
 

 كهيح انرشتيح انشياػيح     

 محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا
 1076/ 77/9  الموافق الثالثاء   عن يوم

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

اجتمعت لجنة الدراسات العميا بالكمية برئاسة السيد األستاذ  77/9/1076  الموافق  الثالثاء يومأنو في    
 والبحوث وكيل الكمية لمدراسات العميا عاصم  همدى عبدحالدكتور/ 

 -وحضور كال مه :

 عاصم  هحمدى عبدد / .أ -7
 مصطفى مصطفى عطوةد/ .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
   لحسينى منصورأمل السيد ا أ / -6
  أمل لطفى محمد مرسى العرابى / السيدة -7

ثم  أستهل 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 
  عمالثاويا :  جذول اإل
 : الموضوع األول

تحذيذ  مواعيذ امتحان تأهليي دكتوراة الفلسفة في التربية 

 الرياضية  في الفترة مه  
 

 درٗ                  جذٔل إيرذاٌ ذأْيهٗ  دكرٕساج فٗ انفرشج يٍ /

 

 انرٕليد انًمشس انيٕو ٔانراسيخ

 0-01 انًجال انعاو )  ذذشيشٖ ( 

 0 -01 (  انًجال انًشذثؾ  ) ذذشيشٖ 

 0 -01 انًجال انرخظض ) ذذشيشٖ (  

 0 -01 عاو + يشذثؾ + ذخظض ) شفٕٖ (  

 

 انمشاس :  
 



 الثاويالموضوع 

نهثادث / عثذ انٓادٖ يذًذ أدًذ عثذ انٓادٖ انًغجم تمغى يُخ دسجح انًاجغريش فٗ انرشتيح انشياػيح 

ش تشَايج ذذسية تذَٗ تاعرخذاو تعغ " ذأثيؽشق انرذسيظ ٔانرذسية ٔانرشتيح انعًهيح ذذد عُٕاٌ 

 انعًهياخ انعمهيح انعهيا ٔذشكيض االَرثاِ عهٗ ذذغيٍ انًغرٕٖ انشلًٗ نالعثٗ تعغ األنعاب انفشديح "

 

 انًُالشح ٔانذكى  حشاس : انًٕافمح ٔرنك تُاءاً عهٗ انرماسيش انفشديح ٔانرمشيش انجًاعٗ نهجُانم

 

 الموضوع الثالث :

انًغجم عثذ انخانك ععذ عثذ انخانك عيغٗ /  فٗ انرشتيح انشياػيح نهثادثيُخ دسجح انًاجغريش 

ذطٕيش تعغ األداءاخ انذفاعيح فٗ ػٕء تعغ انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح ذذد عُٕاٌ "  تمغى

 انًٕالف انٓجٕييح ٔذأثيشْا عهٗ ادرغاب انُماؽ نذٖ العثٗ انكاساذيّ "

 

 اسيش انفشديح ٔانرمشيش انجًاعٗ نهجُح انًُالشح ٔانذكى شاس : انًٕافمح ٔرنك تُاءاً عهٗ انرمانم

 

 : لرابعالموضوع ا

انًذسط  يذًذ  عثذ انًجيذ َثٕٖ أتٕ دَيا/  يُخ دسجح دكرٕساِ انفهغفح فٗ انرشتيح انشياػيح نهثادث

ذأثيش اعرشاذيجيح كيهش ٔذٕجيح األلشاٌ عهٗ ذعهيى ذذد عُٕاٌ " انًغاعذ تمغى أنعاب انمٕٖ ٔانًغجم 

 عغ يٓاساخ أنعاب انمٕٖت

 

 شاس : انًٕافمح ٔرنك تُاءاً عهٗ انرماسيش انفشديح ٔانرمشيش انجًاعٗ نهجُح انًُالشح ٔانذكى انم

 

 : الخامسالموضوع 

يذًذ أدًذ عثذ انشدًٍ فٗ انرشتيح انشياػيح نهثادث /  انًاجغريشنشعانح  ذشكيم نجُح انًُالشح ٔانذكى

نشياػاخ انًائيح ٔانًغجم ذذد عُٕاٌ " تشَايج ذذسيثٗ تاعرخذاو تمغى انًُاصالخ ٔاانًغجم  انغيذ

عهٗ فاعهيح أداء تعغ يٓاساخ انغاَذا نُاشئ انٕشٕ كَٕػ  ِتعغ عُاطش انهيالح انثذَيح انخاطح ٔذأثيش

 " فٕ

 ذذد إششاف :

 يحد/ ياعش عثذ انجٕاد يذًذ انٕسالٗ  أعرار يغاعذ تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح تانكه1و1أ

 تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح تانكهيح  د / عًشٔ يذًذ جعفش   يذسط

 

 ٔذشكيم نجُح انًُالشح ٔانذكى يٍ انغادج اآلعاذزج : 

 د/ أدًذ ععيذ أييٍ خؼش أعرار ذذسية انًالكًح تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح تانكهيح1أ

 يغاعذ تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح تانكهيحعثذ انجٕاد يذًذ انٕسالٗ  أعرار  د/ ياعش يذًذ1و1أ

 د/ يذًٕد ستيع أييٍ انثشيٓٗ أعرار يغاعذ تمغى انرذسية انشياػٗ تكهيح انرشتيح انشياػيح جايعح  1و1أ

 ديياؽ                                               

 

 انمشاس :  انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى

 

 

 

 : سادسالالموضوع 

 



نشعانح دكرٕساِ انفهغفح فٗ انرشتيح انشياػيح نهثادث / عادل يرٕنٗ شذاذح  ذشكيم نجُح انًُالشح ٔانذكى

عايش انًذسط انًغاعذ تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح ٔانًغجم ذذد عُٕاٌ " دساعح ذذهيهيح 

اخ انٓجٕو انًؼاد فاعهيح فٗ نثعغ انًرغيشاخ انكيًُاذيكيح كأعاط نرذسيثاخ َٕعيح نرطٕيش أكثش يٓاس

 سياػح انجٕدٔ "

 ذذد إششاف :

 ؽشق انرذسيظ ٔانرذسية ٔانرشتيح    تمغى  انًيكاَيكا انذيٕيح انًرفشغأعرار   ععيذ عثذ انششيذ خاؽشد/ 1أ

 تانكهيح انعًهيح                                       

 

 تانكهيح سية انجٕدٔ تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح أعرار ذذ   د/ عثذ انذهيى يذًذ عثذ انذهيى يعار1أ

 

 ٔذشكيم نجُح انًُالشح ٔانذكى يٍ انغادج اآلعاذزج : 

 ععيذ عثذ انششيذ خاؽش  أعرار انًيكاَيكا انذيٕيح انًرفشغ تمغى ؽشق انرذسيظ ٔانرذسية ٔانرشتيح    د/ 1أ

 حانعًهيح تانكهي                                       

 د/ ششيفح عثذ انذًيذ يذًٕد عفيفٗ أعرار عهٕو انذشكح تمغى انرذسية ٔعهٕو انذشكح تكهيح انرشتيح    1أ

 انشياػيح نهثُاخ جايعح االعكُذسيح                                                  
 خ ٔانشياػاخ انًائيح تانكهيح د/ عثذ انذهيى يذًذ عثذ انذهيى يعار   أعرار ذذسية انجٕدٔ تمغى انًُاصال1أد/ 1أ

 

 أدًذ ععيذ أييٍ خؼش أعرار ذذسية انًالكًح تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح تانكهيحد/ 1أ

 انمشاس :  انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى

 

 : السابعالموضوع 

ذ انشدًٍ أدًذ عٕع إنغادء ذغجيم سعانح انًاجغريش فٗ انرشتيح انشياػيح انخاص تانثادثح / أييشج عث

  1 01/9/5102ديث اَرٓد يذذٓا انمإََيح فٗ هللا 

 ذذد إششاف : 

 د/ يُٗ يظطفٗ يذًذ عهٗ أعرار انغثادح ٔسئيظ لغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح تانكهيح 1أ

 د/ أدًذ يذًٕد عثذ انذكيى أعرار انغثادح تمغى انًُاصالخ ٔانشياػاخ انًائيح تانكهيح 1أ

 

 انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى انمشاس : 

 

 : الثامهالموضوع 

 نهثادثيٍ االذٗ أعًائٓى  :  01/9/5102درٗ  0/01/5102نًذج عاو فٗ انفرشج يٍ  يذ يذج انذساعح

 ياجغريش    عًاس يذًذ يذًذ أتٕ ععيذج   -0

 ياجغريش        إتشاْيى عظاو نطفٗ دٕيد -5

 ياجغريش         أييش جًال عثذِ عثذ انذك -0

 ياجغريش   ياعش طافٗ عثذ انذًيذ عثذ انشدًٍ  -4

 ياجغريش       يذًٕد عثذ انغالو يذًٕد انخٕنٗ -2

 ياجغريش       يعرض داذى شاْيٍ عالو -2

 

 انمشاس :  انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى

 

 : التاسعالموضوع 



انشياػيح نهثادث / يذًٕد يخراس انغيذ أتٕ  نشعانح انًاجغريش فٗ انرشتيح ذشكيم نجُح انًُالشح ٔانذكى

انعطا  انًغجم تمغى انرًشيُاخ ٔانجًثاص ٔانًغجم ذذد عُٕاٌ " تشَايج ذًشيُاخ تًمأيح انجغى تجٓاص 

 ٔذأثيشِ عهٗ تعغ عُاطش انهيالح انثذَيح ٔيغرٕٖ أداء جًهح انذشكاخ األسػيح "  TRXال 

 ذذد إششاف :

 رار انًيكاَيكا انذيٕيح انًرفشغ تمغى ؽشق انرذسيظ ٔانرذسية ٔانرشتيح    ععيذ عثذ انششيذ خاؽش  أعد/ 1أ

 انعًهيح تانكهيح                                       

 د/ أيم طالح عشٔس أعرار ٔسئيظ لغى انرًشيُاخ ٔانجًثاص تانكهيح1و1أ

 

 ٔذشكيم نجُح انًُالشح ٔانذكى يٍ انغادج اآلعاذزج : 

 ششيذ خاؽش  أعرار انًيكاَيكا انذيٕيح انًرفشغ تمغى ؽشق انرذسيظ ٔانرذسية ٔانرشتيح    د/ ععيذ عثذ ان1أ

 انعًهيح تانكهيح                                       
 د/ يذًذ فؤاد دثية  أعرار ٔسئيظ لغى ذذسية انرًشيُاخ ٔانجًثاص تكهيح انرشتيح انشياػيح جايعح دهٕا1ٌأ

 أعرار ٔسئيظ لغى انرًشيُاخ ٔانجًثاص تانكهيحأيم طالح عشٔس د/ 1و1أ

 ٔعاو عادل انغيذ أييٍ أعرار يغاعذ تمغى انرًشيُاخ ٔانجًثاص تانكهيحد/ 1و1أ

 

  انمشاس :  انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى

 

 : العاشرالموضوع 

يذًذ لششٗ نهثادثح / آيح 01/9/5102درٗ  0/01/5102يذ يذج انذساعح نًذج عاو فٗ انفرشج يٍ 

انًميذج نذسجح انًاجغريش فٗ انرشتيح انشياػيح ٔانًغجهح  تمغى ؽشق انرذسيظ ٔانرذسية ٔانرشتيح انعًهيح 

 " انرذهيم انكيًُاذيكٗ كأعاط نرعهيى يٓاسج االسعال يٍ أعفم فٗ انشيشح انطائشج نهًثرذئيٍ" ذذد عُٕاٌ 

 

 انمشاس : انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى
 

 : الحادى عشرضوع المو

شفح ٔرنك إنغاء ذغجيم سعانح انًاجغريش فٗ انرشتيح انشياػيح انخاص تانثادثح / ٔالء يجذٖ تغيَٕٗ ع

 ٗ االيرذاَاخ انرذشيشيح العرُفار يشاخ انشعٕب ف
 

 ذذد إششاف : 
 يذيُح انغاداخ أعرار أنعاب انمٕٖ تمغى أنعاب انمٕٖ تكهيح انرشتيح انشياػيح جايعح    د/ عضج يذًذ انعًش1ٖأ
أعرار يغاعذ تمغى أنعاب انمٕٖ تكهيح انرشتيح انشياػيح جايعح يذيُح   د/ عاؽف عيذ أدًذ عثذ انفراح1و1أ

 انغاداخ
 تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى  انمشاس : انًٕافمح

 :الثاوي عشر الموضوع

ٔرنك  ظطفٗ عهٗ ْاللعهٗ يإنغاء ذغجيم سعانح انًاجغريش فٗ انرشتيح انشياػيح انخاص تانثادث / 

 الَرٓاء انًذج انمإََيح نهثادث

 ذذد إششاف : 

  تمغى انرًشيُاخ ٔانجًثاص تانكهيح يغاعذ  أعرار    يشيشج إتشاْيى انعجًٗد/ 1و1أ
 أعايح عض انشجال                 يذسط تمغى انرًشيُاخ ٔانجًثاص تانكهيحد/ 

 غىانمشاس : انًٕافمح  تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انم

 

 

 الثالث عشر : الموضوع 



انًميذ تذٔسج أكرٕتش ذغجيم سعانح انًاجغريش فٗ انرشتيح انشياػيح نهثادث / يذًذ كًال عثذ انعال تذيش 

ٔانمذساخ  actn 3ٔانًغجم تمغى أنعا ب انمٕٖ ذذد عُٕاٌ " دساعح ذذهيهيح نرُٕع جيٍ  5102/5102

 كثح "انثذَيح ٔانًغرٕٖ انشلًٗ نالعثٗ انًغاتماخ انًش

 

 ذذد إششاف :

 د/ دًذٖ عثذِ عاطى  أعرار تيٕنٕجيا انشياػح انًرفشغ تمغى انًٕاد انظذيح تانكهيح 1أ

 د/ يذًذ عُثشيذًذ تالل   أعرار يغاعذ تمغى أنعاب انمٕٖ تانكهيح 1و1أ

  أعرار يغاعذ تمغى أنعاب انمٕٖ تكهيح انرشتيح انشياػيح جايعح  انفراحعيذ أدًذ عثذ  د/ عاؽف 1و1أ

 يذيُح انغاداخ                                         

 

 انمشاس : انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى

                                                                                                                          

 الرابع عشر : الموضوع

 نهثادثيٍ :  01/9/5102درٗ  0/01/5102نًذج عاو فٗ انفرشج يٍ  ذساعحيذ يذج ان

 عضخ عادل عضخ      يذ عاو ثاَٗ     ياجغريش -0

 أدًذ عادل عثذ انٓادٖ    يذ عاو أٔل    ياجغريش -5

 

 انمشاس : انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى

 عشر : خامس ال الموضوع

 نهثادث  01/9/5102درٗ  0/01/5102ٍ نًذج عاو فٗ انفرشج ي يذ يذج انذساعح

 ؽاسق اتشاْيى انظثادي       يذ عاو أل      ياجغريش -0

 يذ عاو ثاَي       ياجغريشيذًٕد عثذ هللا يذًذ عاطى  -5

 

  انمشاس : انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى
 

 عشر : خامس ال الموضوع

انًميذ تذٔسج أكرٕتش  ادًذ شعثاٌ ادًذ انُشاس / ذغجيم سعانح انًاجغريش فٗ انرشتيح انشياػيح نهثادث 

 " تُاء يمياط انرٕافك انُفغي نالعثاخ كشج انمذؤانًغجم تمغى األنعا ب ذذد عُٕاٌ " 

 

 ذذد إششاف :

 د/ يذًٕد دغٍ انذٕفي        أعرار كشج انمذو تكهيح انرشتيح انشياػيح جايعح يذيُح انغاداخ 1أ

 أعرار يغاعذ تمغى االنعاب  تانكهيح    د/ اكشو كايم عثذ انكشيى 1و1أ

تكهيح انرشتيح  يذسط عهى انُفظ تمغى اطٕل انرشتيح انشياػيح   د/ يذًذ دغيٍ تكش  عهى                 1

 يذيُح انغاداخ  انشياػيح جايعح

  انمشاس : انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى
 عشر : سادس ال الموضوع

 01/9/5102ديث اَرٓد يذذح انمإََيح في   عًاد يذًذ دغٍ عثيذ / انغاء ذغجيم انثادث 

 ٔنجُح االششاف 02/0/5100ٔذاسيخ ذغجيم انثذث

 د/ يذًٕد دغٍ انذٕفي        أعرار كشج انمذو تكهيح انرشتيح انشياػيح جايعح يذيُح انغاداخ 1أ

 ذيُح انغاداخجايعح يد/ فاؽًح عهيًح    يذسط تمغى االنعاب تكهيح انرشتيح انشياػيح 

 

 



  انمشاس : انًٕافمح تُاءا عهٗ يٕافمح يجهظ انمغى
 

 

 

                                            أييٍ انهجُح         سئيظ انهجُحٔاَرٓٗ االجرًاع             
 ٔكيم انكهيح نهذساعاخ انعهيا                       

 

                                                         ه عاصم  (د/ حمدي عبد0) أ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


