
 

 كهٛت انتشبٛت انشٚاضٛت     

 محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا
 1026/ 21/7  الموافق الثالثاء   عن يوم

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

اجتمعت لجنة الدراسات العميا بالكمية برئاسة السيد األستاذ  1026/ 21/7   الموافق  الثالثاء يومأنو في    
 والبحوث وكيل الكمية لمدراسات العميا عاصم  هحمدى عبد الدكتور/

 -وحضور كال من :

 عاصم  هحمدى عبدد / .أ -2
  بكر محمد سالم د/ .أ -1
 منى مصطفى محمد عمى/  د.أ -3
 محمد طمعت أبو المعاطى/ د.أ-4
 وائل السيد قنديل د/ 0أ -5
 أ.م.د/ عبد الحميم يوسف عبد العميم  -6
 الحسينى منصور  امل السيد  أ / -6
  أمل لطفى محمد مرسى العرابى / السيدة -7

ثم  أستيل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس المجنة كممتو ) بسم اهلل الرحمن الرحيم ( والترحيب بالسادة األعضاء
 شرع في النظر في جدول األعمال 

 السابقة  المجنةعمى محضر  ةالمصادق أوال : المصادقات 
  معمالثانيا :  جذول اإل
 : الموضوع األول

 

خالد عبد الحميد حسانين شافع  المقيد بالفرقو الثانيو ماجستير والمعيد محمد النظر فى الطمب المقدم من الباحث  / 
ىذا العام حيث انة بالفرقة الثانية ماجستير وحيث ان ظروف تجنيدة كضابط اعتذاره قبول بقسم األلعاب   بخصوص 

ة تحول بينة وبين اتمام اعمال السنة فى بعض مواد العام الدراسى لذا ايتقدم بقبول  بعتذاره احتياطى بالقوات المسمح
 عن استمرارة فى الصف الثانى ماجستير ىذا العام 

الحضور وتم توقيعو بكشوف  1026مع العمم بأن الطالب المذكور قد حضر االمتحان دور يونية 
   االمتحان والغياب الخاصة ب

 فض نكٌٕ انًزكٕس اتى االيتساٌ انشانقشاس : 

 

 

 



 

   الموضوع السادس

  

يُال بذس إبشاْٛى قالش  تشكٛم ندُت انًُاقشت ٔانسكى نشسانت انًاخستٛش فٗ انتشبٛت انشٚاضٛت نهبازثّ / 

بقسى أصٕل انتشبٛت انشٚاضٛت ٔانتشٔٚر  بعُٕاٌ ) فاعهّٛ 2102انًقٛذِ بذٔسِ أكتٕبش 

 ستٕٖ األيٍ انُفسٗ نذٖ َٕعّٛ يٍ انسٛذاث انبذُٚاث ( بشَايح َفسٗ بذَٗ عهٗ تسسٍٛ ي

 
  تحت إشراف

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح                         د/ محمد إبراىيم محمد الباقيرى   0أ
            ووكيل لكميو لشئون البيئو                                                             

 د/ نرمين رفيق محمد عبد العظيم       أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكمية
 -شكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائيم  :ت
 ويح  أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والتر                        د/ محمد إبراىيم محمد الباقيرى   0أ

 مشرفاً                                         ووكيل لكميو لشئون البيئو                                                                
      مناقشاً     عمم النفس الرياضى كميو التربيو الرياضيو جامعو األسكندريو  أستاذ       د/ مجدى حسن يوسف                         0أ

 مناقشاً     استاذ القياس والتقويم ورئيس قسم اصول التربية الرياضية والترويح      أ.د/ وائل السيد قنديل                              
 مشرفًا                  أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكمية                د/ نرمين رفيق محمد عبد العظيم    

 
 انقشاس : انًٕافقت بُاءا عهٗ يٕافقت انقسى 

 :الموضوع السابع

 

يسًذ يًذٔذ يسًٕد تشكٛم ندُت انًُاقشت ٔانسكى نشسانت انًاخستٛش فٗ انتشبٛت انشٚاضٛت نهبازث / 

تاثٛش بشَايح يقتشذ بعُٕاٌ )   عهٕو انصست بقسى 2102انًقٛذِ بذٔسِ أكتٕبش   انٓدٍٛ 

انتٕاء انشباط و انتذسٚباث انٕظٛفٛت داخم ٔخاسج انٕسط انًائٙ نتاْٛم اصابت باستخذا

 انخاسخٙ نًفصم انكازم نذ٘ انشٚاضٍٛٛ "
  تحت إشراف

 كميو التربيو الرياضيو  استاذ مساعد بقسم المواد الصحية                 بد العميمعبد الحميم يوسف ع/ م د أ
         مدينة السادات  جامعو                                                                      

                              

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائيم  :
 مناقشا         والبحوث استاذ بقسم عموم الصحة ووكيل الكمية لشئون الدراسات العميا              عبده عاصم      حمدي د/ 0أ

                                                                                                                                                                                                                    
 وقائم بعمل رئيس القسم استاذ مساعد بقسم المواد الصحية      سف عبد العميم     أ م د/ عبد الحميم يو 

 جامعو مدينة السادات                                                                                      كميو التربيو الرياضيو                                               
    مشرفا                                                                                                                          

                                                                       مناقشاً          ا م د/ايياب محمد محمود اسماعيل       استاذ مساعد بقسم عموم الصحة كميو التربيو الرياضيو جامعو حموان 
 

 الموضوع الثانى 



المقيدة بدورة اكتوبر والمسجمة بقسم  احمد شعبان احمد النشار  / تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث
 التوافق النفسي لالعبات كرة القدم " بناء مقياس االلعاب بعنوان " 

  تحت اشراف
 بقسم االلعاب بالكمية  كرة القدم ستاذ أ                                     محمود حسن الحوفي د/  أ.

 بقسم اصول التربية الرياضية بالكمية  مدرس عمم النفس                              بكر سمم حسين محمد د/ م . 
 مدرس بقسم االلعاب بالكمية                                     .د/ فاطمة عبد الفتاح سميمة   

 القرار : الموافقة بناءا عمى موافقة القسم  
 الموضوع الثالث

 
المقيدة بدورة اكتوبر والمسجمة بقسم  احمد حسام فتحي غراب   / تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية لمباحث

 رة عمي نتائج مباريات الكومتية في الكارتية  " المنازالت  بعنوان " تطوير اليجوم المباشر وتاثي
 تحت اشراف 

 بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية   أستاذ مساعد              د/ ابراىيم عبد الحميد االبياري  .م.أ.
 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية                        د/ احمد عمرو الفاروق   

 أستاذ مساعد بناءا عمى موافقة القسمالقرار : الموافقة 
  الموضوع الرابع 

 

يُر دسخّ انًاخستٛش فٗ انتشبّٛ انشٚاضّٛ نهبازثّ / ٔالء ازًذ انسٛذ طازٌٕ  انًعٛذِ بقسى انًٕاد 

انصسّٛ بعُٕاٌ " فاعهٛت بشَايح سٚاضٙ زشكٙ نتقٕٚى بعض بعض االَسشفاث انقٕايٛت انُاتدت عٍ 

 انسًم "

 

 ٔرنك بُاءاً عهٗ انتقاسٚش انفشدّٚ ٔانتقشٚش اندًاعٗ نهدُّ انًُاقشّ ٔانسكى 

 

  انقشاس : انًٕافقت بُاءا عهٗ يٕافقت انقسى 

  الموضوع الخامس  

 

يُر دسخّ انًاخستٛش فٗ انتشبّٛ انشٚاضّٛ نهبازث / يسًذ زسٍ أبٕ صَّ   انًقٛذ  بقسى انًُاصالث 

 انقذساث انبذَّٛ انخاصّ نهًبتذئٍٛ تأثٛش بشَايح تذسٚبٗ يقتشذ نتًُّٛ بعضٔانشٚاضاث انًائّٛ  بعُٕاٌ " 

 فٗ سٚاضّ انًصاسعّ "

 

 ٔرنك بُاءاً عهٗ انتقاسٚش انفشدّٚ ٔانتقشٚش اندًاعٗ نهدُّ انًُاقشّ ٔانسكى 

 القرار : الموافقة بناءا عمى موافقة القسم
 
 
 

 من الموضوع الثا

 



 عبذ انخانق سعذ عٛسٙ / نت انًاخستٛش فٗ انتشبٛت انشٚاضٛت نهبازثتشكٛم ندُت انًُاقشت ٔانسكى نشسا

تطٕٚش بعض االداءاث انذفاعٛت فٙ بعُٕاٌ )   انًُاصالث بقسى 2100انًقٛذِ بذٔسِ أكتٕبش 

 ضٕء بعض انًٕاقف انٓدٕيٛت ٔتاثٛشْا عهٙ ازتساب انُقاط  نذ٘ العبٙ انكاستٛت "
  تحت إشراف

 بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية المالكمة أستاذ                         احمد سعيد امين خضر د/ 0أ
 بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية مساعد أستاذ د/ ابراىيم عمي عبد الحميد االبياري              أ.م.

 ياضات المائية بالكميةبقسم المنازالت والر  مدرس          د/ رضا يوسف يسري                      
                                  

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائيم  :
    المنازالت والرياضات المائية بالكميةتدريب الجودو بقسم أستاذ                  عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذ د/ 0أ

 مناقشا                                                                                                                                  
       بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكميةالمالكمة أستاذ                احمد سعيد امين خضر د/ 0أ

 مشرفا                                                                                                                                   
  استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية جامعة الزقازيق      ا.د/ محمد سعبد ابو النور                        

 مناقشا                                                                                                                                 
 أ.م.د/ ابراىيم عمي عبد الحميد االبياري         أستاذ  بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية     مشرفا 

 
  سى انقشاس : انًٕافقت بُاءا عهٗ يٕافقت انق

 تاسعالموضوع ال

تشكٛم ندُت انًُاقشت ٔانسكى نشسانت انكتٕساة انفهسفت فٗ انتشبٛت انشٚاضٛت نهبازث/يسًذ عبذ انًدٛذ 

تأثٛش استشاتٛدٛت  بعُٕاٌ ) انعاب انقٕٖ بقسى 2103انًقٛذِ بذٔسِ أكتٕبش َبٕٖ ابٕ دَٛا   

 كٛهش ٔتٕخٛت األقشاٌ عهٗ تعهٛى بعض يٓاساث أنعاب انقٕٖ (
  ت إشرافتح

 بالكمية  ألعاب القوىبقسم أستاذ                 مصطفى مصطفى عطوةد/ .أ
 بالكميةألعاب القوى أستاذ  بقسم                  محمد عنبر محمد باللد/ أ.

                        بالكمية أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العممية عبد اهلل عبد الحميم محمد           د/ أ.م.

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائيم  :
 مشرفا            بقسم ألعاب القوى بالكمية                 أستاذ                 مصطفى مصطفى عطوةد/ أ.

 مشرفا                                    الكميةأ.د/ محمد عنبر محمد بالل                 أستاذ  بقسم ألعاب القوى ب
 مناقشا                      ألعاب القوى بالكمية أستاذ مساعد بقسم             د/ إيمان إبراىيم السيسى0م0أ

                                               بكمية التربية الرياضية         أستاذ مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس  رانيا محمد حسن سعيد       أ.م.د/ 
 جامعة بنى سويف                                               مناقشا                                                              

  انقشاس : انًٕافقت بُاءا عهٗ يٕافقت انقسى 

 العاشرالموضوع 

 



محمد وحيد عبد السالم دياب المقيد  ٔانسكى نشسانت انًاخستٛش فٗ انتشبٛت انشٚاضٛت نهبازث /تشكٛم ندُت انًُاقشت 
والحاصل بكالوريوس التربية الرياضية اختيارى اول مبارزة والثانى العاب قوى والمسجل بقسم العاب القوى بعنوان " تأثير  1022بدورة اكتوبر 

 " لتحسين الحالة الوظيفية لبعض العبى المنازالتبرنامج تدليك باستخدام النقاط اإلنعكاسية 
 تحت إشراف 

 دحسين صادق داود                            استاذ االصابات المتفرغ بقسم المواد الصحية 0أ
 د/ عبد الحميم يوسف عبد العميم                استاذ مساعد بقسم المواد الصحية 

 مدرس بقسم المنازالت              د/ محمد فتحى نصار                 
 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائيم  :

 مشرفا                   استاذ االصابات المتفرغ بقسم المواد الصحية            دحسين صادق داود                    0أ
 استاذ فسيولوجيا الرياضة ووكيل الكمية لمدراسات العميا           مناقشا    أ.د/ حمدى عبدة عاصم                        

 وقائم بعمل رئيس القسم       مشرفا د/ عبد الحميم يوسف عبد العميم                استاذ مساعد بقسم المواد الصحية أ.م.
 م عموم الصحة جامعة الوادى            مناقشا أ.م.د/ احمد عبد السالم عطيطو                   استاذ مساعد ورئيس قس

  انقشاس : انًٕافقت بُاءا عهٗ يٕافقت انقسى 

 

                                            أيٍٛ انهدُت         سئٛس انهدُت ٔاَتٓٗ االختًاع            
 ٔكٛم انكهٛت نهذساساث انعهٛا                       

 

                                                         د/ حمدي عبده عاصم  (0) أ                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


