
 التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتكلية/

 الدراسات العليا  /مكتب 

 

 لجنة الدراسات العيا  جتماعمحضر ا

 2016/2017 العام الجامعي 192 رقم الجلسة

 الواحدة الساعة  نهاية االجتماع العاشرةالساعة  بدء االجتماع 13/6/2017 التاريخ 

 ية للدراسات العليا والبحوث أ.د/ وكيل الكل بمكت مكان الإلجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة األستاذ الدكتور/ 192)عقدت الجلسة رقم العاشرة في تمام الساعة . م 13/6/2017الموافق الثالثاء  نه في يومإ

 وبحضور كل من:  مصطفى سامى عميرة

  واعتذر عن الحضور :

جلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة المصطفى سامى عميرة الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد : فتتاحإلا

 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. انتقل سيادتهثم  الدراسات العليا أعضاء مجلس 

 والً: المصـــادقاتأ

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

 ولى ماجستير  ى محمد سعيدة المقيدة بالفرقة اإلار المقدم من الطالبة / دينا مصطفنظر فى اإلعتذال 2/1

 ولى ماجستير  اعيل عابدين المقيدة بالفرقة األسلمى أشرف إسم /ار المقدم من الطالبة النظر فى اإلعتذ

 الموافقة   .:القرار

  2017/2018دكتوراة ( عن العام الجامعى  –ماجستير  –ات العليا ) دبلوم النظر فى تحديد قيمة دعم البحوث لطالب الدراس 2/2

 على النحو التالى :

 الوظيفة االسم م

 عضوا                   ورئيس قسم العاب القوي بالكلية  العاب القوي أستاذ أ.د/ محمد عنبر بالل  

 عضوا  صول التربية الرياضية والترويح  القياس والتقويم ورئيس قسم ا أستاذ أ.د/ وائل السيد قنديل  1

 أستاذ  كرة اليد ورئيس قسم االلعاب بالكلية                           عضوا   أ.د / طارق محمد على النصيرى  

 استاذ  التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم التمرينات والجمباز عضوا   د/ أمل صالح سرور0أ 2

 أستاذ مساعد بقسم المواد الصحية وقائم بعمل رئيس القسم           عضوا   أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  3

 أمين سر اللجنة                                 باحث دراسات عليا           أ / أمل السيد الحسينى منصور   4

 إدارية بالدراسات العليا                                       سكرتيرة اللجنة  السيدة / منال سعيد يوسف  5

 الوظيفة االسم م

1   
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لغير خريج  دبلوم مهنى دبلوم مهنى تخصصى القيمة / الدرجة

 التربية الرياضية

 دكتوراة ماجستير

 187.25 187.25 187.25 187.25 الرسوم الدراسية

 200 100 100 100 مقابل الخدمات

 1262.75 1212.75 2712.75 962.75 لبحوثدعم ا

 1650 1500 3000 1250 اإلجمالى

 : الموافقة ا القرار

 2011المقيد   محمود عبد السالم الخولىتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  2/3

نامج تدريبى لتنميه بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية فى ضوء بر)بعنوان المنازالت والرياضات المائية والمسجل بقسم 

 (تعديالت القانون وتأثيره على مستوى األداء المهارى لالعبى الجودو

 21/5/2013تاريخ التسجيل 

 -وتقترح لجنة االشراف المكونة من  :

 رياضات المائية بقسم المنازالت والالجودو د/عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ      أستاذ 0أ

 ستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية إعبد الحليم يوسف عبد العليم /د 0أ

 بقسم المنازالت والرياضات المائية  إستاذ مساعد متفرغ محمد نبوى األشرم                 أم.د/

 -ئهم :ن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة األتى أسماأعلى 

 أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة                  د/ محروسة على حسن0أ

 مناقشأ      كلية التربيه الرياضية بنات جامعة األسكندرية                                                   

 مناقشا     المصارعة بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية تاذ أس             د/ أحمد عبد الحميد عمارة0أ

 مشرفا         بقسم المنازالت والرياضات المائية الجودو د/عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ      أستاذ 0م0أ

 

 مشرفا          أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم المواد الصحية   د عبد الحليم يوسف عبد العليم      0أ 

 

 : الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار

 

   ثالثا :

بدورة اكتوبر  المقيدالحق أمير جمال عبدة عبد تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  3/1

تخدام التدريبات الباليستية على بعض المتغيرات البدنية تأثير اسبعنوان "  المنازالت والرياضات المائية بقسم  والمسجل 2011

 "  الخاصة ومستوى األداء المهارى لدى العبى المالكمة
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 8/1/2013تاريخ التسجيل 

 تحت اشراف 

 بالكليةالمنازالت والرياضات المائية بقسم د/ أحمد سعيد أمين خضر            أستاذ تدريب المالكمة 0أ

 بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  لفتاح عيد أستاذ مساعد د/ أحمد كمال عبدا0م0أ

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 د/ عبد الباسط جميل عبد الفتاح    أستاذ التدريب الرياضى ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت0أ

 مناقشا    الفردية كلية التربيه الرياضية جامعة الزقازيق                                            

 مشرفا  د/ أحمد سعيد أمين خضر              أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  0أ

 مناقشا  الكلية  بقسم المنازالت والرياضات المائية  بد/ ياسر عبد الجواد الوراقى أستاذ مساعد بقسم 0م0أ

 مناقشا   بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  د/ أحمد كمال عبدالفتاح عيد         أستاذ مساعد 0م0أ

 : الموافقة بناءا على موافقة القسم القرار

 أكتوبرالمقيد بدورة الم ير فى التربية الرياضية للباحث / معتز حاتم شاهين ستشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجست 3/2

بناء اختبار معرفي لمادة المالكمة لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة مدينة )بعنوان  المنازالت والرياضات المائية بقسم 2011

 13/5/2014(  تاريخ التسجيل السادات

 تحت اشراف 

 بالكليةالرياضة والترويح  التربيه إصولورئيس قسم  القياس والتقويم أستاذ  وائل السيد قنديل د/ 0أ

 د/ أحمد سعيد أمين خضر       أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  0أ

 بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية  د/ أحمد كمال عبدالفتاح عيد     أستاذ مساعد 0م0أ

   -: االساتذة االتى اسمائهملجنة المناقشة والحكم من السادة  على أن تكون 

 مناقشا  كلية التربية الرياضية جامعة طنطا              أستاذ تدريب المنازالت ووكيل            د/ إيهاب فوزى البديوى  0أ

 مشرفا           التربيه الرياضة والترويح بالكلية أصولورئيس قسم  القياس والتقويم  أستاذ              د/ وائل السيد قنديل0أ

 مشرفا                  أستاذ تدريب المالكمة بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية      د/ أحمد سعيد أمين خضر  0أ

 مناقشا                       بقسم المنازالت والرياضات المائية  بالكلية ذ مساعد أستا      د/ ياسر عبد الجواد الوراقى0م0أ

 لموافقة بناءا على موافقة : االقرار

الباحثة بقسم المنازالت والرياضات المائية وذلك بغرض الموافقة   أميرة عبد المنعم عوض اللةاأللتماس المقدم من الباحثة /  3/3

لتربية تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى اعلى إعادة قيدها بالقسم حيث أنه كانت مريضة وكذلك الموافقة على 

 "  برنامج مقترح بإستخدام التمرينات النوعية وتأثيرها على ناتج تعلم سباحة الفراشة للمبتدئينعنوان " بة الرياضية للباحث

 8/4/2014تاريخ التسجيل 
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 تحت إشراف 

 منى مصطفى محمد على        أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية د/ 0أ

 عبد الحكيم              أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرياضات المائية د/ أحمد محمود0أ

 -العلمى ومراعاة لظروفها قررت لجنة االشراف : ات الرسالة وحرصا  على مستقبلهونظرا  النتهاء الباحثة من إجراءا

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 مشرفا           أستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائية             محمد على د/ منى مصطفى0أ

  أستاذ الرياضات المائية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع           د/ حسين على عبد السالم  0أ

 مناقشا             اإلسكندريةضية جامعة وتنمية البيئة كلية التربيه الريا                                          

 مناقشا        د/ مصطفى سامى عميرة   أستاذ الرياضات المائية ووكيل الكلية للدرسات العليا والبحوث بالكلية 0أ

 مشرفا                د/ أحمد محمود عبد الحكيم          أستاذ السباحة بقسم  المنازالت والرياضات المائية0أ

 : الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار

 رابعا: 

. المقيد طارق عاطف إبراهيم الصباحيتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير في التربية الرياضية للباحث / إعادة  4/1

  -والمسجل بقسم األلعاب بعنوان: 2010بدورة اكتوبر 

ف من مركز الجناح بين الفريق القومي المصري والفرق الثالث االولي في دراسة مقارنة لبعض متغيرات األداء الفني للتهدي"

 10/9/2013"تاريخ التسجيل "  م2013بطولة العالم لكرة اليد للرجال اسبانيا 

 وتقترح لجنة االشراف المكونة من 
 جامعة المنوفية -أستاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية  أ.د/إبراهيم محمود غريب .1
 مدرس بقسم األلعاب  بالكلية  محمد صالح أبو سريع د/  .2

 

  -تشكيل  لجنة المناقشة والحكم  قبل اإلعادة مكونة من السادة األستاذة األتى أسمائهم :

 

 أ.د/إبراهيم محمود غريب .3
جامعة المنوفية " مشرفا  -أستاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية 

          " 
 جامعة حلوان   " مناقشا "           -أستاذ كرة اليد بكلية التربية الرياضية  مد عليأ.د/ احمد حسين مح .4

 أ,د/ اكرم كامل ابراهيم .5
جامعة مدينة  -أستاذ مساعدبقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية 

 السادات" مناقشا "  

  -مكونة من السادة األستاذة األتى أسمائهم :بعد اإلعادة على أن تكون لجنة المناقشة والحكم 

 د/ محمد توفيق الوليلى       أستاذ تدريب كرة اليد المتفرغ بكلية الربية الرياضية للبنين جامعة حلوان 0أ  
 جامعة المنوفية " -أستاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية  أ.د/إبراهيم محمود غريب

  

 مأ,د/ اكرم كامل ابراهي
جامعة مدينة  -أستاذ مساعدبقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية 

  السادات" 
 د/ أحمد حسين محمد على   أستاذ كرة اليد بكلية التربيه الرياضية جامعة حلوان 0وذلك لسفر أالقرار : الموافقة بناءا  على موافقة القسم 

المقيدة بدورة اكتوبر    إسراء إبراهيم عبد العالالتربية الرياضية للباحثة /  تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى 4/2

تأثير استخدام برنامج تدريبات الوسط المائي على بعض عناصر اللياقة التمرينات والجمباز    بعنوان "  ة بقسموالمسجل 2014
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 8/12/2015التسجيل تاريخ   " البدنية والفسيولوجية الخاصة بالمهارات األساسية في الجمباز

 تحت اشراف 

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

 أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية  د عبد الرحمن يماجدة محمد السعد/ 0م0أ

  -ة االتى اسمائهم :تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذ

 والتدريب والتربيةتفرغ بقسم طرق التدريس الميكانيكا الحيوية المأستاذ     سعيد عبد الرشيد خاطر د/ 0أ

 مناقشا                                                        لعملية بالكليةا                                 

 مناقشا            التمرينات والجمباز كلية التربيه الرياضية جامعة طنطاأستاذ           مرفت أحمد كمالد/ 0أ

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

 مشرفا           بالكلية   أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز  د عبد الرحمن     يد/ ماجدة محمد السع0م0أ

 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم

 2010المقيدة بدورة اكتوبر     عزت عادل عزتتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  4/3

هارة الشقلبة الخلفية السريعة على جهاز دريبات نوعيه لتحسين أداء مالتمرينات والجمباز بعنوان " ت بقسم والمسجل

  8/7/2014تاريخ التسجيل  " الحركات األرضية لناشئات الجمباز الفني

 تحت اشراف 

 كلية التربيه الرياضية جامعة المنوفية   المتفرغ د/ أشرف عبد اللطيف الخولى        أستاذ التمرينات والجمباز 0أ

 سم التمرينات والجمباز   بالكلية  مدرس  بقد/ أحمد محمد عبد العزيز    

 مدرس  بقسم التمرينات والجمباز   بالكلية  د/ عال طة إسماعيل             

  -تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 الرياضية كلية التربيه أستاذ الجمباز بقسم تدريب الرياضات األساسية        د/ حاتم أبو حمدة هليل0أ

 مناقشا                  جامعة حلوان                          

 مشرفا     كلية التربيه الرياضية جامعة المنوفية المتفرغ  أشرف عبد اللطيف الخولى         أستاذ التمرينات والجمباز /أ.د

 مناقشا                 ات والجمباز   بالكلية  د/ وسام عادل أمين                        أستاذ مساعد بقسم التمرين0م0أ

 

 : الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار

 خامسا :

فى الفترة من  التمرينات والجمباز لمدة عامبقسم  2010المقيد بدورة أكتوبر     عزت عادل عزتمد مدة الدراسة للباحث/  5/1
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 30/9/2017حتى  1/10/2016

 اءا على موافقة القسمالقرار: الموافقة بن

 سادسا  

 دكتوراه (  –منح درجة ) ماجستير  5/2

 الدرجة القسم العنوان االسم م

إنتقاء طالبات المدراس الرياضية وفقا  لبعض  أحمد حمدى عبد الخالق شرشر  1

القدرات البدنية والجسمية الخاصة لمسابقات ألعاب 

 القوى 

 دكتوراه  ألعاب قوى 

تأثير برنامج تدريبى مقترح بأستخدام البليومترى  بدة شلبى محمد مصطفى ع 2

والباستى لتنمية القدرة االنجارية والمستوى الرقمى 

 لناشى دفع الجلة 

 ماجستير  ألعاب قوى 

أساليب القيادة وعالقتها بروح الدعابة لدى عينة  صفاء فتحى األشوح 3

 مختارة من القادة فى المجال الرياضى

أصول 

تربيه 

 اضيةري

 ماجستير 

تأثير برنامج للتصور العقلي على الطالقة النفسية  حسين شوقى محمد أبوالحديد  4

 ومستوى أداء بعض مهارات المصارعة

أصول 

تربيه 

 رياضية

 ماجستير 

" تقويم إدارات التسويق الخاصة فى ضوء  شيماء سمير حسينى عبد القادر  5

 إستراتيجية المحيط األزرق

أصول 

تربيه 

 اضيةري

 ماجستير 

دراسة معوقات ممارسة طالبات الثانوية لألنشطة  هالة مهدى أبو الريش  6

 الرياضية بمحافظة البحيرة

أصول 

تربيه 

 رياضية

 ماجستير 

تأثير استخدام النماذج التفاعلية ثالثية األبعاد على  أسماء حسنى شلتوت  7

 تعلم مهارات الوثب الطويل

طرق 

 تدريس 

 ماجستير 

متر  400تأثير توجيه األحمال التدريبية لمسابقة  رو عوض أحمد رجب عم 8

حرة على اإليقاع الحيوي والمتطلبات البدنية 

 والمستوى الرقمي لناشئ السباحة

طرق 

 تدريس

 ماجستير 

تأثير برنامج تدريبي نوعى على أداء مهارة الدورة  عالء السيد محمد طنطاوى  9

نهاية حركيه على جهاز الهوائية الخلفية المستقيمة ك

 المتوازيين  

تمرينات 

 وجمباز

 ماجستير 

البرفيل الفنى للمنتخبات العربية فى بطولة العالم  أحمد محمد سامى عبية  10

 لكرة اليد 

 ماجستير  ألعاب 

تأثير التمرينات التأهيلية لتقويم بعض التشوهات  مريم عادل فوزى كريتلى  11

روموعالقتها بالسعات القوامية لفئة الدوان سيند

 التنفسية 

مواد 

 صحية 

 ماجستير

 
 المناقشة والحكمبناءا  على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة القرار : الموافقة 

  األبحاثبشأن تسجيل 

كلية التربية الرياضية جامعة  األلعاباألستاذ المساعد بقسم  الجمال.م.د/ طارق الطلب المقدم من أ -1

السادات بخصوص الموافقة على تسجيل  وصرف بحث بعنوان "التدريب المتقاطع وتأثيره علي بعض مدينة 
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بمجلة كلية التربية الرياضية بنين  19/3/2017القدرات البدنية والمهارية لحارس مرمي الهوكي" وتاريخ نشره 

 جامعة اإلسكندرية.

 القرار                

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

بأنه قام بادخال جميع بياناته الشخصية وعناوين  ITالعالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من 

جلس الكلية ألخذ الموافقة حتى يتسنى لنا مخاطبة أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واألنجليزية مع رفع األمر لم

 الجامعة

الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور / مجدى محمود فهيم محمد أستاذ طرق التدريس بالقسم , والسيدة الدكتور  -2

-وبعنوان :يم األستاذ المساعد بالقسم لتسجيل األبحاث الخاصة بهما وعددها واحد مشترك أميره محمود طه عبد الرح/

 "تأثيراستخدامالتعلمالمعكوسعلىأكتسابمهارةتنفيذدرسالتربيةالرياضيةللطالباتالمعلماتأثناءالتدريبالميدانى".

 القرار 

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

بأنه قام بادخال جميع بياناته الشخصية وعناوين  ITتمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من العالقات الثقافية باالس

أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واألنجليزية مع رفع األمر لمجلس الكلية ألخذ الموافقة حتى يتسنى لنا مخاطبة 

 الجامعة

 سجيل عناوين األبحاث التالية :ر , لتمروى عبد القادر محمد صقالطلب المقدم من د/  -3

 ) تم النشر (" البصمة المهارية لالداء الحركى"  -

 ) قيد النشر (  " التحليل الزمنى لمسابقة إطاحة المطرقة " -

 ) تم النشر (  " دراسة مقارنة لنتائج العبات مسابقة السباعى المصريات بنتائج الالعبات في المستوى العالمى -

 القرار 

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

بأنه قام بادخال جميع بياناته الشخصية وعناوين  ITالعالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من 

نجليزية مع رفع األمر لمجلس الكلية ألخذ الموافقة حتى يتسنى لنا مخاطبة أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واأل

 الجامعة

 , لتسجيل عناوين األبحاث التالية : أحمد عبد الوهاب خفاجىالطلب المقدم من د/  -4

 بالمستوى الرقمى في ألعاب القوى ) قيد النشر ( "نسب مساهمة المراحل الفنية لمسابقات الوثب و عالقتها -

 ) قيد النشر (  " تقييم األداء المهارى لناشئى رمى الرمح " -

 ) قيد النشر  " دراسة مقارنة لنتائج العبى  مسابقة العشارى  المصريين بنتائج العبى المستوى العالمى -

 ) قيد النشر (الحتساب نقاط المسابقات المركبة " " المعيار التناسبى أسلوب مبتكر -

ابقة دفع الجلة كأساس في توزيع الوحدة التعليمية الصغرى و تأثيره على األداء المهارى لطلبة " التحليل الزمنى لمس -

 كلية التربية الرياضية ") فكرة ( 

" التحليل الزمنى لمسابقة دفع الجلة كأساس في توزيع الوحدة التعليمية الصغرى و تأثيره على األداء المهارى لطلبة  -

 فكرة ( كلية التربية الرياضية ") 

 القرار 
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مع مراعاة أن األبحاث الثالث ( قيد النشر  –الثانى  –ما تم نشرة باإلضافة الى الموضوع ) االول  تسجيلالموافقة على 

 ITتقع فى إطار الخطة البحثية للقسم والكلية وموافاة العالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من 

ل جميع بياناته الشخصية وعناوين أبحاثه وملخصاتها باللغتين العربية واألنجليزية مع رفع األمر لمجلس بأنه قام بادخا

 الكلية ألخذ الموافقة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجامعة

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

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                      اللجنة  أمين سر

 امل الحسينى                                                          أ.د/ مصطفى سامى عميرة      

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

 


