
  التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتكلية/

 الدراسات العليا / مكتب 
 

 لجنة الدراسات العيا  جتماعامحضر 

 6161/6162 العام الجامعي 681 رقم الجلسة

 61/66/6161 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 العاشرةالساعة 

نهاية 

 االجتماع
 الواحدة الساعة 

مكان 

 الإلجتماع
 أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  بمكت

 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

 عقدت الجلسة رقم العاشرة .في تمام الساعة   م 61/66/6161الموافق الثالثاء  نه في يومإ

 وبحضور كل من:  مصطفى سامى عميرة الدكتور/ ألستاذ ( برئاسة ا 681 )

  واعتذر عن الحضور :

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن مصطفى سامى عميرة الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد فتتا  :إلا

سيادته لعرض ومناقشة  ثم انتقل الدراسات العليا الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 

 

 الوظيفة االسم م

 العاب القوي بقسم العاب القوي بالكلية  استاذ  أ.د/ محمد عنبر بالل  6

 بالكلية  كرة اليد ورئيس قسم االلعاب استاذ  النصيرى أ.د / طارق محمد على  6

 التمرينات الجمبازاستاذ  التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم  د/ أمل صالح سرور 0أ 1

 قسم الرئيس مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل استاذ  أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  4

 باحث دراسات عليا  أ / أمل السيد الحسينى منصور   5

 ادارية بالدراسات العليا  السيدة / منال سعيد يوسف  1

2   

 الوظيفة االسم م
والترويح ورئيس قسم اصول التربية الرياضية  القياس والتقويم استاذ  أ.د/ وائل السيد قنديل  1

 والترويح بالكلية 
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   أوالً: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  6/6

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

محمد  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / محمود 6/6
  11/10/2012تاريخ التسجيل و والمسجل بقسم االلعاب  2012رفعت تركي  المقيد بدورة أكتوبر 

أستخدام تدريبات التحمل متنوعة المسارات الحركية على بعض االداءات المهارية بعنوان ) تاثير 
 " والوظيفية لناشئى كرة القدم 

  تحت إشراف

 د/ محمود حسن الحوفى                                أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية       0أ

   بالكلية  بقسم األلعابالعاب المضرب أستاذ          أ.د/ جوزيف ناجى اديب بقطر                    

                        بقسم األلعاب بالكلية    وى                                 مدرس د/ خالد عبد الفتاح البطا

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 مناقشا        استاذ كرة اليد المتفرغ بقسم االلعاب بالكلية               ./ محمد جمال الدين حمادة         أد

 أ.د/ حسن السيد ابو عبدة                     استاذ تدريب كرة القدم المتفرغ بكلية التربية الرياضية للبنبن 

                                                                       مناقشا        ابو قير جامعة االسكندرية                                                                            

  مشرفا                 بالكلية     د/ محمود حسن الحوفى                      أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب0أ

  مشرفا            بالكلية أ.د/ جوزيف ناجى اديب بقطر                   أستاذ العاب المضرب بقسم األلعاب 

  الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

وئام عبد العزيز محمود /  ةفى التربية الرياضية للباحث ستيرجالماتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة  6/6
تأثير اسلوب تدريبى باستخدام  بعنوان "ب  اوالمسجلة بقسم االلع 2012شحاتة المقيدة بدورة اكتوبر 

 الدوائر المغلقة والدوائر المفتوحة على مستوى أداء بعض المهارات الهجومية فى تنس الطاولة 

 

 تحت اشراف 
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 أ.د/ محمد طلعت ابو المعاطى            استاذ العاب المضرب بقسم االلعاب وعميد الكلية 

 أ.د/ جوزيف ناجى اديب بقطر            استاذ العاب المضرب  بقسم االلعاب بالكلية 

          ية جامعة المنوف التربية الرياضية كلية  د/ نورا عبد المجيد ابو دنيا             مدرس بقسم االلعاب

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 مشرفا     أ.د/ محمد طلعت ابو المعاطى           استاذ العاب المضرب بقسم االلعاب وعميد الكلية 

  مناقشا      بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق  استاذ العاب المضرب سيد حسن .د/ رندا شوقى أ

                         مناقشا                   أستاذ كرة القدم بقسم األلعاب بالكلية       د/ محمود حسن الحوفى      0أ

 مشرفا         أ.د/ جوزيف ناجى اديب بقطر          استاذ العاب المضرب  بقسم االلعاب بالكلية 

 

 الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار: 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / احمد ربيع محمود سعد   6/1
  9/9/2012بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  وتاريخ التسجيل 2012المقيدة بدوره أكتوبر 

 "   و) فاعلية تقويم القدرات التوافقية على بعض االداءات الهجومية لالعبي الكونغو ف بعنوان

 تحت إشراف

 ورئيس القسم بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  قياس والتقويم الد/ وائل السيد قنديل                   أستاذ 

 -اسمائهم  :تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى 

 مناقشااستاذ القياس والتقويم المتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان        أ.د/ محمد صبحى حسانين

 مناقشا   أ.د/ محمد عبد العظيم شميس     استاذ االدارة الرياضية بقسم اصول التربية الرياضية والترويح   

 أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية   مشرفاأ.د/ وائل السيد قنديل                     

 

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 
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   ثالثا :

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / حنان إبراهيم ابو موسى     1/6
بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  وتاريخ التسجيل والمدرس المساعد 2012أكتوبر  المقيدة بدوره

 بعنوان )البناء الجسماني وعالقته بالتفوق الدراسي لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  9/9/2012

 تحت إشراف

 بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان       / عرفة على سالمة                  أستاذ القياس والتقويمد0أ

 أ.د/ وائل السيد قنديل                      أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية    

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 مناقشا    استاذ القياس والتقويم المتفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان     أ.د/ محمد صبحى حسانين

  مناقشا / محمد ابراهيم الباقيرى       استاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د

 لتربية الرياضية والترويح  بالكلية     مشرفاأ.د/ وائل السيد قنديل                 أستاذ القياس والتقويم ورئيس قسم أصول ا

    مشرفا      / عرفة على سالمة           أستاذ القياس والتقويم بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان   د0أ 

 

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

الرياضية للباحثة / مروة محمد إبراهيم  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية 1/6
بقسم أصول التربية الرياضية والترويح تاريخ والمدرس المساعد 2012الباقيرى المقيدة بدوره أكتوبر 

 بعنوان ) قلق المستقبل ودافعية االنجاز لدى الرياضين المعاقين بدنيا  "  9/9/2012التسجيل 

 تحت إشراف

 بكلية التربية الرياضية جامعة اإلسكندرية الرياضى أستاذ علم النفس           د/مجدى حسن يوسف            0أ

 بالكلية والترويح مدرس بقسم أصول التربية الرياضية      د/ محمد حسين بكر سلم                  

 

 -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :

 مناقشا      التربية الرياضية جامعة جنوب الوادى استاذ علم النفس الرياضى بكلية     .د/ احمد كمال نصار       أ



5 
 

  مشرفا        اإلسكندريةبكلية التربية الرياضية جامعة الرياضى أستاذ علم النفس                 مجدى حسن يوسف   د/أ.

 مناقشا      استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية والترويح   .د/ نرمين محمد رفيق عبد العظيم    أ.م

 

 الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار:

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / ريهام محمد عبد الستار  1/1
تاريخ والمدرس المساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية 2012أكتوبر  ةبدور  ةالمقيدحنيش  

لتطوير أداء العب  بعنوان )التحليل البيوميكانيكى كأساس بناء التدريبات النوعية11/10/2012التسجيل  
 اليد  ( الدائرة في كرة

 تحت إشراف

 الحيويه المتفرغ  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  االميكانيكأستاذ       د/ سعيد عبد الرشيد خاطر0أ

 الحيويه  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية اد/ خالد عبد الحميد شافع      أستاذ الميكانيك0أ

 ورئيس القسم رى    أستاذ كره اليد بقسم األلعاب يد/ طارق محمد على النص0أ

 -المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم  :تشكيل لجنة 

 مشرفا     الحيويه المتفرغ  بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  اأستاذ الميكانيك       د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  0أ

 الحيويه والتدريب الرياضى وعلوم الحركة  اأ.د/ محمد عبد الحميد حسن         أستاذ الميكانيك

 مناقشا                         كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق                                                

 مناقشا      والتربية العملية والتدريب التدريب الرياضى المتفرغ بقسم طرق التدريس م / محمد محمد زكى محمود   استاذ .م.دأ

 مشرفا                   ورئيس القسم    أستاذ كره اليد بقسم األلعاب     رى     يد/ طارق محمد على النص0أ

 

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 رابعا: 

المنعم احمد حمامة المقيد بدورة تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / على عبد  4/6
ستخدام االسلوب الدائرى على اقوى بعنوان " تأثير التدريبات النوعية بلوالمسجل بقسم العاب ا 2012اكتوبر 

 " بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوى الرقمى لناشئى الوثب الطويل 
 تحت اشراف 

 وى ورئيس القسم بالكلية أ.د/ محمد عنبر بالل               استاذ العاب الق
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 استاذ مساعد بقسم العاب القوى بالكلية   أ.م.د/ نبال احمد بدر              
  مدرس بقسم العاب القوى بالكلية       د/ احمد عبد الوهاب خفاجى   

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 

إسالم محمود عبد فى عنوان رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / الجوهرى تعديل ال 4/6
المائية بعنوان " تأثير  توالمسجل بقسم المنازالت والرياضيا 2012الحافظ المقيد بدورة اكتوبر 

 استخدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو
 ) كونغ فو ( " 
 تحت إشراف 

 المائية  تمين خضر                              أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضيا/ أحمد سعيد أد.أ

 المائية  تحمد عمر الفاروق الشيخ                             مدرس بقسم المنازالت والرياضياد/ أ

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفيهمدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية          د/ محمد فتحى نصار ابو السعد

  -ليصبح العنوان بعد التعديل على النحو التالى :

تأثير استخدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبى الساندا وشوو كونغ فو " 
 والتايكوندو " 

محمد فتحى نصار  مراعاة التعديل فى لجنة االشراف برفع د /الموافقة بناءا على موافقة القسم مع القرار: 
 استاذ مساعد درجة وال يصح االشراف من الخارج اقل من لكون سيادتة من خارج الجامعة ابو السعد 

                         ( من القواعد المنظمة للدراسات العليا 29طبقا لنص المادة ) 

والمسجلة  6166الغاء قيد وتسجيل الباحثة / عبير إبراهيم فتحي السحيمى  المقيدة بدورة أكتوبر  4/1

بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بعنوان " تأثير استخدام بعض أساليب التدريس على 

من مرحلة التعليم األساسي فى منهج التربية الجانب المعرفي والمهارى لتلميذات الحلقة الثانية 

 الرياضية "
 
 

   تحت إشراف

 أستاذ ورئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بكلية التربية الرياضية    ـ د/ مجدي محمود فهيم   1
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 د/ احمد طلحة حسين محمود     مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملى بالكلية  -2

دم ترددها على لجنة االشراف منذ ولع 03/9/5302وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية للباحثة فى 

 عدم سداد الرسوم الدراسية لمدة خمس سنوات كذلك ولها البحث وحتى تاريخة يتسج

 

 رأى لجنة االشراف الباحثة استنادا ل الغاء قيد وتسجيل الموافقة على القرار: 

 خامساً:

  11/9/6162الى  6/61/6161مد مدة الدراسة لمدة عام اول فى الفترة من  5/6

المسجل بدرجة و 6166للباحث / عبد الرحمن مصطفى النجار المقيد بدورة اكتوبر 

الماجستير فى التربية الرياضية بقسم المواد الصحية بعنوان " عالقة البروفيل 

 البيولوجى بمستوى االداء لمتسابقى الوثب الطويل " 

 جاء من القسم وبناءا على رأى لجنة االشرافاالموافقة على م القرار:

 :سادساً 

االقترا  المقدم من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن مراعاة  5/6

وكذلك تشكيل لجنة المناقشة والحكم الضوابط والمعايير الخاصة بتشكيل لجنة اإلشراف 

 أوالً بالنسبة لإلشراف  (دكتوراة  –ماجستير  )  على الرسائل العلمية

والتى من القواعد المنظمة للدراسات العليا ( 68 ,61)نص المادة رقم وذلك بناءا على 

  -على : تنص

( تلبى رغبة الطالب فى تحديد االستاذ المشرف الرئيسى ويوافق مجلس القسم  61مادة ) 

المشرف او هيئة االشراف التى يحددها المشرف الرئيسى مع مراعاة التخصص فى على 

  .بالنسبة لدرجة الماجستير  لجنة االشراف 

على ) يشترط أن تكون هيئة اإلشراف فى مجال  التى تنصو (68)وطبقاً للمادة رقم 

 التخصص لموضوع الرسالة أوأقرب ألى التخصص ( بالنسبة لدرجة الدكتوراه 

 الموافقة  القرار:

 

االقترا  المقدم من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن تعفيل  5/1

البحثية بالكلية والذى تم  العمليةجودة حرصا على السمينار العام والنشر االكاديمى وذلك 

مع مراعاة التعديل سام بالموافقة قمن األبناءاً على ماورد و بذلك االقسام العلمية أخطار 

  أليات التنفيذفى 

وذلك بعد إخطار األقسام بموافقة  6162مع مراعاة بدء التنفيذ فى فبراير الموافقة  القرار:

 مجلس الكلية  

 

 سابعا 
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يونس االستاذ المساعد بقسم االلعاب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات   محمد سالمةد/ الطلب المقدم من أ.م.
 بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاثة

 

 القرار        

******** 

الدراسات  فاةامع مو وأن االبحاث ضمن الخطة البحثية للقسم  , بناءا علي موافقة مجلس القسماالبحاث  تسجيل الموافقة علي
 حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعة. ألخذ الموافقة باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية العليا

 ثامنا
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بتسجيل وصرف أبحاث السيد الدكتور/ احمد طلحة حسين وهي  6/22/2126الطلب المقدم من قسم طرق تدريس بتاريخ  -2
 كالتالي:

*Designing interactive educational 3D models for some exercises primary poses.              
                                                                           

*The potential of recent digital learning tools and resources in physical education and 
motor skills learning.                                                         

* Applicability of interactive educational 3D models in teaching sports and motor skills.     
                                                                             

*The Biomechanical parameters for Designing Motor Skills 3D Educational Models.            
                                         

 القرار         

******** 

علما بأن االبحاث المسجلة ضمن الخطة البحثية بناءا علي موافقة مجلس القسم والصرف  االبحاث  جيل الموافقة علي التس
حتى يتسنى  ألخذ الموافقة باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية الدراسات العليا فاةامع مو للقسم 

 لنا مخاطبة الجامعة.

 تاسعا 

 السيدة د/ نبال أحمد بدر على تسجيل بحث بعنوان :الطلب المقدم من   --3

 أثر استخدام التعلم لالتقان على تطوير الرضا الحركى ومستوى األداء فى إطاحة المطرقة " 

 القرار       

******** 

مع م علما بأن االبحاث المسجلة ضمن الخطة البحثية للقسبناءا علي موافقة مجلس القسم االبحاث  تسجيل الموافقة علي
حتى يتسنى لنا مخاطبة  ألخذ الموافقة باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية الدراسات العليا فاةامو 

 الجامعة.
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 الواحدة ظهرا اختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 

  وكيل الكلية للدراسات العليا                                                          جنة لسرالأمين      

 مصطفى سامى عميرة  .د/أ                                                            امل الحسينى      
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