ.د/ 
    جامعو المنيا                                                                                                 

 



     قائـ بعمؿ رئيس قسـ عموـ الصحو سـ عمـو الصحو و قأستاذ مساعد ب بد الحميـ يوسؼ عبد العميـ   د/ ع0ـ0أ
 مشرفا                                                     الرياضيو                                            

 القرار : الموافقة بناءًا عمى موافقة مجمس القسـ    
 : سادسلموضوع الا

تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالةالماجستير فى التربية الرياضة لمباحثو/ والء أحمد السيد طاحوف   المعيده  بقسـ 
 عموـ الصحو الريضيو تحت عنواف " فاعميو برنامج رياضى حركى لتقويـ بعض اإلنحرافات القواميو الناتجو عف الحمؿ " 

 تحت إشراؼ :
  د/ عبد الحميـ يوسؼ عبد العميـ    قائـ بعمؿ رئيس قسـ عمـو الصحو الرياضيو  بالكميو 0ـ0أ

 :  وتشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ مف السادة اآلساتذة
 د/ أحمد نصر الديف سيد              أستاذ فسيولوجا الرياضو  بكميو الربيو الرياضيو 0أ

 جامعو حمواف                                                 مناقشًا                                           
 مناقشاً   د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصـ      أستاذ بيولوجيا الرياضو ووكيؿ الكميو لمدراسات العميا بالكميو0أ
 بالكميو          مشرفاً   د/ عبد الحميـ يوسؼ عبد العميـ    قائـ بعمؿ رئيس قسـ عمـو الصحو الرياضيو0ـ0أ

 القرار : الموافقة بناءًا عمى موافقة مجمس القسـ    
 :  سابعالموضوع ال

بقسـ  المسجؿ   عمرو محمود محمد غنيـ / جستير فى التربية الرياضة لمباحثتشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالةالما
ح لتحسيف بعض األنشطو الحركيو اليوميو لمرضى الشمؿ تأىيمى مقتر برنامج  تأثير عموـ الصحو الريضيو تحت عنواف "

 "   cdالمخى 
 تحت إشراؼ :

 أستاذ اإلصابات المتفرغ بكميو التربيو الرياضيو جامعو المنوفيو         د/ حسيف محمد صادؽ داود     0أ
  لكميو قائـ بعمؿ رئيس قسـ عموـ الصحو الرياضيو  با    د/ عبد الحميـ يوسؼ عبد العميـ    0ـ0أ

 :  وتشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ مف السادة اآلساتذة
 د/ حسيف محمد صادؽ داود   أستاذ اإلصابات المتفرغ بكميو التربيو الرياضيو جامعو المنوفيو مشرفاً 0أ
 
 مناقشاً          د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصـ      أستاذ بيولوجيا الرياضو ووكيؿ الكميو لمدراسات العميا بالكميو0أ
         بكميو ورئيس قسـ عمـو الصحو الرياضيو و  يالرياض األصابات أستاذ                حمدى عبد الرحيـ د/ 0أ

                                                                                         مناقشاً         التربيو الرياضيو جامعو حمواف                                                                        
 مشرفاً           د/ عبد الحميـ يوسؼ عبد العميـ    قائـ بعمؿ رئيس قسـ عمـو الصحو الرياضيو  بالكميو      0ـ0أ

   8/21/1025شيور العتماد االضافة مشرؼ ثانى  6يرجى لمقسـ لحيف استكماؿ مدة اؿ القرار : 
 : الموضوع الثامن 

 

وذلؾ لمدة بدرجو الماجستير فى التربيو الرياضو  1021ايقاؼ قيد الطالب / عمى كماؿ عمى محمود المقيد بدورة اكتوبر 
  2/20/1025عاـ فى الفترة مف 

  30/9/1026الى 
 القرار : الموافقة بناءا عمى  الطمب المقدـ مف الطالب 



 الموضوع التاسع 

 الموافؽ  السبت  مف والذى يبدأ دكتوراة (  –ماجستير  –موعد االمتحاف لطالب الدراسات العميا ) دبمـو النظر  فى تحديد 
  -وذلؾ عمى النحو التالى : 10/6/1026اإلثنيف الموافؽ وينتيى فى  6/1026/ 22

 اوال مرحلت الدبلىم 

 

 اليـو و التاريخ
 

 وقيت االمتحافت زمف االمتحاف المقرر

 طرق التدريس والتدريب  11/6/6116االسبج  
 

2 01-0 

 0-01 2 لتربية الترويحية  23/6/1026األثنيف 

 25/6/1106 األربعاء 
 0-01 2 الجانب النظرى للتخصصات العملية

 0-01 2 المواد الصحية 28/6/1026السبت 

 

 ثانٍا درجت الماجستٍر الفرقت األولى 

 اليـو و التاريخ
 

زمف  المقرر
 االمتحاف

 ت االمتحافتوقي

 عمـ التدريب الرياضى          "  تدريب "  11/6/6116االسبج  
دارة التربية الرياضية    " إدارة    تنظيـ وا 

2 01-0 

 0-01 2 البحث العممى فى التربية الرياضية  23/6/1026األثنيف 

دارة المعسكرات الرياضية 25/6/1106 األربعاء   تنظيـ وا 
 اضى تحميؿ حركى لمنشاط الري

فسػػػيولوجيا النشػػػاط الرياضػػػى   -عالقػػػات عامػػػو 
 وسائؿ معينة   ) مواد إختياريو (

 

2 01-0 

 0-01 2 المغة اإلنجميزية 28/6/1026السبت 

 2 " مقدمة فى اإلحصاء 10/6/1026اإلثنيف  
 

01-0 
 

 

 الماجستٍر الفرقت الثانٍت

 

 اليـو و التاريخ
 

 توقيت االمتحاف زمف االمتحاف المقرر

 0-01 2 االختبارات والمقاييس فى التربية الرياضية  11/6/6116السبج  ا

 حمقة بحث فى مشاكؿ التنظيـ واإلدارة   23/6/1026األثنيف 
 حمقة بحث فى مشاكؿ التدريب الرياضي

2 01-0 

 سيكولوجية التعميـ الحركى 25/6/1106 األربعاء 
 اإلمكانات فى التربية الرياضية

دارة نادي  –التربية الصحية  تنظيـ وا 
 رياضي  مواد اختيارية 

2 01-0 

 



 

 

 

 ثالثا درجت الدكتىراة الفرقت االولى 

 

 اليـو و التاريخ
 

زمف  المقرر
 االمتحاف

توقيت 
 االمتحاف

 2-20 3 إحصػػػػػاء   11/6/6116االسبج  

 2-20 3 حمقة بحث فى البحوث العممية  23/6/1026األثنيف 

 فمسفة ومبادئ التربية الترويحية  اختياري  25/6/1106 األربعاء 
 بٍىلىجٍا النشاط الرٌاضً اختٍاري

 مٍكانٍكا حٍىٌت 

 

3 20-2 

 

 الدكتىراه الفرقت الثانٍت 

 

 اليـو و التاريخ
 

 توقيت االمتحاف زمف االمتحاف المقرر

  0 -01 2 التقويـ فى التربية الرياضية  11/6/6116االسبج  

يعة و أسس الميارات طب  23/6/1026األثنيف 
 الحركية

 

2 01-0 
 

 فمسفو التربية الرياضية 25/6/1106 األربعاء 
 

2 01-0 
 

العاب  –التدريب العممى) سالح  28/6/1026السبت 
 قوى (

2 01-0 
 

 

 وانتهى االجتماع           

 

                                                                أمٍن اللجنت         رئٍس اللجنت 
 وكٍل الكلٍت للدراساث العلٍا                       

  

 د/ حمدي عبده عاصـ  (0) أ                     

 
                                                                                        

 

 

 
 

 



 

 

 

 
   انتيى االجتماع         

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث              رئيس المجنة                                      اميف المجنة  
   

 (  حمدي عبده عاصـد/ 0) أ                                                                                      
 
 
 
 


