
 

 كلية التربية الرياضية     

 محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا
 1/1016 8/1  الموافق الثالثاء   عن يوم

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

اجتمعت لجنة الدراسات العليا بالكلية برئاسة السيد األستاذ   11/1016/ 8  الموافق  الثالثاء يومأنه في    
 والبحوث وكيل الكلية للدراسات العليا                      الدكتور/

 -وحضور كال من :

 عاصم  هحمدى عبدد / .أ -1
 محمد عنبر بالل د/ .أ -1
 طارق محمد على النصيرى /  د.أ -3
 وائل السيد قنديل / د.أ-4
 أمل صالح سرور د/ 0أ -5
 أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  -6
   د الحسينى منصورأمل السي أ / -6
  أمل لطفى محمد مرسى العرابى / السيدة -7

ثم  أستهل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس اللجنة كلمته ) بسم اهلل الرحمن الرحيم ( والترحيب بالسادة األعضاء
 شرع في النظر في جدول األعمال 

 السابقة  اللجنةعلى محضر  ةالمصادق أوال : المصادقات 
  اإلعمالثانيا :  جدول 

 : الموضوع األول

المقيد  ة / نسرين عبد المعبود محمد السيد لباحثتسجيل موضوع رساله دكتوراه الفلسفة فى التريية الرياضيه  ل
إستخدام اإلنفوجرافيك على تنمية كفاية تنفيذ الجزء بعنوان ) تأثير  طرق التدريس بقسم 1014بدوره أكتوبر  

 ( للطالبات المعلمات  الرئيسى بدرس التربيه الرياضية
 تحت إشراف 

 د/ مجدى محمود فهيم            أستاذ وئيس قسم طرق التدريس 0أ
 القرار :  الموافقة  بناءًا على ماجاء من مجلس القسم 

 
 
 

 : الموضوع الثانى 



مقيد بدوره تسجيل رساله دكتوراه الفلسفة فى التريية الرياضيه  للباحثة  / نعمة ابو زيد جمعة جاد اهلل  ال
 بعض بقسم أصول التربيه الرياضية والترويح  بعنوان   ) دراسة واقع االدارة بالتمكين في 1014أكتوبر 

 المؤسسات االهلية    ( 

  تحت إشراف   

  ا.د/ محمد عبد العظيم شميس    استاذ ادارة الرياضية بقسم أصول التربية  

 

 جلس القسم بناءاً على ماجاء من م الموافقة  القرار : 
 : الموضوع الثالث 

تسجيل رساله دكتوراه الفلسفة فى التريية الرياضيه  للباحث /  احمد سعيد محمد االشوح           

 أصول التربيه الرياضية والترويح  بقسم 1014المقيد بدوره أكتوبر 

 س    (                        فاعلية برنامج لتطوير القدرات البصرية علي مستوي االداء لحكام التن بعنوان ) 
 تحت إشراف  

 ا.د/ محمد ابراهيم الباقيري     استاذعلم النفس الرياضي  بقسم االصول التربية والترويح

 ا.د/ لبيب عبد العزيز لبيب            استاذ بادارة التنس بقسم اصول التربية والترويح 

  ووكيل الكلية لشئون البيئة                                                

 

 بناءاً على ماجاء من مجلس القسم الموافقة  القرار : 
 : الموضوع الرابع  

      تسجيل رساله دكتوراه الفلسفة فى التريية الرياضيه  للباحث /  
                             ) 

 تحت إشراف  

 بالكلية  ا.د/ طارق محمد عبد الرؤف      استاذبقسم األلعاب

  د/ الشيماء عبد الفتح الخفيف             مدرس بقسم األلعاب   

 

 بناءاً على ماجاء من مجلس القسم الموافقة  القرار : 
 : خامسالموضوع ال

تسجيل موضوع رساله الماجستير فى التريية الرياضيه  للباحثة / على كمال  على محمود    

التغذية الراجعة التدريس  بعنوان ) تأثير إستخدام  بقسم طرق1011المقيد بدوره أكتوبر  

رحله التعليم معلى بعض نواتج التعلم خالل درس التربيه الرياضية لتالميذ الحلقة الثانية من 

 األساسى ( 

 تحت إشراف 

 د/ مجدى محمود فهيم            أستاذ وئيس قسم طرق التدريس 0أ

 ن مجلس القسم بناءاً على ماجاء م الموافقة  القرار : 

 

 
 :سادسالموضوع ال



تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث / محمود محمد ربيع السيد المقيد بدوره أكتوبر  

بقسم المواد الصحية بعنوان ) تأثير برنامج مقترح لتأهيل إصابة التواء الكاحل لدى 1014

 العبى كرة القدم ( 

 تحت إشراف 

 م    أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية عبد الحليم يوسف عبد العليم/ 0م0أ

 د/ السيد صالح السيد أحمد                         مدرس بقسم المواد الصحية 

 بناءاً على ماجاء من مجلس القسم  الموافقة  القرار : 
 : ابع سالموضوع ال

وه المقيد بدوره تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث / محمود محمدعبد الخالق حال

والرياضات المائيه بعنوان ) تدريبات نوعيه لتنميه بعض القدرات المنازالت  بقسم1015أكتوبر  

 التوافقيه ومستوى أداء الجمله الحركيه ) بساى داى ( لدى براعم الكاراتيه   ( 
  تحت إشراف   

 بقسم المنازالت والرياضات المائيه   د إبراهيم عبد الحميد اإلبيارى                   أستاذ مساعد0م0أ

 د/ رضا يوسف يسرى                            أستاذ مساعد  بقسم المنازالت والرياضات المائيه  0م0أ

 د/ عمرو محمد سعد جعفر                          مدرس بقسم بقسم المنازالت والرياضات المائيه  

 

 ماجاء من مجلس القسم بناءاً على  الموافقة  القرار : 
 : الموضوع الثامن 

تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحثة / انتصار عبد الغني عبد الرحمن محمود            

 أصول التربيه الرياضية والترويح   بقسم 1014المقيد بدوره أكتوبر 

 (  ية ليمية بمحافظة المنوفواقع التخطيط االستراتيجي في االدارات التع  بعنوان )
 تحت إشراف  

   التربية صول أبقسم ادارة الرياضية ا.د/ محمد عبد العظيم شميس    استاذ 

 

 بناءاً على ماجاء من مجلس القسم  الموافقة  القرار : 
 :الموضوع التاسع 

المقيد بدوره أكتوبر   مروة صبحي محمد السيد /  ةتسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث

 يه الرياضية والترويح أصول الترب بقسم

البناء النفسي وعالقته بمستوي انجاز المهام الوظيفية لدي معلمات التربية الرياضية بمحافظة  بعنوان ) 

 (   المنوفية
  تحت إشراف   

 والترويحا.د/ محمد ابراهيم الباقيري     استاذعلم النفس الرياضي  بقسم االصول التربية 

 الكلية للتعليم وشئون الطالب بالكلية ووكيل                     

 استاذ طرق تدريس كرة سلة بقسم اصول التربية والترويح         ا.د/عادل رمضان بخيت  

 اصول التربية والترويحمدرس بقسم                 د/ فتحي توفيق فتحي  

 بناءاً على ماجاء من مجلس القسم  الموافقة  القرار : 

 
 : الموضوع العاشر 



المقيد بدوره أكتوبر   مصطفي سمير سلطان تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث /

فاعلية برنامج مقترح للقدرات التوافقية   أصول التربيه الرياضية والترويح  بعنوان ) بقسم1014

 (   لتحسين مستوي اداء الجملة الحركية علي جهاز الحركات االرضية للناشئين 
 تحت إشراف   

 ائل السيد قنديل     استاذ القياس والتقويم بقسم اصول التربية والترويح ورئيس القسم ا.د/ و

  د/ اسامة عز الرجال      مدرس بقسم االصول التربية والترويح 

 

 بناءاً على ماجاء من مجلس القسم  الموافقة  القرار : 
 : شر حادى عالموضوع ال

المقيد بدوره أكتوبر   راء رجاء موسي الكومي اس/ ةتسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث

 أصول التربيه الرياضية والترويح   بقسم1014

 (   الذكاء الوجداني وعالقته ببعض المهارات النفسية لدي معلمات المرحلة االبتدائية  بعنوان )
 تحت إشراف 

  يحاالصول التربية والترو استاذ مساعد بقسم        ا.م .د/ نرمين رفيق محمد 

 مدرس بقسم االصول التربية والترويح    د/ محمد حسين بكر         

 مدرس بقسم االصول التربية والترويح     د/رقية محمد مهدي        

لما هو معمول به بالقواعد  طبقاً إضافه  أثنين مدرسين على البحث   يجوزالم/ مع العلم بأنة 

 المنظه للدراسات

 يعاد للقسم للتصويب  القرار : 
 : عشر الموضوع الثانى  

المقيد بدوره  عمرو عبد العليم عبدالحميد رخا تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحث / 

 أصول التربيه الرياضية والترويح  أكتوبر  بقسم

                           ( فو  دراسة تنبؤية لبعض المهارات الهجومية بداللة القدرات البدنية لالعبي الوشو كونغ بعنوان )

 تحت إشراف   

 استاذ القياس والتقويم بقسم اصول التربية والترويح ورئيس القسم             ا.د/ وائل السيد قنديل   

  بكليه التربيه الرياضيه بقسم التدريب وعلوم الحركة مدرس          الحنفي  محمد حلمىد/ ناصر

 جامعه المنوفية   

 بناءاً على ماجاء من مجلس القسم  الموافقة  :  القرار
 : عشرالموضوع الثالث 

تسجيل موضوع رساله الماجستير للباحثه / مروة محمد عبد الظاهر بسيونى   المقيد بدوره 

  العاب القوى  بقسم 1014أكتوبر 

مستوى الرقمى تأثير برنامج تدريبى على مستوى بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية وال بعنوان )

 فى فترة الطمث لناسئات دفع الجلة   (                          

 تحت إشراف   

  بقسم ألعاب القوى استاذ                   عزة محمد العمرى ا.د/ 

 د/ مروة عبد القادر صقر                مدرس بقسم العاب القوى 

 

 لس القسمبناءاً على ماجاء من مج الموافقة  القرار : 
 :عشر  الموضوع الرابع 

  -قسم أصول التربيه الرياضية والترويح  بشأن إنتداب الساده األساتذه :اإلقتراح المقدم من 



 د/ كمال الدين عبد الرحمن درويش              أستاذ األداره الرياضية جامعه حلوان 0أ

 التقويم بجامعه حلوان أستاذ                          د/ محمد صبحى حسانين    0أ

بمرحلة الدراسات العليا نظراً الكتمال النصاب القانوى لعدد الساعات التدريسية للساده وذلك للتدريس 

 االساتذة المتخصصين لالدراه الرياضية والقياس والتقويم 

 

 الموافقة القرار : 
 :عشر  الموضوع الخامس 

 
ر فى التربية الرياضية للباحث / محمود مختار السيد أبو لرسالة الماجستي تشكيل لجنة المناقشة والحكم

العطا  المسجل بقسم التمرينات والجمباز والمسجل تحت عنوان " برنامج تمرينات بمقاومة الجسم بجهاز 

 وتأثيره على بعض عناصر اللياقة البدنية ومستوى أداء جملة الحركات األرضية "  TRXال 

 تحت إشراف :

 شيد خاطر  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية    د/ سعيد عبد الر0أ

 العملية بالكلية                                       

 د/ أمل صالح سرور أستاذ ورئيس قسم التمرينات والجمباز بالكلية0م0أ

 

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة اآلساتذة : 

 سعيد عبد الرشيد خاطر     أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية     د/0أ

 العملية بالكلية                                                         
 التربية الرياضية  أستاذ ورئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية                   د/ محمد فؤاد حبيب 0أ

 جامعة حلوان                                                         

 د/ أمل صالح سرور              أستاذ ورئيس قسم التمرينات والجمباز بالكلية0م0أ

 مها محمد عزب الزينى       أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكليةد/ 0م0أ

 

  وافقة بناءا على موافقة مجلس القسمالقرار :  الم

 الموضوع السادس  عشر :

 
أحمد محمد سامى عبية لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم

تحت عنوان " البروفيل الفنى للمنتخبات العربيه فى بطولة  بقسم األلعاب 1010المقيد بدوره أكتوبر 

 " 1013أسبانيا  –رجال  –ليد العالم لكرة ا

 تحت إشراف :

 د/ طارق محمد على النصيرى                          أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية 0أ

 د/ نورا محمد عبد المجيد نيوى أبو دنيا                  مدرس بقسم األلعاب 

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة اآلساتذة : 

 / السيد السيد إبراهيم             أستاذ تدريب كرة اليد بكلية التربيه الرياضية للبنين جامعة الزقازيق د0أ

 د/ طارق محمد على النصيرى                 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية 0أ

 د/ أكرم كامل إبراهيم                        أستاذ مساعد بقسم االلعاب 0م0أ

  لقرار :  الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسما

 

 :الموضوع السابع  عشر 



دعاء محمد عبد النبى لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم

دراسة تحليلية لفاعلية االداء الخططى لالرسال والمسجل تحت عنوان "  االلعاب المسجل بقسم غالى 

 "  عبى المستويات العليا فى تنس الطاولة لال

 تحت إشراف :

 بقسم األلعاب أستاذ                     جوزيف ناجى أديب بقطر د/ 0أ

 المنوفية  د/ ماجده فتحى شعلة                               مدرس بقسم األلعاب 

 

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة اآلساتذة : 

 بنات المتفرغ بقسم األلعاب  كلية التربيه الرياضية المضرب   د محمد العراقى      أستاذ ألعاب تغريد/ 0أ

 جامعة الزقازيق                                                   

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب وعميد الكية        د/ محمد طلعت أبو المعاطى  0أ

 ب بقطر                     أستاذ بقسم األلعاب د/ جوزيف ناجى أدي0أ

 

  القرار :  الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم

 

 :  ثامن عشر الموضوع ال

تعديل غير جوهرى فى عنوان الرساله الخاصة بالباحثه / أيه فتح هللا حسن ورد  المقيده بدوره أكتوبر 

ه عن تغير عنوان الرساله من ) تأثير إستخدام الجيرافيك بقسم التمرينات والجمباز والتعديل عبار 1014

على بعض جوانب تعلم مهارات الجمباز لتلميذات الصف األول اإلعدادى ( ليصبح العنوان على النحو 

التالى )تأثير إستخدام الجيرافيك على تعليم بعض مهارات الجمباز على جهاز التمرينات األرضية لتلميذات 

 ( المرحله االعدادية

 ره التربيه والتعليم سى للمرحلة اإلعدادية من قبل وزاوسبب التعديل لتغير المنهج الدرا 

  القرار :  الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم

 

 عشر  :تاسع الموضوع ال

بقسم األلعاب  1010مد مده الدراسه لمده عامين للباحث / أحمد محمد سامى عبية المقيد بدوره أكتوبر 

 30/9/1017/ حتى 1/10/1015ترة من فى الف

  القرار :  الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم

 الموضوع العشرون : 

 

المقيد بدورة منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث/ محمود معوض عبد الجواد الصباغ  

الغذائى لدى المدربين باالندية  دراسة لقياس الوعى الثقافىبعنوان "  المواد الصحية بقسم  1011أكتوبر 

 بمحافظة المنوفية "

 القرار : الموافقة بناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم 

  

 

                                      أمين اللجنة         رئيس اللجنةوانتهى االجتماع             
 يل الكلية للدراسات العلياوك                   

 

                                                   (                    د/0) أ                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


