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 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

2/1 
  -فى التربية الرياضية للباحثين االتى اسمائهم بعد : ( دكتوراة  –الماجستير ) منح درجة 

 م االســــــم عنوان البحث  القسم 

اصول التربية الرياضية 

 والترويح  
" تأثير برنامج ترويحى على بعض المهارات الحركية 

 ( سنوات 9 -6لالطفال من سن ) 

حسنى المقيد بدورة  احمد عثمان محمد

 1 والمسجل لدرجة الماجستير   2011اكتوبر 

 الصحة   المواد 
تاثير برنامج مقترح باستخدام التدريبات الوظيفية 

وخارج الوسط المائي لتاهيل اصابة التواء داخل 

  الرباط الخارجي لمفصل الكاحل لدي الرياضيين

 محمد ممدوح محمود الهجين   

والمسجل  2012المقيد بدورة أكتوبر 

 لدرجة الماجستير
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 المواد الصحية 
" تأثير برنامج تأهيلى على مستوى االتزان الحركى 

 ) دراسة حالة ( " بعد االصابة بنزيف تحت العنكبوتية

 فيصل محمد السيد الشاذلى 

والمسجل لدرجة  2010المقيد بدورة أكتوبر 

 ياضية الماجستير فى التربية الر
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صول التربية الرياضية أ

 والترويح  

)البناء الجسماني وعالقته بالتفوق الدراسي  

لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات

 حنان إبراهيم ابو موسى   

 دكتوراة   2013المقيدة بدوره أكتوبر  
4 

أصول التربية الرياضية 

 والترويح 

قلق المستقبل ودافعية االنجاز لدى الرياضين 

 المعاقين بدنيا  "

 مروة محمد إبراهيم الباقيرى 

 دكتوراة   2013المقيدة بدوره أكتوبر 
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أصول التربية الرياضية 

 والترويح

) فاعلية تقويم القدرات التوافقية على بعض 

 "  واالداءات الهجومية لالعبي الكونغو ف

 احمد ربيع محمود سعد  

 دكتوراة  2013بدوره أكتوبر  المقيد
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 قسم االلعاب 

) تاثير أستخدام تدريبات التحمل متنوعة 

المسارات الحركية على بعض االداءات 

 القدم  "المهارية والوظيفية لناشئى كرة 

 محمد رفعت تركي   محمود

 دكتوراة  2012المقيد بدورة أكتوبر 
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المنازالت والرياضات 
 المائية

" دراسة تحليلية لبعض المتغيرات 
الكينماتيكية كأساس لتدريبات نوعية 
لتطوير أكثر مهارات الهجوم المضاد 

 فاعلية فى رياضة الجودو "

 عادل متولى شحاتة عامر 
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على منح الدرجة العلمية للباحثين المذكورين عالية وذلك بناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الموافقة القرار: 

 . الحكم والمناقشة

ليزا محمود حسن للباحثة /  دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 2/2

برنامج توجية حركى وإرشاد بعنوان )والمدرس المساعد بقسم المواد الصحية  2013بدوره أكتوبر  ةالمقيد الحوفى

 لقوامية فى مرحلة ماقبل المدرسة "د والوقاية من انتشار التشوهات اقوامى للح

 تحت إشراف

 عاصم             أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية بالكلية  د/ حمدى عبده0أ

 د/ مسعود كمال غرابة                   أستاذ القوام بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان 0أ

  -: تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم

 مشرفا    بقسم المواد الصحية بالكلية      المتفرغ أستاذ بيولوجيا الرياضة        عاصم          مدى عبدهد/ ح0أ

 مشرفا                  د/ مسعود كمال غرابة                   أستاذ القوام بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان0أ

 مناقشا          الرياضية قسم علوم الصحة جامعة حلوان  استاذ الصحة       احمد على حسن                 /أ.د
   مناقشا      م بعمل رئيس القسم ائاستاذ مساعد بقسم المواد الصحية وق      أ.م.د/عبد الحليم يوسف عبد العليم 

 الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار: 

فوزى مريم عادل /  ةالتربية الرياضية للباحثتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى   2/3

بقسم المواد الصحية   بعنوان " تأثير التمرينات  ةوالمسجل 2013بدورة  أكتوبر  ةكرتلى  المقيد

 ون سيندروم وعالقتها بالسعات التنفسية " االتأهيلية لتقويم بعض التشوهات القوامية لفئة الد

 تحت إشراف 

  استاذ مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس القسم        أ.م.د/عبد الحليم يوسف عبد العليم 

 

  -: تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم 

 مناقشا                    د/ حمدى عبدة عاصم        أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية بالكلية0أ

 مناقشا  أ.د/ ليلى صالح الدين سليم  استاذ فسيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية جامعة حلوان 

 مشرفا         استاذ مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس القسم        أ.م.د/عبد الحليم يوسف عبد العليم 

 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم 

 

   ثالثا :
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حنان شوقى عبد المنعم /  ةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث  3/1

على والمسجلة بقسم المواد الصحية بعنوان " تأثير برنامج تدريبى هوائى  2014عبد الباقى المقيدة بدورة اكتوبر 

 ( سنة  60 – 45السيدات للمرحلة السنية )  لدى  خفض مستوى دهنيات الدم ومعامل االصابة بأمراض القلب

 تحت اشراف 

  استاذ مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس القسم          أ.م.د/عبد الحليم يوسف عبد العليم 

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 مناقشا                   عاصم        أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية بالكلية د/ حمدى عبده0أ

 عة حلوان        مناقشاأ.د/ احمد نصر الدين السيد     استاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية جام

 مشرفا       استاذ مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس القسم        أ.م.د/عبد الحليم يوسف عبد العليم 

 

 بناءاً على موافقة القسم الموافقة القرار: 

 حسين شوقى محمد تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /   3/2

بعنوان  والمعيد بقسم اصول التربية الرياضية والترويح  والمسجل بذات القسم 2014بو الحديد المقيد بدورة اكتوبر أ

 تأثير برنامج للتصور العقلى على الطالقة النفسية ومستوى اداء بعض مهارات المصارعة ""

 تحت اشراف 

 أ.م.د/ نرمين رفيق عبد العظيم                         استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية بالكلية 

 بالكليةد/ بالل مرسى وتوت                                    مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية 

   -: ئهمتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسما

 مناقشا    أ.د/ محمد حسن عالوى          استاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان 

 والترويح أ.د/ محمد ابراهيم الباقيرى     استاذ علم النفس الرياضى بقسم اصول التربية الرياضية 

 مناقشا   بالكلية                    ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          

 مشرفا                     أ.م.د/ نرمين رفيق عبد العظيم        استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية بالكلية

 

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 
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صفاء فتحي كامل  / ةلرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثتشكيل لجنة المناقشة والحكم   3/3

عنوان " أساليب والمسجلة بذات القسم ب االشوح  المعيدة  بقسم أصول التربية  الرياضية والترويح 

 بروح الدعابة لدي عينة مختارة من القادة  في المجال الرياضي " االقيادة وعالقته

 تحت إشراف 

 ا م.د/ نرمين رفيق محمد   أستاذ المساعد بقسم اصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية  

 أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة    استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية  

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم : 

 مناقشا     .د/ محمد حسن عالوى          استاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان  

  .م.د/ عبد المحسن مبارك راشد  استاذ مساعد بكلية التربية االساسية قسم التربية البدنية والرياضة جامعة الكويت مناقشا  أ

 مشرفا                     استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية بالكلية أ.م.د/ نرمين رفيق عبد العظيم       

 مشرفا   أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة    استاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 رابعا: 

إبراهيم  فتحى إبراهيم غنيم تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /   4/1

تأثير  بعنوان " المنازالت والرياضات المائية المسجل بقسم  المقيد بدرجة الماجستير فى التربية الرياضية و

 استراتجيات التعلم التعاونى والتنافسى على سباحة الفراشة "

 تحت اشراف 

 أ.د/ منى مصطفى محمد على             أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية

 ية بالكلية أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم              أستاذ السباحة  بقسم المنازالت والرياضات المائ

 د/ أحمد طلحة حسين                     مدرس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  بالكلية

   -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

  شااقمن           قسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية ب.د/ حاتم حسنى محمد يوسف  استاذ تدريب السباحة أ

 مشرفا       أ.د/ منى مصطفى محمد على      أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية    

 أ.د/ هبه عبد العظيم محمد امبابى    استاذ مناهج التربية الرياضية ورئيس قسم الرياضة المدرسية 
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 مناقشا                             للبنات جامعة االسكندرية كلية التربية الرياضية                                

 مشرفا        أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم              أستاذ السباحة  بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية

 القرار : الموافقة بناءاً على موافقة القسم 

احمد عادل عبد الهادى  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث/  4/2

الخصائص البيوميكانيكية لمهارة  "  والمسجل بقسم التمرينات والجمباز بعنوان2010محمد المقيد بدورة اكتوبر 

 هونما كأساس لوضع التدريبات النوعية على جهاز الحلق "

 تحت اشراف :

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بقسم العاب القوى بالكلية 

 بالكلية رينات والجمباز أستاذ مساعد بقسم التم          شرين محمد عبد الحميد       د/ 0م0أ

 بالكلية  مدرس بقسم التمرينات والجمباز                         د/ ياسر على قطب          

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بقسم العاب القوى بالكلية        مشرفا 

 استاذ مساعد بقسم علوم الحركة كلية التربية الرياضية              السيد محمد عاشور        أ.م.د/ ياسر

 مناقشا                                   للبنين جامعة حلوان                                                                

                  مناقشا      استاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز بالكلية                            أ.م.د/ حمدى احمد السيد وتوت 

 بالكلية                   مشرفا أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز          شرين محمد عبد الحميد     د/ 0م0أ

 

  ناءا على  موافقة القسمالموافقة بالقرار: 

 2015تسجيل رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية  للباحث / عمرو سيد رمضان عبد العال  المقيد بدورة  اكتوبر   4/3

لية لواقع رياضة التنس فى دراسة تحلي الرياضية والترويح  بعنوان "والمسجل بقسم  اصول التربية 

 "الوجة القبلى  محافظات 

 تحت اشراف 

 أستاذ ادارة التنس  بقسم اصول التربية الرياضية والترويح         أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب      

 ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة                                                 

 مدرس بقسم اصول التربية الرياضية والترويح            د/ رقية محمد مهدى خضر   
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 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 خامساً:

 2014المقيد بدورة  اكتوبر تسجيل رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية  للباحث / محمد مبروك عبد الفتاح مسلم   5/1

التحليل الزمنى لمسابقة الوثب الثالثى كأساس فى توزيع الوحدة  والمسجل بقسم  العاب القوى   بعنوان "

 التعليمية الصغرى وتأثيرة على مستوى االداء المهارى لتالميذ المرحلة الثانوية " 

 تحت اشراف 

 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة           استاذ الميكانيكا الحيوية وعلوم الحركة بقسم العاب القوى بالكلية  

  أ.م.د/ رحاب عادل عراقى جبل        استاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بالكلية

      ى بالكليةد/ احمد عبد الوهاب خفاجى                  مدرس بقسم العاب القو

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار:  

  

احمد حمدان احمد خليفة المقيد الغاء قيد وتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  5/2

والمسجل بقسم اصول التربية الرياضية والترويح  بعنوان " تأثير استخدام  2011بدورة اكتوبر 

 الراجعة على تحسين اداء بعض المهارات الهجومية فى كرة السلة "التغذية 

 تحت اشراف 

 استاذ علم النفس الرياضى بقسم اصول التربية الرياضية والترويح    .د/ محمد ابراهيم الباقيرى     أ

          ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالكلية                                              

 بالكلية  استاذ بقسم اصول التربية الرياضية  والترويح          عادل رمضان بخيت           أ

القرار : الموافقة بناءا على موافقة هيئة االشراف  باالضافة الى ان الباحث لم يسدد رسوم دراسية لمدة اربعة 

 اعوام متتالية  .

المدرس سها احمد نبيل محمد حسن النظر فى الطلب المقدم من أ.د/ حمدى عبدة عاصم المشرف على الباحثة /   5/3

   pparg gen ,adiopnectin gen , leptein genعنوان دور الجينات االيضية )ب بقسم المواد الصحية  المساعد 

عمها فى تكاليف القياسات الخاصة بالبحث د" وذلك لفي انقاص الوزن باستخدام برنامج غذائي ورياضي مقترح 

حيث تحملت الباحثة تكاليف شراء البريمر الخاص بأربع جينات الخاصة بتحليل عينات الدم الخاصة بالعينة وكذلك 

 الف جنيها  40000تكاليف الكلسترول واعداد برنامج غذائى حيث تحملت الباحثة تكاليف تفوق 

 على أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للنظر فى هذا الشأنالموافقة مع عرض االمر القرار:  

 بشأن تسجيل االبحاث 
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 تسجيل ابحاث بعنوان 0الطلب المقدم من السيد الدكتور/ عاطف سيد احمد عبدالفتاح

Life skills for athletics students                                                     1- 

 –Eفز بالزانة لطالب كلية التربية الرياضية باستخدام أسلوب قوالبحث بعنوان " بناء أختبار معرفي لل -2

Learning "التعلم عن بعد 

 

 القرار   

******** 

مراعاة أن األبحاث تقع فى إطار الخطة  مع   بناءا علي موافقة مجلس القسمالبحث  تسجيل الموافقة علي

باالستمارات المطلوبة معتمده ومختومة ورفع األمر لمجلس  الدراسات العليا فاةاموو البحثية للقسم والكلية

 .حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعة ألخذ الموافقة الكلية

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

 

 والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا                                                جنة لسرالأمين      

 مصطفى سامى عميرة  .د/أ                                                         امل الحسينى      
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