
 التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتكلية/

 الدراسات العليا  /مكتب 
 

 لجنة الدراسات العيا  جتماعامحضر 

 2016/2017 العام الجامعي 194 رقم الجلسة

 8/8/2017 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 8/8/2017الموافق الثالثاءنه في يومإ

 وبحضور كل من:سامى عميرةمصطفى الدكتور/ ألستاذ ( برئاسة ا194)

 

  واعتذر عن الحضور :

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن مصطفى سامى عميرة الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد فتتاح :إلا
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 الجمبازو التمريناتاستاذ  التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم  د/ أمل صالح سرور 0أ 3

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

 آمين سر اللجنة                                         باحث دراسات عليا  أ / أمل السيد الحسينى منصور   5

 سكرتيرة اللجنة                                       عليا كاتب دراسات  السيدة / منال سعيد يوسف  6

 الوظيفة االسم م
 الجمبازو التمريناتاستاذ  التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم  د/ أمل صالح سرور 0أ 1
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 أوالً: المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 -على النحو التالى :2017ه ( دور يونية ادكتور –ماجستير  –نتيجة الدراسات العليا ) دبلوم  اعتماد إ

 دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية الفرقة اإلولى أوال 

 طالب  8عدد الطالب المقيدين                                 

 طالب  8عدد الطالب المتقدمين                                      

 طالب  8عدد الطالب الحاضرين                                

 طالب   8عدد الطالب الناجحين   

 --------عدد الطالب الراسبين                                              

 ال يوجد    تم إيقاف قيدهم ولهم حق دخول االمتحان فرصة إولىعدد الطالب الذين 

 % 100النسبة المئوية للنجاح                       

 لتربية الرياضية الفرقة الثانية  ثانيا دكتوراة الفلسفة فى ا

 طالب 4عدد الطالب المقيدين                                 

 طالب  4عدد الطالب المتقدمين                                     

 طالب  4عدد الطالب الحاضرين                                

 طالب  4عدد الطالب الناجحين   

 --------الراسبين                                              عدد الطالب

 ال يوجدتم إيقاف قدهم ولهم حق دخول االمتحان فرصة أولى  عدد الطالب الذين 

 % 100النسبة المئوية للنجاح                       

 ماجستير الفرقة االولى ملخص النتيجة : ثالثا  

 وطالبة طالب  68عدد الطالب المقيدين                                 

 طالب  52عدد الطالب المتقدمين                                      
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 طالب  50عدد الطالب الحاضرين                                       

 طالب  49          عدد الطالب الناجحين                                   

 طالب ) بعذر مقبول (  3لالمتحان                       اعدد الطالب الذين لم يتقدمو

 طالب ) بدون عذر( 15لالمتحان                          اعدد الطالب الذين لم يتقدمو

 طالب وطالبة  6                             الراسبين ويتم فصلهم  عدد الطالب

 %    98النسبة المئوية للنجاح                                          

 رابعا ماجستير الفرقة الثانية ملخص النتيجة   

 طالب وطالبة  49عدد الطالب المقيدين                                              

 طالب  39      عدد الطالب المتقدمين                                       

 طالب  37عدد الطالب الحاضرين                                             

 طالب  37عدد الطالب الناجحين                                              

 طالب  4ولهم حق دخول اإلمتحان فرصة ثانية    عدد الطالب الراسبين 

 طالب  8الراسبين ويتم إلغاء قيدهم ) مفصولين (            عدد الطالب 

 طالب ) بدون عذر(  10لالمتحان                            اعدد الطالب الذين لم يتقدمو

 %  94.87النسبة المئوية للنجاح                                            

   خامسا دبلوم الدراسات العليا ملخص النتيجة 

 طالب  9عدد الطالب المقيدين   

 طالب  3عدد الطالب المتقدمين                                      

 طالب   3عدد الطالب الحاضرين                                      

 طالب  3عدد الطالب الناجحين                                      

 طالب  2عدد الطالب الراسبين ولهم حق دخول االمتحان           

 طالب4ويتم إلغاء قيدهم عدد الطالب الراسبين  

 طالب ) بدون عذر (  6لالمتحان                   اعدد الطالب الذين لم يتقدمو

 % 100النسبة المئوية للنجاح                                              
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 الموافقة القرار: 

  -:( طالب دبلوم الدراسات العليا فى التربيه الرياضية بتقدير عام جيد جداُ  وهم  3منح عدد )  2/2

 محمد جمال السيد جبر  -1

 إسالم أبو العال محمد إبراهيم  -2

 محمد توفيق جالل دنيا   -3

 القرار: الموافقة  ا

( طالب  18وعددهم ) 2017دور يونيه  امتحانفاذهم مرات الرسوب فى نأسماؤهم بعد  وذلك الست اآلتيإلغاء قيد الطالب  2/3

 -: التاليوطالبة وهم  على النحو 

 الدرجة  االسم  م
 دبلوم  أحمد خالد محمد عبد الجواد  1

 دبلوم أحمد نادر محمد حامد  2

 دبلوم  محمود حمدى مبروك عبد هللا 3

 دبلوم  منى متولى موسى البشارى  4

 ماجستير الفرقة األولى أحمد حلمى عبد الهادى األعصر  5

 ماجستير الفرقة األولى  أحمد محمد عبد الغنى عويس 6

 ماجستير الفرقة األولى  عبد الرحمن محمد على كشك 7

 ماجستير الفرقة األولى  مصطفى محمود سامى وهبة شرف  8

 ماجستير الفرقة األولى  الموجود السيدمها سمير عبد  9

 ماجستير الفرقة األولى  هانى عبد المحسن عبد الغفار سرحان  10

 ماجستير الفرقة الثانية  أحالم إسماعيل شحاتة حمد  11

 ماجستير الفرقة الثانية  أمانى مجدى صالح رمضان  12

 ماجستير الفرقة الثانية  أمنية عبد الفتاح إبراهيم  13

 ماجستير الفرقة الثانية  شيماء إبراهيم السيد القاضى  14

 ماجستير الفرقة الثانية  محمود رفعت عبد العاطى ناصف  15

 ماجستير الفرقة الثانية  مصطفى عبد العزيز السيد يونس  16

 ماجستير الفرقة الثانية  منار شاكر عبد الفضيل محمد الحاجة  17

  ماجستير الفرقة الثانية  د وسام منصور محمود مسعو 18

 القرار: الموافقة 

 

   ثالثا :

 بالفرقة األولى ماجستير وذلك بناءاً على طلبة 2016إلغاء  قيد الطالب / محمد حمدى الفوالى المقيد بدورة أكتوبر  3/1

 على رغبة الطالببناءاً الموافقة القرار: 

شأن ب 2015لسنة  101قانون بشأن تعديل بعض أحكام وزير التعليم العالى /الدكتور من السيد األستاذ  تطبيق ماوردالنظر فى 3/2

 دكتوراة ( –ماجستير  –لطالب الدرسات العليا ) دبلوم مكافحة أعمال االخالل باالمتحانات

 بناءاً على ماجاء بالقرارالموافقة القرار: 

  -:منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للطلاب الأتى أسمائهم بعد  3/3
 الدرجة القسم العنوان االسم م
 ماجستير المنازالت " تقويم رياضة المصارعة باالندية ومراكز الشباب  أحمد على شعبان عدس  1
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 والرياضات المائية  بمحافظة المنوفية ( 

محمد عبد الموجود عبد  2

 الدباوى محمدالحميد 

 

تأثير تنمية بعض الصفات البدنية  الخاصة على 

مستوى أداء أسلوب المالكمة الجنوبية لناشئ الو 

 وشو كونغ فو  (

المنازالت 

 والرياضات المائية 

 ماجستير 

محمود عبد السالم  3

 الخولى   

 

)برنامج تدريبى لتنميه بعض المتغيرات البدنية 

ت القانون وتأثيره والفسيولوجية فى ضوء تعديال

 على مستوى األداء المهارى لالعبى الجودو

المنازالت 

 والرياضات المائية

 ماجستير 

أمير جمال عبدة عبد  4

 الحق     

 

تأثير استخدام التدريبات الباليستية على بعض 

المتغيرات البدنية الخاصة ومستوى األداء المهارى 

 لدى العبى المالكمة "

المنازالت 

 والرياضات المائية

 ماجستير 

 معتز حاتم شاهين سالم  5

 

بناء اختبار معرفي لمادة المالكمة لطلبة كلية 

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات(

المنازالت 

 والرياضات المائية

 ماجستير 

محمد السيد عبد المنعم  6

 مطر 

 

نموذج مقترح إلعادة هندسه العمليات اإلدارية " 

 " بأالنديه الخاصة (الهندره 

اصول التربية 

 الترويح  والرياضية 

 ماجستير 

عبد الهادى محمود عبد  7

 الهادى محمود  

"  تأثير استخدام تدريبات السرعة بالمقاومة على 

بعض القدرات البدنية وسرعة االداء لدى ناشئ كرة 

 القدم ( 

 

 ماجستير  األلعاب

عبد الرحمن مصطفى  8

 محمد  النجار 

 

عالقة البروفيل البيولوجى بمستوى االداء   "

 لمتسابقى الوثب الطويل "

 ماجستير  المواد الصحية 

محمود جابر محمد  9

 الصعيدى 

 

" تصميم أدوات بديلة وتأثيرها على تعليم بعض 

 8 -6المهارات للمبتدئين فى رياضة المبارزة من ) 

 ( سنوات .

المنازالت 

 والرياضات المائية 

 ماجستير 

 
 التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم للطالب المذكورين عالية القرار : الموافقة بناءاً على 

 رابعا: 

أعضاء الهيئة السادة رؤساء األقسام العلمية بشأن الموافقة على إلتحاق السادة النظر فى الطلب المقدم من  4/1

 وهم على النحو التالى  2017/2018للعام الجامعى  بتأهيلى دكتوراةةالمعاون

 التخصص القسم االسم  م
طرق التدريس والتدريب والتربية  عبير شاكر صبرى أبو هيبهم.م/  1

 العملية 

 طرق تدريس

م.م/ محمد شحات عبد العظيم شرف  2

 الدين
طرق التدريس والتدريب والتربية 

 العملية 

 مناهج

طرق التدريس والتدريب والتربية  محمد شاتوتم.م/ أسماء حسنى  3

 العملية 

 طرق تدريس

  المواد الصحية  م.م/ أحمد صبرى عوض 4

  المواد الصحية حنان ىشوقى عبد المنعم  5

  أصول التربية الرياضية والترويح  م.م/ حسين شوق أبو الحديد  6

   والترويحأصول التربية الرياضية  م.م/ صفاء فتحى األشوح  7
 للسادة أعضاء الهيئة المعاونة بناءاً  على ترشيح القسم  الموافقة القرار: 

م 2012تامر أحمد فؤاد المطبعجى والمقيد بدورة أكتوبر  لدارس/ لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية 4/2

" تأثير التدريبات النوعية على مستوى إجتياز إختبارات النجمه  -: نوانالعملية بعطرق التدريس والتدريب والتربية قسم بوالمسجل 
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 م7/2015 /13 التسجيل  الثانية للسباحة"تاريخ 

 -تحت إشراف:

 . أ.د/ صالح محسن عيسوى نجا1
الرياضى ضى المتفرغ  بقسم نظريات التدريب أستاذ التدريب الريا

 جامعة المنوفية  –وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية 

  

 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية  . أ.د/ وسام محمد ذكى حمدو 2

  -ذة وهم:تالسادة األسالجنة المناقشة والحكم من  على أن تكون 

 . أ.د/ صالح محسن عيسوى نجا 1      
 ستاذ التدريب الرياضى المتفرغ  بقسم التدريب الرياضى بكلية أ 

 مشرفاً     جامعة المنوفية               –التربية الرياضية  

 أ.د/ محمد محمد زكى محمود .2
 بقسم طرق التدريس والتدريب   التدريب الرياضى المتفرغ  م أستاذ 

 ناقشاً موالتربية العملية                      

 .  أ.د/ طارق مهدى عطيه مهدى3

 تاذ السباحة  بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية    أس

 مناقشاً جامعة الزقازيق   –الرياضية للبنين  

  
 موافقة القسمعلى بناءاً القرار : الموافقة 

المقيد بدورة اكتوبر  غانممحمد السيد عبد العظيم لدارس/لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية 4/3

" تأثير تدريبات انفجاريه على سرعه بعض األداءات والمسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان  2012

  11/12/2013تاريخ التسجيل "  هالهجومية لناشئي رياضه الكاراتي

 :تحت إشراف  

 أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية                       أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 بالكلية  أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية     أ.م.د/  إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 أستاذ الكاراتيه بقسم الرياضات المائية والمنازالت                     أ.د/  صفاء صالح حسين

 )مناقشاً(       كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق.                                                   

 )مشرفاً( ات المائية بالكلية        أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياض     ـ أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر2

 )مشرفاً(أستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية          ـ أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى3

 )مناقشاً(     بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية       مساعدأستاذ رضا يوسف يسري عبد القادر  /أ.م.دـ 4

 موافقة القسمعلى بناءاً القرار : الموافقة 

المقيد بدورة اكتوبر عمار محمد محمد أبو سعيدةلدارس/لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية 4/2

في مهارة " برنامج لتنمية القوة للعضالت العاملة والمسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان    2010

  16/2/2016تاريخ التسجيل  الدفاع ضد البرم في رياضة المصارعة وتأثيره علي فاعلية األداء "

 تحت إشراف 

 المصارعة المتفرع بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية م أستاذ أ.د/ محمد نبوي األشرم
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 أستاذمساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية أ.م.د/بالل مرسي محمد وتوت 

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 أ.د/ محمد رضا الروبي       أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية 

 )مناقشاً(كلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسكندرية            

 شاً( )مناقـ أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية2

 )مشرفاً(بالكلية المصارعة المتفرع بقسم المنازالت والرياضات المائية م ـ أ.د/ محمد نبوي األشرمأستاذ 3

 بالل مرسي محمد وتوت أستاذمساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية  /أ.م.ـ 4

 )مشرفاً(كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

 موافقة القسم على بناءاً القرار : الموافقة 

المقيد بدورة .  احمد عبد المنعم مصطفي الجزارةلدارس/ل تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية 4/2

ى المنافسة علتأثير برنامج تدريبي مقترح باستخدام تمرينات " -عنوان: بوالمسجل بقسم األلعاب    2012اكتوبر 

 8/4/2014تاريخ تسجيل الرسالة  "كرة القدم ئيالمندمجة لناشبعض القدرات البدنية والمهارات 

 تحت إشراف  

 بقسم االلعاببالكلية  قدمأستاذ كرة ال محمود الحوفي أ.د/ .1

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية د/ مؤمن محمد السيد حسنين                 مدرس بقسم األلعاب  – 2

  -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 ماجد مصطفي احمد اسماعيل.د/أ .2
 تدريب كرة القدم ورئيس قسم تدريب األلعاب الجماعيةأستاذ 

 "           ناقشا" م جامعة حلوان - بنين بكلية التربية الرياضية

 "          مشرفا" بالكلية           بقسم االلعاب قدمأستاذ كرة ال الحوفيحسن محمود  أ.د/ .3

 "" مناقشا بالكلية بقسم األلعاب كرة السلة  أستاذ طارق محمد عبد الروؤف  /أ,د .4
 

 موافقة القسمعلى بناءاً القرار : الموافقة 

 أكتوبرالمقيد بدورة إسالم احمد عبد السالم عثمان لدارس/ل الرياضية تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية 4/2

  -بعنوان:عنوان: والمسجل بقسم األلعاب  2012

تأثير استخدام خرائط المفاهيم )المتسلسلة, العنكبوتية, التلسكوبية( على تعلم بعض المهارات االساسية في الكرة  "

 19/1/2016تاريخ التسجيل   "الطائرة 
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 تحت إشراف 

 بقسم األلعاب بالكليةكرة السلة  أستاذ طارق محمد عبد الروؤف أ,د/  .1

 د/ أيمن مرضى عبد البارى                                 مدرس بقسم األلعاب بالكلية  -2

 -ذة وهم:تالسادة األساعلى أن تكون  لجنة المناقشة والحكم من 

 محمد محمد رفعت محمد -1
 نظريات األلعاب الجماعية والعاب الطائرة بقسمأستاذ الكرة 

 "مناقشاً"     المضرب بكلية التريبة الرياضية جامعة بنها

 مناقشاً" ورئيس قسم األلعاب بالكلية  "لعاب كرة اليد بقسم األ أستاذ    طارق محمد علي النصيري -2

 "مشرفاً"   بالكلية                 بقسم االلعاب كرة السلة أستاذ  طارق محمد عبد الرؤوف  د/. أ -3
 

 موافقة القسمعلى بناءاً القرار : الموافقة 

باحثين االتي م لل2018 /30/9م إلي 1/10/2017من مد فترة الدراسة عام أول  فى الفترة  4/2

 اسمائهم وهم:

 مالحظات القسم  لجنة اإلشراف الباحث

 محمد أبو اليزيد الحسيني األعصر

 إبراهيم الباقيرىأ.د/ محمد 

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد

المنازالت 

 والرياضات المائية 

تقدم الطالب لقسم 

 الدراسات العليا 

 مؤمن أبو اليزيد الحسيني األعصر

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد

 د/ محمد حسين بكر 

المنازالت 

 والرياضات المائية 
تقدم الطالب لقسم 

 الدراسات العليا

 محمود عبد الفتاح محمد

 أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب

 أ.م.د/ محمد عباس صفوت

 أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي

المنازالت 

 والرياضات المائية 

لم يتقدم للقسم 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

 محمد السيد عبد العظيم غانم
 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى

المنازالت 

 والرياضات المائية 

لم يتقدم للقسم 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

 عبد العظيم زيدان عصام فايز

 أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى

 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة

 أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد

المنازالت 

 والرياضات المائية 

لم يتقدم للقسم 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

 عبد الرحمن محمد عبد الخالق

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم

 د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

 د/ والء كامل محمود العبد

المنازالت 

 والرياضات المائية 

لم يتقدم للقسم 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

 حامد سويلم حامد محمد

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 
 أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخ

المنازالت 

 والرياضات المائية 

لم يتقدم للقسم 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

لم يتقدم للقسم المنازالت  أ.د/ مصطفي سامي عميرة نبيل إبراهيم إبراهيم اسراج الدين
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لسداد الرسوم  والرياضات المائية  الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد 

 الدراسية 

 ناني احمد رفعت إبراهيم
 أ.م.د/ أكرم كامل إبراهيم 

 د/ شريف محمد عبد المنعم 

لم يتقدم للقسم  األلعاب 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

 احمد محمود نبيل محرم
 أ.د/ محمود حسن محمود الحوفى 

 د/ مؤمن محمد السيد حسنين 

لم يتقدم للقسم  األلعاب 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

 محمود منصور خليفة 

 طارق محمد عبد الرؤوف  د/

 د/ خالد عبد الفتاح البطاوى 
 األلعاب

لم يتقدم للقسم 

لسداد الرسوم 

 الدراسية 

األقسام بإفادة من الدراسات العليا بسداد الطالب مع مراعاة إلتزام موافقة القسم على بناءاً القرار : الموافقة 

 المقررة علية وإنهاء جميع إجراءات المد  للرسوم

بقسم والمسجل  2012تسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  رامي رضا إبراهيم المداحل المقيد بدورة اكتوبر  4/2

م صدر 100برنامج تدريبي لبعض القدرات التوافقية وتأثيره علي المستوي الرقمي لسباحة المنازالت والرياضات المائية بعنوان " 

 " ناشئين

 تحت إشراف

 بالكلية مني مصطفي محمد علي أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د/ـ 1

 بالكليةهبة هللا عصام الدين الدياسطى مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية  د/اـ 2

 موافقة القسمعلى بناءاً القرار : الموافقة 

المسجل  2015المقيد بدورة اكتوبر  أحمد السيد عبيد السيدتسجيل موضوع رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /   4/2

دراسة تحليلية لمباريات المصارعة الرومانية أولمبياد ريودي جانيرو  " قسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان ب

 ."م2016

 تحت إشراف 

 أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية -1
 بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكليةد/ محمد بيلي إبراهيم بيلي                مدرس  -2

 موافقة القسمعلى بناءاً القرار : الموافقة 

دكتوراة  –ماجستير  -لتحاق بالدراسات العليا ) دبلوم النظر فى قبول دعم مالى من الطالب الوافدين المتقدمين لإل 4/2

 جنية مصرى لصالح الكلية  5000يقدر بمبلغ (

 

 على مجلس الكلية  لموضوعاعرض القرار : 

  -للطالب األتى أسمائهم بعد : 30/9/2017الى  1/10/2016إيقاف قيد لمدة عام فى الفترة من  4/2

  2012محمد على سليمان محمود المقيد بدورة اكتوبر  -1

  2012خالد شوقى فهمى الدسوقى  المقيد بدورة اكتوبر  -2
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 الطلب المقدم من الطالبين الموافقة بناءاً على القرار : 

 

 

 ن تسجيل األبحاث بشأ

األستاذ المساعد بالقسم لتسجيل األبحاث الخاصة  أميره محمود طه عبد الرحيمالطلب المقدم من السيدة الدكتور / 

دليل إلكترونى تفاعلى تطبيقى للتدريب الميدانى )التربية العملية( للطالبات "-بها وعددها واحد وبعنوان :

 ".المعلمات بالتربية الرياضية فى ضوء احتياجاتهن

 القرار 

الموافقة على التسجيل بناءا على موافقة القسم مع مراعاة أن األبحاث تقع فى إطار الخطة البحثية 

بأنه  ITللقسم والكلية وموافاة العالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من 

بياناته الشخصية وعناوين أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واألنجليزية مع  قام بادخال جميع

 رفع األمر لمجلس الكلية ألخذ الموافقة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعة .

االستاذ المساعد بقسم االلعااب كلياة التربياة الرياضاية جامعاة طارق الجمال /دأ.م. الطلب المقدم من

الموافقة علاى تساجيل بحاا خاصاته بعناوان: "التوزيام االحتماالي لنساب مدينة السادات بخصوص 

 االستحواذ وفاعلية األداء ومستوي النتائج لتدعيم اتخاذ القرار في الهوكي"

 القرار 

الموافقة على التسجيل بناءا على موافقة القسم مع مراعاة أن األبحاث تقع فى إطار الخطة البحثية 

بأنه  ITالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من للقسم والكلية وموافاة الع

قام بادخال جميع بياناته الشخصية وعناوين أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واألنجليزية مع 

 رفع األمر لمجلس الكلية ألخذ الموافقة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعة .

 بتسجيل األبحاث التالية: بد الوهاب خفاجىأحمد عالطلب المقدم من د./  -3

.المعالجة النظرية لمعيارية احتساب نقاط مسابقة العشاري " بحث فردي" والمنشور بمجلة كلية 1

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

The absolute norm degree for push-ups test for track and field athletes2- 

 (. AJSSAوالمنشور بمجلة اسيوط الدولية لعلوم الرياضة والفن )" بحث فردي" 

 . التقييم المهارى البدنى لالعبى الرمح .3

 و تسجيل فكرة البحث التالى :

" بحث مشترك" أ.د / مصطفى  دراسة تحليلية للتوزيع الزمني لمسابقات الوثب فى العاب القوى .1

 ة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.عطوة , م.د/ أحمد خفاجي والمنشور بمجلة كلي
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 القرار 

الموافقة على التسجيل بناءا على موافقة القسم مع مراعاة أن األبحاث تقع فى إطار الخطة البحثية 

بأنه  ITللقسم والكلية وموافاة العالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من 

قام بادخال جميع بياناته الشخصية وعناوين أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واألنجليزية مع 

 .رفع األمر لمجلس الكلية ألخذ الموافقة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعة 

 

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

 

 

 والبحوثسراللجنة وكيل الكلية للدراسات العليا أمين 

 .د/ مصطفى سامى عميرة أامل الحسينى                                                               

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


