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 الحضـــــــــــــــــــــور:
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 عضوًا خالد عبد الفتاح البطاوي د.  (8

 عضوًا د/ شريف حممدعبداملنعم  (9

 عضوًا د. حممد صالح أبو سريع   (10

 عضوًا هيام العشماويد.   (11

 عضوًا امين مرضيد.    (12

 واعتذر عن احلضور

 عضوًا أ.م.د / طارق حممد خليل اجلمال  (1

اجللسة بذكر "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  طارق حممد النصرييالدكتور/ األستاذ  افتتح السيد فتتاح:اال

ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول  قسم االلعابوالرتحيب بالسادة أعضاء جملس 

 األعمال.

 

  



   أواًل: املصـــادقات 

 بشأن التصديق على حمضر اجللسة السابقة  1/1

 عات باجمللس السابقواملوض علىمت التصديق رار: الق

 ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

ان تتم مجيع الزيارات )الرمسية وغري ة للقسم من اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث خبصوص الوارد اتاخلطاب 2/1

 ة.الرمسية( للواليات املتحدة االمريكية من خالل التنسيق املسبق مع وزارة اخلارجي

 مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

يف الواليات املتحدة األحباث  إلجراء ة للقسم من العالقات الثقافية بشأن منح هيئة فولربايتالوارد اتاخلطاب 2/2

 االمريكية.

 مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

بشأن حتديث التوصيفات اخلاصة بالقسم ملرحلة  روحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمة للقسم من الوارد اتاخلطاب 2/3

 ررات.عليا طبقا للتقارير اخلاصة باملقالبكالوريوس والدراسات ال

 مت العرض واحيط اجمللس علماالقرار: 

 موضوعات خاصة بالقسم: ثالثا

نة السادات وقسم األلعاب بشأن ابرام اتقاقية التعاون العلمي بني قسم األلعاب بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدي 3/1

 بكلية الرتبية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق.

 املوافقةالقرار: 

رئيس القسم خبصوص تفويض رؤساء الشعب يف متابعة سري  /بشأن الطلب املقدم من السيد األستاذ الدكتور 3/2

 العملية التعليمية واعمال االمتحانات كال فيما خيصه

 املوافقةالقرار: 

رئيس القسم خبصوص تشكيل جلنة املمتحنني ملواد الفصل  /بشأن الطلب املقدم من السيد األستاذ الدكتور 3/3

 الدراسي الثاني اخلاصة بالقسم 

تشكيل جلنة املمتحنني مكونة من أ.د/ مجال محاده، أ.د/ حممود احلويف، أ.د/ طارق النصريي، أ.د/طارق عبد القرار: 

 ي.الرؤوف، أ.د/ جوزيف ناج

 الطلب املقدم من أ.م.د/ حممد سالمه بشأن تعيني سيادته أستاذ طرق تدريس الكرة الطائرة بذات القسم. 3/4

 ة حنو املد.الختاذ اإلجراءات الالزم املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا القرار:

ان العملي وجلان التصحيح للفصل بشان الطلب املقدم من االستاذ الدكتور/ رئيس القسم خبصوص تشكيل جل 3/5

 م. 2016/2017الدراسي الثاني للعام اجلامعي 

 القرار: املوافقة علي تشكيل اللجان ومرفق طيه تشكيل جلان العملي والتصحيح

 موضوعات خاصة بالدراسات العليا: رابعا



 منح درجة املاجستري 4/1

 عنوان: . للبحث حتت اجستريباملوافقة علي منحه درجة امل .دعاء حممد عبد الغين /ة للباحثبشأن الطلب املقدم من 

 " دراسة حتليلية لفعالية االداء اخلططي لألرسال لالعيب املستويات العليا يف تنس الطاولة" 

ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل الدارس وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم واملشكلة من السادة 

 -وهم:  للتخصص( األستاذة )طبقًا

                         تغريد حممد العراقي ساملأ,د/  .1

 - بناتبقسم األلعاب كلية الرتبية الرياضية  العاب املضرب املتفرغأستاذ 

 " مناقشا "        الزقازيقجامعة 

 حممد طلعت ابو املعاطيأ.د/  .2

جامعة مدينة  -بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرياضية  العاب املضربأستاذ 

 السادات         " مناقشا "          

 جوزيف نادي أديبد/ .أ .3

جامعة مدينة  -الرياضية قسم األلعاب بكلية الرتبية العاب مضرب بأستاذ 

 مشرفا "          “السادات 

 م.د/ ماجدة فتحي شعلة .4

جامعة مدينة السادات "  -مدرس بقسم األلعاب بكلية الرتبية الرياضية 

 فا "مشر

 
 املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة. -القرار : 

 منح درجة املاجستري 4/2

. للبحث حتت اجستريباملوافقة علي منحه درجة امل .والء أمني عبد الستار عالم / للباحثبشأن الطلب املقدم من 

 -عنوان: 

علي تعلم بعض املهارات االساسية يف كرة القدم لتالميذ املرحلة  السبورة التفاعلية استخدامتأثري " 

 " االبتدائية

ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل الدارس وجلنة اإلشراف املقرتحة من جملس القسم واملشكلة من السادة 

 -وهم: األستاذة )طبقًا للتخصص( 

 حممود احلويفأ.د/  .1

جامعة مدينة  -الرتبية الرياضية  بقسم األلعاب بكلية القدمأستاذ كرة 

 السادات   " مشرفا " 

                          جوزيف أديب بقطرأ,د/  .2

السادات جامعة مدينة  -الرياضية قسم األلعاب بكلية الرتبية ب أستاذ

 "   مناقشا“

 مصطفي حممد بدر الدين سيدأ.د/  .3

 لرتبية الرياضيةبكلية ا املناهج وطرق التدريسبقسم  القدمأستاذ كرة 

 "           مناقشًا"    حلوانجامعة  - باهلرم

 أ.م.د/ عبد اهلل عبد احلليم حممد .4
 أستاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملي "مشرفًا



 م.د/ امحد ساهر حسانني .5
 " مشرفا " املنوفيةجامعة  -الرتبية الرياضية  مدرس بقسم األلعاب بكلية

 
 املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا الختاذ اإلجراءات الالزمة. -ر: القرا 

 تشكيل جلنة مناقشة ماجستري 4/3

 اجستريتشكيل جلنة املناقشة واحلكم لرسالة امل على. باملوافقة حممد طلعت أبو املعاطيمن أ.د/ بشأن الطلب املقدم 

  -عنوان: . للبحث حتت عمارةالسميع أسامة حممد عبد يف الرتبية الرياضية للباحث / 

 علىاخلصائص الكينماتيكية للضربة األرضية االمامية واخللفية كأساس لوضع التدريبات النوعية وتأثريها "

 "مستوي األداء لناشئي التنس

 -وهم: وتقرتح جلنة االشراف ان تكون جلنة املناقشة واحلكم مكونة من السادة األستاذة )طبقًا للتخصص( 

 طلحة حسني حسام الديند/ أ. .1

كليه الرتبيه الرياضيه  -ستاذ متفرغ بقسم تدريب الرياضات األساسيه أ

 "           مناقشا"    جامعه حلوان  - )للبنني(

 سعيد عبد الرشيد خاطر أ.د/ .2

 العملية والرتبيةاملتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب  احليوية اامليكانيكاستاذ 

 "           شرقا" م جامعه مدينه السادات - الرياضية الرتبيةكليه  -

                          حممد طلعت أبو املعاطيأ,د/  .3

جامعه  _ الرياضية الرتبيةستاذ العاب املضرب بقسم االلعاب وعميد كليه أ

 "   مشرفا"  مدينه السادات

 جوزيف ناجي اديب.د/ أ .4

جامعه  - الرياضية الرتبية ةبكلياستاذ العاب املضرب بقسم االلعاب 

 " مناقشا" مدينه السادات 

 

 الختاذ اإلجراءات الالزمة حنو املناقشة. املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا -القرار: 

 دكتوراهتشكيل جلنة مناقشة  4/4

 اجسترياقشة واحلكم لرسالة املتشكيل جلنة املن على. باملوافقة حممد طلعت أبو املعاطيمن أ.د/ بشأن الطلب املقدم 

  -عنوان: . للبحث حتت حممد فاروق جرب هاشميف الرتبية الرياضية للباحث / 

 "تأثري خرائط املفاهيم على تعليم بعض مهارات التنس"

 -وهم: وتقرتح جلنة االشراف ان تكون جلنة املناقشة واحلكم مكونة من السادة األستاذة )طبقًا للتخصص( 

لدين متولي علي عبد عصام اأ.د/  .1

 اهلل

    أستاذ طرق التدريس بكلية الرتبية الرياضية ونائب رئيس جامعة مدنية السادات

 "           مناقشا" 

                          حممد طلعت أبو املعاطيأ,د/  .2

جامعه  _ الرياضية الرتبيةستاذ العاب املضرب بقسم االلعاب وعميد كليه أ

 "   مشرفا " مدينه السادات

امين امحد عبد الفتاح أ,د/  .3

                          الباسطي

نظريات وتطبيقات رياضات املضرب ووكيل كلية ستاذ العاب املضرب بقسم أ

 "   مناقشا"  الزقازيقجامعه  _ لشئون البيئة الرياضية الرتبية



 جوزيف ناجي اديب.د/ أ .4

جامعه  - الرياضية الرتبية بكليةاستاذ العاب املضرب بقسم االلعاب 

 " " مناقشامدينه السادات 

 
 الختاذ اإلجراءات الالزمة حنو املناقشة. املوافقة على أن يرفع جمللس الدراسات العليا -القرار: 

 العالقات الثقافية: اخامس

5/1 
 تسجيل أحباث  - االول:املوضوع 

املدرس بقسم االلعاب كلية الرتبية الرياضية جامعة  هوكاب ا حمفوظ عبد العظيمندد/ م.بشأن الطلب املقدم من 

 -: أحباثهامدينة السادات خبصوص املوافقة علي تسجيل 

 المجلة العلمية عنوان البحث الرقم

 األول
 "تحديد المستويات المعيارية لبعض اختبارات المهارات 

 المركبة الهجومية لالعبات كرة السلة"

الرياضية للبنات  المجلة العلمية لكلية التربية

 2007 جامعة الزقازيق -

 الثاني
"تأثير استخدام التدريب الُمتقاطع على بعض نواتج التعلم 

 لناشئي كرة السلة"

 مجلة العلوم البدنية والرياضة 

 جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية 

2008 

 الثالث

ي اليومي على الجهد البدني و"تأثير نمط اإليقاع الحي

 ى أداء ومستو

 بعض المهارات الهجومية لدى العبات كرة السلة"

 مجلة العلوم البدنية والرياضة 

 جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية 

2009 

 الرابع

The effect of using mastery learning on 

learning passing  

and dribbling skills in basketball among 

students  

at Faculty of Physical Education 

IJSSA  

International Journal of Sport 

Science and Arts 8/2016 

 الخامس

Using the agility ladder in improving the 

performance level of some composite 

offensive skills in basketball among the 

students  

of the Faculty of Physical Education 

The International Scientific 

Journal of Physical Education 

and Sport Sciences 10/2016 

 السادس
 "تأثير استخدام خرائط المفاهيم الُمبرمجة على تعلم بعض 

 المهارات األساسية لناشئات كرة السلة"

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية 

 سيوطكلية التربية الرياضية جامعة أ -

12/2016 

 السابع

The Relationship of Developing 

Coordination Abilities with 

the Level of Performance of some Basic 

Skills  

of Young Female Basketball 

IJSSA  

International Journal of Sport 

Science and Arts 12/2016 

 

 حنو التسجيل. ذ اإلجراءات الالزمةالختات الثقافية للعالقااملوافقة على أن يرفع القرار: 



5/2 
 تسجيل أحباث - :الثانياملوضوع 

املدرس بقسم االلعاب كلية الرتبية الرياضية جامعة  خالد عبد الفتاح البطاويد/ م.بشأن الطلب املقدم من 

 : تسجيل أحباثة علىمدينة السادات خبصوص املوافقة 

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

1.  

Effects of Teaching Strategy (cooperative 
learning and computer) on learning the 
volleyball skills 

2013أكتوبر  مشترك  

Journal of Physical Culture 
and Sport Studies and 
Research – Warsaw 

2.  

An analytical study for basic skills and it's 
effectiveness on Matches results of 
volleyball at Beijing and London Olympic 
Games 

2013ديسمبر  فردى  
Assuit Journal of Sport 

Science and Arts 

3.  

The effect of aquatic plyometric training 
on some physical fitness variables among 
volleyball players 

2014يوليو  مشترك  
Assuit Journal of Sport 

Science and Arts 

4.  

Effects of ingesting Creatine and 
Branched-Chain Amino Acids 
supplementation with Ginseng on the 
Delayed-Onset Muscle Soreness for 
Volleyball Players 

 

 فردى
2015فبراير   

Assiut Journal of Sport 

Science and Arts 

5.  
استخدام التعلم لإلتقان وفقا  لنمط االيقاع الحيوي  تأثير

 على تعلم بعض المهارات الهجومية في الكرة الطائرة
2016فبراير  فردى  

المجلة العلمية للتربية البدنية 
والرياضية كلية التربية الرياضية 

 للبنين جامعة حلوان

6.  
تأثير خرائط المفاهيم المبرمجة على تعلم بعض المهارات 

سية للكرة الطائرة في ضوء نمط التعلم والتفكيراألسا  
2016أغسطس  فردى  

المجلة العلمية للتربية البدنية 
والرياضية كلية التربية الرياضية 

 للبنين جامعة حلوان

7.  

تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثي االبعاد على 
مستوى أداء مهارة الضرب الساحق لدى طالب كلية 

دينة الساداتالتربية الرياضية بم  
2017فبراير  فردى  

مجلة التربية البدنية والرياضية كلية 
التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات

 

 حنو التسجيل. ذ اإلجراءات الالزمةالختاللعالقات الثقافية املوافقة على أن يرفع القرار: 

 وما مل يستجد من أعمال

 ال يوجد

 مسة مساءا  الخااختتمت الجلسة في تمام الساعة  

 رئيس مجلس القسم                                                              أمين المجلس     

                                                       



 ريطارق محمد النصي /.دأ                                              خالد عبد الفتاح البطاوي /م.د
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 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


