
  التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتكلية/

 الدراسات العليا  /مكتب 
 

 لجنة الدراسات العيا  جتماعامحضر 

 2016/2017 العام الجامعي 187 رقم الجلسة

 10/1/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 العاشرةالساعة 

نهاية 

 االجتماع
 الواحدة الساعة 

مكان 

 الإلجتماع
 أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  بمكت

 

 الحضـــــــــــــــــــــور:
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   أوالً: المصـــادقات 

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 30/9/2016القانونية للقيد  فى وذلك االنتهاء المدة الغاء قيد الطالب االتى اسمائهم بعد  2/1

 2010المقيد بدورة اكتوبر هانى عبد العظيم عطا  -1

 2011المقيد بدورة اكتوبر عواجة  محمد ربيع عبد المحسن -2

 2011المقيدة بدورة اكتوبر  هبة محمد على احمد  -3

 2011المقيد بدورة اكتوبر  عبد هللا محمد محمود ابراهيم  -4

 

 الموافقة القرار: 

للباحثة / مروة يوسف إسماعيل حسن  المقيدة بدورة اكتوبر فى التربية الرياضية تسجيل رسالة الماجستير  2/2

تأثير تمرينات بإستخدام األلعاب التفاعلية اإللكترونية على والمسجلة بقسم التمرينات والجمباز بعنوان " 2015

 "ماقبل المدرسة بعض المهارات األساسية ومهارات التفكير لطفل

 تحت اشراف 

 أستاذ ورئيس  قسم التمرينات والجمباز بالكلية                  أمل صالح سرور أ.د/
 بالكلية أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز              أ.م.د/ وسام عادل أمين  

 مدرس التربية الحركية للطفل قسم رياض األطفال                    أحمد حشادإيمان  د/ 
 .كلية التربية جامعة مدينة السادات                                              

 الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار: 

المقيد بدورة اكتوبر   محمود خليفة محمود منصور تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  2/3

دراسة تحليلية لفاعلية المهارات االساسية للكرة الطائرة  والمسجل بقسم االلعاب  بعنوان " 2201

 " 2016ريو  –االولمبية  سيدات بدورة االلعاب

 تحت اشراف  

 بالكلية / طارق عبد الرؤف                      استا بقسم االلعاب  أ.د/

  مدرس بقسم االلعاب  خالد عبد الفتاح البطاوى                    د/ 

 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم 

 

   ثالثا :
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عمرو عوض محمد تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /   3/1

والمسجل بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  وتاريخ  2010المقيد بدورة اكتوبر رجب 

متر حرة على  400تأثير توجيه األحمال التدريبية لمسابقة بعنوان "   14/4/2015التسجيل 

 اإليقاع الحيوي والمتطلبات البدنية والمستوى الرقمي لناشئ السباحة "

 تحت إشراف 

 أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية         أ.د/ صالح محسن عيسوى نجا   

 د/ محمد محمد زكى  محمود       أستاذ م التدريب الرياضي المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بالكلية   أ.

 المائية بالكلية  توالرياضا تمدرس بقسم المنازال  د/ وسام محمد زكى حمدو               

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

  مشرفا          أ.د/ صالح محسن عيسوى نجا     أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 

 مناقشا      المائية  بقسم المنازالت والرياضات المائية ووكيل الكلية للدراسات العليا     استاذ الرياضات       .د/ مصطفى سامى عميرة   أ

 مناقشا       استاذ تدريب السباحة بقسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ         .د/ اشرف ابراهيم عبد القادر أ

  مشرفا    بالكلية   أستاذ م التدريب الرياضي المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية          د/ محمد محمد زكى  محمود  أ.

 كور على المد والتشكيل للطالب المذالموافقة القرار: 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / عبد الهادى محمود   3/2

والمسجل بقسم االلعاب  وتاريخ التسجيل  2012عبد الهادى محمود  المقيد بدور اكتوبر 

بعنوان "  تأثير استخدام تدريبات السرعة بالمقاومة على بعض القدرات البدنية 8/7/2014

 االداء لدى ناشئ كرة القدم ( وسرعة 

 تحت إشراف 

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

 د/ فاطمة عبد الفتاح سليمة                     مدرس بقسم األلعاب بالكلية 

  -: تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم

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

 استاذ تدريب كرة القدم ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات                     سعد بية        ممدوح .د/ أ

 مناقشا               العليا  والبحوث جامعة الزقازيق                                                                         
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 مناقشا             استاذ كرة اليد ورئيس قسم االلعاب بالكلية                      أ.د/ طارق محمد النصيرى       

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / والء امين عبد   3/3

 10/6/2014والمسجل بقسم  االلعاب  وتاريخ التسجيل  2012الستار عالم  المقيد بدورة اكتوبر 

لتالميذ المرحلة دم تأثير استخدام السبورة التفاعلية على تعلم بعض المهارات األساسية فى كره القبعنوان "  

 ( االبتدائية 

  تحت إشراف

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

 أ.م.د/عبد هللا عبد الحليم محمد            استاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بالكلية        

  مدرس بقسم األلعاب كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية        د/ أحمد ساهر حسانين       

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

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

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

 مناقشا     س بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلواناستاذ كرة القدم بقسم المناهج وطرق التدري    .د/ مصطفى محمد بدر الدين سيد  أ

 أ.م.د/عبد هللا عبد الحليم محمد              استاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بالكلية               

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 رابعا: 

المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / عبد الرحمن مصطفى تشكيل لجنة   4/1

والمسجل بقسم المواد الصحية   وتاريخ التسجيل  2011محمد  النجار المقيد بدورة اكتوبر 

 بعنوان "  عالقة البروفيل البيولوجى بمستوى االداء لمتسابقى الوثب الطويل "  18/10/2014

 تحت إشراف 

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

 استاذ مساعد بقسم العاب القوى بالكلية                  أ.م.د/ عاطف سيد احمد             

   -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 أ.د/ حمدى عبدة عاصم                       استاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية                     مناقشا

 مشرفا     بالكلية قائم بعمل رئيس القسم أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم       استاذ مساعد بقسم المواد الصحية و
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 مشرفا                            استاذ مساعد بقسم العاب القوى بالكلية                    .م.د/ عاطف سيد احمد              أ

 استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم مسابقات الميدان والمضمار          أ.م.د/ نهى محمود محمد الصواف 

 مناقشا    كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية                                                                                            

 

   

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

 

أحمد صبري عوض محمد يادم تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  4/2

والمعيد بقسم المواد الصحية بعنوان تقييم اللياقة الفسيولوجية والبدنية لطالب المرحلة   2014المقيد بدورة اكتوبر بدورة 

  10/11/2015وتاريخ التسجيل  االعدادية للمدارس الرياضية بمحافظة المنوفية

 تحت اشراف 

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

   -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 مناقشا       الزقازيق   أستاذ بقسم العلوم الصحية كلية التربية الرياضية بنات جامعة      د/ جيهان يحى محمود عفيفى    .أ

 أ.د/ حمدى عبدة عاصم                    استاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية                      مناقشا 

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

 

  ناءا على  موافقة القسمالموافقة بالقرار: 

تأكيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث على ضرورة تنبية السادة رؤساء االقسام العلمية  4/3

 –ماجستير  –على السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس لطلبة الدراسات العليا ) دبلوم 

 دكتوراة ( بضرورة االلتزام باستخدام توصيف المقررات العلمية . 

 الموافقة القرار:

 خامساً:

دكتوراة ( الواردة من االقسام  –اعتماد التقارير السنوية الخاصة بطالب الدراسات العليا ) ماجستير  5/1

 قسم المنازالت والرياضات المائية  : اوال -العلمية المختصة على النحو التالى :

 مالحظات  الدرجة  اإلسم  م

 تقرير السنة األولى دكتوراه السيد كمال عبد الفتاح عيد 1
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 تقرير السنة الرابعة ماجستير أمير جمال عبد الحق 2

 تقرير السنة الثانية ماجستير محمد أبو اليزيد الحسينى 3

 تقرير السنة الثانية ماجستير مصطفى مدحت عباس بالل 4

 تقرير السنة الثانية ماجستير حامد محمد حامد سويلم 5

 تقرير السنة الثانية ماجستير حويتإبراهيم عصام لطفى  6

 تقرير السنة الثانية ماجستير حشادمحمد إبراهيم الدسوقى  7

 تقرير السنة الرابعة ماجستير ياسر صافى عبد الحميد  8

 تقرير السنة الرابعة ماجستير محمود عبد السالم الخولى 9

 تقرير السنة الثالثة ماجستير معتز حاتم شاهين 10

 تقرير السنة الثانية ماجستير اليزيد الحسينىمؤمن أبو  11

 تقرير السنة الثانية ماجستير عصام فايز زيدان 12

 تقرير السنة الثانية ماجستير أحمد على شعبان عدس 13

 تقرير السنة األولى ماجستير مصطفى جالل غانم 14

 تقرير السنة الثانية ماجستير اسالم محمود عبد الحافظ 15

 تقرير السنة األولى ماجستير السبكىحسن عزت  16

 تقرير السنة األولى ماجستير محمود عبد المجيد سليمةمحمد  17

 تقرير السنة الثانية  ماجستير محمدعبد الموجود الدباوي 18

 تقرير السنة الثالثة ماجستير محمد السيد عبد العظيم غانم  19

 ثانيا : قسم االلعاب 

 مالحظات  الدرجة  اإلسم  م

 تقرير السنة الثالثة دكتوراه محمد فاروق جبر هاشم 1

 تقرير السنة الثالثة ماجستير رامى حسن أحمد خلف 2

 تقرير السنة األولى ماجستير حسانين شافع دمحمد خال 3

 تقرير السنة األولى ماجستير اسالم عبد السالم عثمان 4
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 السنة الثالثةتقرير  ماجستير أحمد عبد المنعم الجزارة 5

 تقرير السنة الثانية ماجستير أحمد محمود نبيل محرم 6

 تقرير السنة الثانية ماجستير والء أمين عبد الستار 7

 تقرير السنة الثانية ماجستير طارق عاطف الصباحى 8

 تقرير السنة األولى ماجستير أسامة عبد السميع عمارة 9

 قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية : ثالثا 

 مالحظات  الدرجة  اإلسم  م

 تقرير السنة األولى دكتوراه محمد بكر سالم 1

 تقرير السنة األولى ماجستير آية محمد قرشى 2

 تقرير السنة األولى ماجستير حسام الدين عمر جمعة 3

 تقرير السنة الثانية ماجستير عمرو عوض محمد رجب 4

 تقرير السنة الرابعة ماجستير هبة سيد عوض محمود 5

 تقرير السنة الثالثة ماجستير أميرة محمد هالل 6

 تقرير السنة الثانية ماجستير تامر فؤاد المطبعجى 7

 تقرير السنة الثانية ماجستير نهلة محمد نبوى األشرم 8

 قسم المواد الصحية  خامسا : 

 مالحظات  الدرجة  اإلسم  م

 تقرير السنة األولى دكتوراه سها نبيل حسن شريف 1

 تقرير السنة األولى ماجستير محمود فتحى الهوارى 2

 تقرير السنة الثانية ماجستير مريم عادل فوزى كريتلى 3

 تقرير السنة الثانية ماجستير محمد عبد الفتاح محمد حبيب 4
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 تقرير السنة األولى ماجستير حنان شوقى عبد الباقى 5

 تقرير السنة األولى ماجستير حسن على عفيفى 6

 تقرير السنة األولى ماجستير أحمد صبرى عوض يادم 7

 تقرير السنة الثانية ماجستير حنان حسين راشد 8

 

 

 سادسا : قسم العاب القوى 

 مالحظات  الدرجة  اإلسم  م

 تقرير السنه األولى  ماجستير  أالء أحمدعبد هللا دبركى  1

 تقرير السنه  الثالثة  ماجستير أحمد عبد الرسول أحمد عيسى  2

 تقرير السنه األولى  ماجستير وائل رشاد حامد عبد الفتاح  3

 
الموافقة على ما جاء من بعض االقسام حيث تم االنتهاء من بعض التقارير واعتمادها وجارى  القرار: 

 استكمال بقية التقارير من االقسام االخرى

 

 -بعد :فى التربية الرياضية للباحثين االتى اسمائهم منح درجة الماجستير  5/2
محمود مختار السيد أبو العطا  المسجل بقسم التمرينات والجمبااز  بعناوان " برناامج تمريناات بمقاوماة وزن   -1

  وتأثيره على بعض عناصر اللياقة البدنية ومستوى اداء جملة الحركات األرضية" TRXالجسم بجهاز ال 

محمد عبد الموجود مصطفى النجار  المسجل بقسم ألعاب القوى بعنوان ) التحليل الزمنى لمسابقه  -2

 الوثب الطويل كأساس لتوزيع الوحده التعليميه الصغرى لطلبه التعليم األساسى (

 . بناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكمعلى المنح وذلك  القرار: الموافقة

 القرار :  

ياوم الاى  26/1/2017 الموافاق ر العاام مان ياوم السابت الراباع موعاد السايمنافاى االستثنائى تغير ال 5/3

البكااالوريوس وكااذلك لمرحلااة ات وذلااك  نظاارا لظااروف االمتحاناا 22/1/2017الموافااق الثالااث  االحااد

 يناير25لظروف االحتفال بثورة 

 القرار: الموافقة 

النظر فى االقتراح المقدم من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا بشاأن ضارورة الازام طالاب الدراساات  6/1

لة ( سيمنار قسم / عام  وذلك  قبل عمل سمنار قسم  3دكتوراة ( بحضور عدد )  –العليا ) ماجستير 

( مناقشات قبال التشاكيل لاة ماع متابعاة  5وفى حالة التشكيل للجنة المناقشة والحكم  حضورة عدد ) 

 ذلك من خالل مختصى الدراسات العليا 

 القرار: الموافقة 

تأكيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث على ضرورة التزام السادة رؤساء االقسام العلمية  6/2
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نار العام وذلك طبقا لقرار مجلس الكلية لجنة اشراف للطالب اال بعد االنتهاء من السيمم اقتراح دبع

 فى هذا الشأن .

 

 القرار: الموافقة 

وذلك  (تدريب + أدارة ) الفرقة الثانية شعبة درجة الماجستير تعديل فى الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا  6/3

( ساعة  2بواقع ) أ.د/ محمد صبحى حسانين من تدريس مقرر االختبارات والمقاييس فى التربية الرياضية   برفع 

 وذلك الكتمال نصاب سيادتة بكلية  التربية الرياضية بنين جامعة حلوان نظرى ولمدة ثالثون اسبوعا 

سم اصول التربية الرياضية استاذ القياس والتقويم بقواسناد تدريس المقرر الى  أ.د/ محمد صبرى عمر 

 والترويح بكلية التربية الرياضية أبو قير جامعة االسكندرية 

 

 القرار: الموافقة 

استاذ القياس والتقويم بقسم اصول التربية الرياضية والترويح بكلية  أ.د/ محمد صبرى عمرانتداب  7/1

دريس مقرر االختبارات والمقاييس فى التربية الرياضية   لتالتربية الرياضية أبو قير جامعة االسكندرية وذلك 

 .الفرقة الثانية  فى التربية الرياضية لدرجة الماجستير ( ساعة نظرى ولمدة ثالثون اسبوعا 2بواقع ) 

 

 القرار: الموافقة 

 بشأن تسجيل االبحاث 

األبحاث  مكافأة نشر بتسجيل وصرف  3/1/2016الطلب المقدم من قسم طرق تدريس بتاريخ  -

 الخاصة بالسيدة الدكتورة / أميرة محمود طه عبد الرحيم  وهي كالتالي:

الحقيبة األلكترونية كمقترح لتطوير أداء مشرفات التربية العلمية فى احتياجاتهن    -1

 الفعلية فى مجال األشراف من وجهة نظرهن

لطالبات المعلمات الكفايات  تأثير إستراتيجية تدريس قائمة على أنماط التعلم ألكساب ا -2

 األدائية.

استخدام األختبارات األلكترونية داخل التعلم الصفى وتأثيرها على التحصيل المعرفى   -3

 واألتجاهات نحو استخدامها فى تدريس مادة طرق التدريس

 القرار   

******** 

مرعاة أن  مع   بناءا علي موافقة مجلس القسموصرف االبحاث  تسجيل الموافقة علي

باالستمارات  الدراسات العليا فاةامواألبحاث تقع فى إطار الخطة البحثية للقسم والكلية و

حتى يتسنى لنا مخاطبة  ألخذ الموافقة المطلوبة معتمده ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية

 الجامعة.

قوة ث بعنوان " الطلب المقدم من السيد الدكتور / أحمد عبد الوهاب خفاجى لتسجيل خطة بح -2

  حمل ثقل ثنى الركبتين لدى العبى ألعاب القوىلالقبضة كأساس فى تقدير الثقل األنسب 
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 القرار   

******** 

مرعاة أن األبحاث تقع فى  مع   بناءا علي موافقة مجلس القسمالبحث  تسجيل الموافقة علي

ستمارات المطلوبة معتمده باال الدراسات العليا فاةاموإطار الخطة البحثية للقسم والكلية و

 حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعة. ألخذ الموافقة ومختومة ورفع األمر لمجلس الكلية

 يستجد من أعمالما 

تسجيل رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية للباحثة / وفاء محمد عبد العزيز احمد المقيدة بدورة اكتوبر 

استخدام الوسائط المتعددة تأثير  والتربية العملية  بعنوان " والمسجلة بقسم طرق التدريس والتدريب 2012

على مستوى االداء المهارى فى الجزء الرئيسى بدرس التربية الرياضية لتلميذات الحلقة الثانية من مرحلة 

 التعليم االساسى " 

 تحت اشراف 

                               .م.د/ اميرة محمود طه عبد الرحيم            استاذ مساعد بقسم طرق التدريس والتدريب   والتربية العملية                          أ

 القرار : الموافقة 

 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      

 

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


