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 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 الموافقة القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

بشأن إيقاف قيدة  2012احمد محمد محمد البالحة  المقيد بدورة اكتوبر فى الطلب المقدم من الطالب /  النظر 2/1

 وذلك لظروف خاصة بالطالب  30/9/2017الى  1/10/2016لمدة عام فى الفترة من 

 اإليقاف بناءاً على الطلب المقدم من الطالب علىالموافقة القرار: 

  -دكتوراة ( على النحو التالى : –ماجستير  –العليا ) دبلوم رول الدراسات تكنتشكيل  2/2

 الفلسفة فى التربية الرياضية دكتوراة درجة  /أوال ً: كنترول الدبوم 

 الصفة  اإلسم  م

1 

 أ.د/ طارق محمد النصيرى 

 رئيسا ً 

 عضوا أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب نور  2

 عضواً  أ.م.د/ سالى عبد التواب البهواشى  3

4 

 عضواً  أ.م.د/ مها عزب موسى الزينى 

5 

 عضو جودة  د/ منال عزب موسى الزينى 

  -ثانياً: كنترول الماجستير على النحو التالى :

 الصفة  اإلسم  م

1 

 أ.د/ محمد عنبر بالل 

 رئيسا ً 

 

 عضوا عاطف سيد أحمد /أ.م.د 2

 عضواً  د/ مروة عبد القادر صقر  3

4 

 عضواً  الدياسطى د/هبة عصام الدين 

5 

 عضو جودة  د/ محمد عباس صفوت
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 القرار: الموافقة  ا

جود محمد عبد الموتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  2/3

المائية  بعنوان )تأثير  تبقسم المنازالت والرياضيا2012أكتوبر  عبد الحميد محمد المقيد بدورة

مية بعض الصفات البدنية  الخاصة على مستوى أداء أسلوب المالكمة الجنوبية لناشئ الو وشو تن

 كونغ فو  "

 تحت إشراف  

 المائية بالكلية تحمد سعيد خضر           أستاذ المالكمة بقسم المنازالت والرياضياأ أ.د/

 المائية بالكلية                      ترياضيابقسم المنازالت وال أستاذ مساعدحمد عمر الفاروق          د/ أأ.م.

  -األتى أسمائهم :ن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة أعلى 

 أ.د/ عماد عبد الفتاح السرسى        استاذ تدريب الكاراتية بقسم المنازالت والرياضات الفردية 

 مناقشا                                كلية التربية الرياضية جامعة طنطا            

 مشرفا     المائية بالكلية تحمد سعيد خضر           أستاذ المالكمة بقسم المنازالت والرياضياأ .د/أ

 مناقشا   المائية بالكلية تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضياأ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى        

 مشرفا  المائية بالكلية  تأستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضيا         أ.م.د/ احمد عمر الفاروق

 القرار: الموافقة بناءا على موافقة القسم 

 

   ثالثا :

حمد على شعبان أتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  3/1

المائية بعنوان " تقويم  تقسم المنازالت والرياضياوالمسجل ب 2012عدس المقيد  بدورة اكتوبر 

 رياضة المصارعة باالندية ومراكز الشباب بمحافظة المنوفية (

 

 تحت إشراف 

 بالكليةالمائية  تحمد عبد الحميد عمارة         أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضياد/ أ0أ

 قسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكلية ياس والتقويم ورئيس القوائل السيد قنديل                 أستاذ  أ.د/

 الفردية تالمنازالت والرياضيا نظريات وتطبيقات  بقسم أستاذ مساعد بالل مرسى محمد وتوت       أ.م.د/ 



4 
 

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  

  -األتى أسمائهم : ن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذةأعلى 
ً                      بالكليةالمائية  تحمد عبد الحميد عمارة    أستاذ المصارعة بقسم المنازالت والرياضياد/ أ0أ  مشرفا

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

ً     ى األشرم         أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكليةأد/ محمد نبو  مناقشا

ً  ىحسينالد/ عز الدين .أ  جاد    أستاذ األدارة بقسم اإلدارة الرياضة كلية التربية الرياضية جامعة  العريش      مناقشا

ً   الفردية تالمنازالت والرياضيا وتطبيقات نظريات  بقسم أستاذ مساعد بالل مرسى محمد وتوتأ.م.د/   مشرفا

 كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  

بالل مرسى محمد لجنة اإلشراف صوت واحد ورفع أ.م.د/ مع مراعاة إعتبار موافقة القرار: الموافقة بناءا على

 هذا الشأن  من لجنة المناقشة والحكم طبقاً للقواعد المنظمة للدراسات العليا فى  وتوت

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد السيد عبد  3/2

بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بعنوان )نموذج 2012أكتوبر  مطر المقيد بدورةالمنعم 

 (مقترح إلعادة هندسه العمليات اإلدارية " الهندره " بأالنديه الخاصة 

 تحت إشراف

 البيئة تنمية أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب                أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و

 

 أ.م.د/ فتحى توفيق حفينه     أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية

 تحت إشراف 

  -األتى أسمائهم :السادة األستاذة ن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من أعلى 

ً    البيئة تنمية أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب   أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و  مشرفا

 

ً  قسم أصول التربية الرياضية والترويح بالكليةالقياس والتقويم ورئيس وائل السيد قنديل           أستاذ  أ.د/  مناقشا

ً أ.د/ عز ا  لدين الحسينى جاد    أستاذ األدارة بقسم اإلدارة الرياضة كلية التربية الرياضية جامعة  العريش      مناقشا

 أ.م.د/ فتحى توفيق حفينه    أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  بالكلية    مشرفا  

 الموافقة بناءا على موافقة القسمالقرار: 

لمناقشة والحكم لرسالة دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث / محمد فاروق جبر تشكيل لجنة ا 3/3

والمدرس المساعد بقسم األلعاب بعنوان " تأثير استخدام خرائط المفاهيم 2012هاشم  المقيد بدورة أكتوبر 
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  14/1/2014على تعلم بعض مهارات التنس "  تاريخ التسجيل 

 تحت إشراف 

 عت ابو المعاطى             أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب وعميد العلية د/ محمد طل0أ

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

 -األتى أسمائهم :ن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة أعلى 
 أستاذ طرق التدريس بكلية التربية الرياضية ونائب رئيس أ.د/ عصام الدين متولى عبدهللا

 الجامعةلشئون التعليم والطالب مناقشا  

 مشرفا    ية د الكلد/ محمد طلعت ابو المعاطى          أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب وعمي0أ

 رياضات المضرببقسم نظريات وتطبيقات ب أستاذ ألعاب المضر   أ.د/ أيمن أحمد عبد الفتاح الباسطى

 جامعة الزقازيق   مناقشا   -ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة                                           

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

 
 القرار : الموافقة بناءاً على موافقة القسم

 ابعا: ر

سامة محمد عبد السميع أتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث /  4/1

والمسجل بقسم األلعاب بعنوان " الخصائص الكينماتيكية للضربة األرضية  2014عمارةالمقيد بدورة أكتوبر 

 ها على مستوى األداء لناشئي التنس " األمامية والخلفية كأساس لوضع التدريبات النوعية وتأثير

 تحت إشراف 

 أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية 

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى  أستاذ ألعاب المضرب ورئيس قسم األلعاب بكلية التربية الرياضية     

 لسادات جامعة مدينة ا

 د/ هيام الرحيم العشماوى    مدرس بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 -األتى أسمائهم :ن تكون لجنة المناقشة والحكم مكونة من السادة األستاذة أعلى 

 ياضية أ.د/ طلحه حسين حسام الدين   أستاذ متفرغ بقسم تدريب الرياضات األساسية كلية التربية الر

 للبنين جامعة حلوان   مناقشا  
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 أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية مشرفا  

 أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى   أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بكلية التربية الرياضية وعميد الكلية  مشرفا    

 أ.د/ جوزيف ناجى اديب بقطر  أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية                    مناقشا  

 بناءاً على موافقة القسمالموافقة  القرار: 

تسجيل رسالة الماجستيرفى التربية الرياضية للباحث / محمد عبد الرازق محمد وفيق المقيد بدورة  

ول التربية الرياضية والترويح بعنوان " تقييملنظام االنتقاالت والمسجل بقسم اص 2016اكتوبر 

 باالتحاد المصرى لكرة القدم " 
 ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم مشكلة من السادة األستاذة :  

 
أ.د/لبيب عبد العزيز لبيب     أستاذ إدارة التنس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 ن عبد الواحد موسى          مدرس بقسم اصول التربية الرياضية والترويح بالكليةد/ حنا

 بناءاً على موافقة القسمالقرار : الموافقة 

  -فى التربية الرياضية للباحثين األتى أسمائهم بعد :دكتوراة  (  -الماجستير ) منح درجة  4/3

بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية   2014محمد شحات عبد العظيم شرف المقيد بدورة أكتوبر  -1

 ماجستير بعنوان ) برنامج تعليمى لبعض مهارات كرة اليد فى ضوء التحليل الكينماتيكى (  

والمسجلة بقسم المواد الصحية بعنوان "  2014حنان شوقى عبد المنعم عبد الباقى المقيدة بدورة اكتوبر   -2

خفض مستوى دهنيات الدم ومعامل االصابة بأمراض القلب لدى  السيدات تأثير برنامج تدريبى هوائى على 

 ماجستير  ( سنة 60 – 45للمرحلة السنية ) 

والمسجل بقسم  االلعاب بعنوان "   2012والء امين عبد الستار عالم  المقيد بدورة اكتوبر  -3

القدم لتالميذ  تأثير استخدام السبورة التفاعلية على تعلم بعض المهارات األساسية فى كره

 ماجستير  المرحلة االبتدائية ( 

دعاء محمد عبد النبى غالى المسجلة بقسم االلعاب  بعنوان " دراسة تحليلية لفاعلية االداء الخططى  -4

 ماجستيرلالرسال لالعبى المستويات العليا فى تنس الطاولة  " 

اعد بقسم المواد الصحية بعنوان )برنامج والمدرس المس 2013محمود حسن الحوفى المقيدة بدوره أكتوبر ليزا  -5

 دكتوراة  توجية حركى وإرشاد قوامى للحد والوقاية من انتشار التشوهات القوامية فى مرحلة ماقبل المدرسة "

 الموافقة بناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكمالقرار : 

   

4/4 

  -من أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا بشأن األتى :النظر فى اإلقتراح المقدم 

 دكتوراة ( من نتائج اإلمتحانات  –ماجستير  –تفعيل آلية تظلمات طالب الدراسات العليا  ) دبلوم  -1
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 نسخ وطباعة وتأمين األمتحانات آلية تفعيل -2

 القرار : الموافقة 

    

4/6 

لمدرس بقسم االلعاب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات اخالد عبد الفتاح البطاويد/ م.الطلب المقدم من  -1

 بخصوص الموافقة على تسجيل أبحاثة: 

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

1.  

Effects of Teaching Strategy (cooperative 
learning and computer) on learning the 
volleyball skills 

2013أكتوبر  مشترك  
Journal of Physical Culture 
and Sport Studies and 
Research – Warsaw 

2.  

An analytical study for basic skills and it's 
effectiveness on Matches results of 
volleyball at Beijing and London Olympic 
Games 

2013ديسمبر  فردى  
Assuit Journal of Sport 

Science and Arts 

3.  

The effect of aquatic plyometric training 
on some physical fitness variables among 
volleyball players 

2014يوليو  مشترك  
Assuit Journal of Sport 

Science and Arts 

4.  

Effects of ingesting Creatine and 
Branched-Chain Amino Acids 
supplementation with Ginseng on the 
Delayed-Onset Muscle Soreness for 
Volleyball Players 

 

 فردى
2015فبراير   

Assiut Journal of Sport 

Science and Arts 

5.  
تأثير استخدام التعلم لإلتقان وفقاً لنمط االيقاع الحيوي 
 على تعلم بعض المهارات الهجومية في الكرة الطائرة

2016فبراير  فردى  
ية البدنية المجلة العلمية للترب

والرياضية كلية التربية الرياضية 
 للبنين جامعة حلوان

6.  
تأثير خرائط المفاهيم المبرمجة على تعلم بعض المهارات 

 األساسية للكرة الطائرة في ضوء نمط التعلم والتفكير
2016أغسطس  فردى  

المجلة العلمية للتربية البدنية 
والرياضية كلية التربية الرياضية 

ة حلوانللبنين جامع  

7.  

تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثي االبعاد على 
مستوى أداء مهارة الضرب الساحق لدى طالب كلية 

 التربية الرياضية بمدينة السادات
2017فبراير  فردى  

مجلة التربية البدنية والرياضية كلية 
التربية الرياضية جامعة مدينة 

 السادات

 

 القرار 

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

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

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

 الجامعة .

المدرس بقسم االلعاب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة هكابو ا محفوظ عبد العظيمندد/ م.الطلب المقدم من  -2

 -: أبحاثهاالسادات بخصوص الموافقة علي تسجيل 
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 المجلة العلمية عنوان البحث الرقم

 األول
 يد المستويات المعيارية لبعض اختبارات المهارات "تحد

 المركبة الهجومية لالعبات كرة السلة"

المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية للبنات 

 2007 جامعة الزقازيق -

 الثاني
"تأثير استخدام التدريب الُمتقاطع على بعض نواتج التعلم 

 لناشئي كرة السلة"

 ضة مجلة العلوم البدنية والريا

 جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية 

2008 

 الثالث

ي اليومي على الجهد البدني و"تأثير نمط اإليقاع الحي

 ومستوى أداء 

 بعض المهارات الهجومية لدى العبات كرة السلة"

 مجلة العلوم البدنية والرياضة 

 جامعة المنوفية -كلية التربية الرياضية 

2009 

 الرابع

The effect of using mastery learning on 

learning passing  

and dribbling skills in basketball among 

students  

at Faculty of Physical Education 

IJSSA  

International Journal of Sport 

Science and Arts 8/2016 

 الخامس

Using the agility ladder in improving the 

performance level of some composite 

offensive skills in basketball among the 

students  

of the Faculty of Physical Education 

The International Scientific 

Journal of Physical Education 

and Sport Sciences 10/2016 

 السادس
 ض "تأثير استخدام خرائط المفاهيم الُمبرمجة على تعلم بع

 المهارات األساسية لناشئات كرة السلة"

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية 

 كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط -

12/2016 

 السابع

The Relationship of Developing 

Coordination Abilities with 

the Level of Performance of some Basic 

Skills  

of Young Female Basketball 

IJSSA  

International Journal of Sport 

Science and Arts 12/2016 

 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 ITمن العالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة 

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

 الجامعة .

اصة بخصوص الموافقة تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي الخ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفرالطلب المقدم من  -3

 وهي علي النحو التالي :

 

 تاريخ النشر اسم المجلة النوع عنوان البحث م

1 

Standard rate for some basic 
stancesIn karate 

 

 فردي

مجلة نظريات وتطبيقات 

جامعة  -النسخة اإلنجليزية

 اإلسكندرية

28/6/2014 
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2 

على  متوازيةتأثير توجيه أحمال تدريبية 

جملة الحركية مستوى األداءالمهاري لل

 . كاتا ""كانكوا _ داى

 مشترك

مجلة نظريات وتطبيقات 

جامعة  -النسخة العربية

 اإلسكندرية

31/12/2013 

3 

تدريبات باليستية لتنمية  القدرات الحركية 

الخاصة وأثرها علي مستوي أداء بعض 

 -7الجمل الحركية لالعبي الكاراتيه من )
 ( سنوات9

 فردي

السابع  المؤتمر العلمي الدولي

لكلية التربية الرياضية بنات 

 بالقاهرة

1/10/2016 

 القرار 

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

خال جميع بياناته الشخصية وعناوين بأنه قام بادITالعالقات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من 

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

 الجامعة

األستاذ المساعد بالقسم لتسجيل األبحاث الخاصة  أميره محمود طه عبد الرحيمالطلب المقدم من السيدة الدكتور /  -4

"ورش العمل ودورها فى أكتساب الطالبات المعلمات مهارة استخدام أساليب التدريس أثناء -ها وعددها واحد وبعنوان :ب

 فترة التربية العملية".

 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 ITات الثقافية باالستمارات المطلوبة معتمدة ومختومة  وإفادة من العالق

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

 الجامعة

 الواحدة ظهرا ة في تمام الساعة اختتمت الجلسوما لم يستجد من أعمال 

 والبحوثسراللجنة وكيل الكلية للدراسات العليا أمين 

 .د/ مصطفى سامى عميرة أامل الحسينى                                                               

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


