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 اجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث 

 م2020/  2019 العام الجامعي 8 رقم الجلسة

  نهاية االجتماع الساعة العاشرة صباحا   بدء االجتماع م2020 / 5 / 10 التاريخ 

 عميد الكليةمكتب أ.د /  مكان اإلجتماع

 الحضــــــــــــــور: 
 2019للعام الجامعى  (8عقدت الجلسة رقم ) العاشرةافي تمام الساعة   م2020/ 5 /10   املوافق حد الا  إنه في يوم

اوبحضور كل من: عميد الكلية أحمد إبراهيم عزببرئاسة األستاذ الدكتور/  م2020 –

 الصفة الوظيفة االسم م

1 
نظريات استاذ التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم  أ.د /  أمل صالح سرور

 وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

 عضو

 عضو استاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د /  عبد الحليم يوسف عبد العليم 2

3 
استاذ تدريب املالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازلت  أ.د /  أحمد سعيد خضر

 والرياضات املائية

 عضو

4 
استاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات  أ.د /  طارق محمد عبد الرؤف  

االجماعية ورياضات املضرب  

اعضو

 عضو أستاذ ألعاب القوى رئيس قسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  د/ عزة محمد العمرى 0أ 5

 أمين سر الجنة كاتب شئون ادارية  ا أ / امل لطفي العرابي   6

 واعتذر عن الحضور : 
 الوظيفة االسم م

1   

 اإلفتتاح : 
ِحيِم  " الجلسة بذكرااألستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم عزب افتتح السيد  ِن الرَّ

ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
" والترحيب بالسادة ِبْسِم الل

اسيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول األعمال.ثم انتقل الدراسات العليا  لجنة لجنةأعضاء 

 : المصـــادقات1
ابشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

  املوافقةالقرار: 

 موضوعات عامة:  2

صحة ) تخصص  من2019املقيد بمرحلة الدبلوم في التربية الرياضية دور الخريف  ةتعديل تخصص الطالب أحمد فوزي محمد عطي بشأنا2/1

ابالخطأا ) صحة رياضية  (حيث أنه تم تسليم دورة القيد بتخصص ( إلى تخصص ) إصابات وتأهيل رياض ى (  رياضية

ااملوافقة  القرار

باستخدام شعار ) ادرس في اخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  /بمجلس الدراسات العليا بناءا علي تعليمات ا.د هبشأن ما تم عرضا2/2

امصر (
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حافل واملعرض اعلي كافة املطبوعات الخاصة بالجامعة باإلضافة الي كافة املحافل واملعارض املحلية والدولية التي تشارك فيها الجامعة وايضا كافة امل

امعة وايضا كافة انشطة الطالب الوافدين التي تشارك بها الجامعة املحلية والدولية التي تشارك بها الجا

اوالتوصية بكتابة الشعار على جميع املكاتبات الرسميةا 0أحيط املجلس علما  القرار

املاجستير  –( على دعم البحوث بالنسبة للرسوم الدراسية املقررة والخاصة بجميع مراحل الدراسات العليا ) الدبلوم جنيه 200زيادة مبلغ )ا2/3

ام 2021/ 2020للعام  الدكتوراه (  –

ااملوافقة القرار

  ( دكتوراه –المنح للدرجات العلمية ) ماجستير : موضوعات  3
م 5201املقيد بدورة أكتوبر    كريم إبراهيم محمود غريب /في التربية الرياضية للباحث الفلسفة  درجة دكتوراهامنح  3/1

سجل بتاريخ  علوم الصحة الرياضيةبقسم 
ُ
  بعنوان :  ، ببحث15/7/2017وامل

   وهرمون النمو لدى ناشئ السباحة 3 لجاالكتينا تأثير برنامج تدريبى  متنوع الشدة على تغيير ايقاعات القلب و) 

 على التقارير الفردية والتقرير  القرار:
ً
 للجنة الفحص واملناقشة الجماعياملوافقة بناءا

علــوم م بقســم 2014املقيـد بــدورة أكتـوبر      محمووود محمووي  بيوو     /فــي التربيـة الرياضــية للباحـث املاجسـتير مـنح درجــة  3/2

سجل بتاريخ  الصحة الرياضية
ُ
هيل اصووابا التووواك ال ا وول أتأثير برنامج مقترح لت، ببحث بعنوان : )15/11/2016وامل

ا( ليى العبى كرة القيم

 على التقارير الفردية والتقرير  القرار:
ً
 0للجنة الفحص واملناقشة   الجماعياملوافقة بناءا

 دكتوراه ( –) ماجستير  التشكيل: موضوعات  4
 على موافقة القسم  القرار:

ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحثة/  4/1
ُ
     امحمد إبراهيم عبد الواحد أبو موسيتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية،م   واملسجل 2016املقيد اكتوبر 
ُ
ام ، 22/11/2017بالكلية   وامل

ا"معوقات أداء اإلداري باألندية ومراكز الشباب في رياضة المالكمة"     بعنوان  ببحث       

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
ُ
اوتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

 ا.د/أحمد سعيد أمين خضر
أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات. 
ا

ا)مشرفًا(

ا.د/ ياسرررر محمرررد عبرررد الجرررواد 
 الوراقى

أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربيرة 
االرياضية، جامعة مدينة السادات. 

ا(مشرفاً )

ا.م.د/أحمررد كمرراد عبررد ال ترررا  
 عيد

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية 
 . الرياضية جامعة مدينة السادات

ا

ا(مناقشاً )

 ابراهيم غالب إسالما.م.د/ 
 الرياضية التربية كلية والترويح الرياضية اإلدارة قسمأستاذ مساعد وقائم بعمد رئيس 

 . المنوفية جامعة
ا)مناقشًا(

ا
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 على موافقة القسم  
ً
 املوافقة بناءا

 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  4/2
ُ
اكتوبر ااملقيد     محمد سعيد محمد القواس تشكيل لجنة امل

سنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية،واملسجل   م 2013
ُ
ا،م 15/7/2017جل بتاريخ بالكلية   وامل

ا(االدرجة االولى لمالكمي ال سيولوجيةاللياقة  تدريبات التحمد علي بعض متغيراتتأثير  )     ببحث بعنوان 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
ُ
اوتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

اأحمد نصر الدين سيدا.د / 

أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية سابقًا، كلية التربية 
 الرياضية للبنين، جامعة حلوان. 

ا

 مناقشا

اأحمد سعيد أمين خضرا.د /
أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقاات المناازالت والرياضاات المائياة، 

اكلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات. 
ا)مشرفًا(

عبررد الحلرريم يوسرر  عبررد ا.د /
االعليم

أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية 
اجامعة مدينة السادات. 

 (مشرفاً )
ا

محمد عبرد الجرواد ياسر د / 0أ
االوراقى

أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية 
 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات. 

امناقشاً 

ا
 على موافقة القسم  القرار:

ً
 املوافقة بناءا

 دكتوراه ( –) ماجستير  التسجيلموضوعات :  5
 2015اكتوبر دور املقيدة  عمرو أ مي عزب عبيهللا /تسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث 5/1

"فاعليا األلعاب الخططيا على بعض  بعنوان  املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم 

ا(االمبادئ اليفاعيا والهجوميا لبراعم كرة القيم"

اتحت إشراف 

والتدريب وعلوم الحركة أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس  زكى محمود محمي محمي  /د.أ

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات 

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية  تركى محمود محمي  فعت  /د.م

 الرياضية ـ جامعة مدينة السادات
ا

  

 
ً
 على موافقة القسم  املوافقة بناءا
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 بدورة ةااملقيد   محمد محمد عبد التواب خليل    تسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحث/ ا5/2

الخطط التسويقية بأندية ) بعنواننظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بقسم م 2017الخريف 

ا(بجمهورية مصر العربية )دراسة حالةالدوري الممتاز لكرة القدم 
اتحت إشراف 

ا

ــدمأســتاذ كــرة ال الحوفيحسن  محمود د/ 0أ ــر    ق ــة المتف ــات الرياضــات الجماعي ــات وتطبيق بقســم نظري
 بالكلية   ورياضات المضرب

ا ورئيس القسم  بالكلية   أصول التربية الرياضية بقسمالرياضية  االدارةأستاذ   شميس د محمد عبدالعظيمأ.
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

واملقيد بمرحلة املاجستير فى  أحمد سعيد إمام محمد   /تسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية للباحثا5/3

النوعيا للمها ات الخياعيا على التهييف   تي يباتالتأثير  )م . بعنوان "  2018التربية الرياضية بدورة الخريف 

ا(المواجها الترجيحيا في  ياضا الهوكي  لجزاك
اتحت إشراف 

 أستاذ العاب المضـرب بقسـم نظريـات وتطبيقـات الرياضـات الجماعيـة ورياضـات المضـرب أ.د/محمد طلعت أبو المعاطي

  بالكلية  

ا بالكلية   بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب مدرس جبر هاشم   محمد فاروق  /د 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

نظريات وتطبيقات ة واملسجلا  2017بدورخريف  ة املقيد  أحمد حسني نصار  نسمة عبد المنعم /هثللباح تعديل في لجنة الشراف ا5/4
سجلا  " والعروض الرياضيةالجمباز والتمرينات 

ُ
ين االداء سبرنامج تدريبي مقتر  لتح"  ، ببحث بعنوانم22/4/2019بتاريخ  هوامل

ا ا" الشكلي علي جملة الحركات االرضية لناشئات الجمباز ال ني

م 20/8/2019 السعودية بتاريخاوذلك لسفر سيادته في اعارة للمملكة العربية أحمد محمد عبدالعزيز التعديل يتم برفع اسم الدكتور / 

اليقتصر الشراف على السادة : على هذا البحثا من الشراف

ابالكلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسماستاذ مساعد اأ.م.د/ ياسر علي قطب

ابالكلية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسماد/ غدير عزت سالم ا
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

في الفلسفة  بدرجة الدكتوراة واملسجلا  2017املقيد بدورخريف  إسالم إبراهيم أمين أحمد سالم   /هثللباح تعديل في لجنة الشراف ا5/5

سجل بتاريخ   "  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية افي التربية الرياضية 
ُ
 تأثير) ، ببحث بعنوانم22/4/2019وامل

 على جهاز المتوازيين (Tippelt) برنامج تدريبي علي بعض المتغيرات البيوميكانيكية ومستوي أداء مهارة

ا امحمد محمد سرور  لتصبح لجنة الشراف  كالتي : محمود سيداسم الدكتور /   اضافةبالتعديل 

وعلوم طرق التدريس والتدريب المناهج و أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم اسعيد عبدالرشيد خاطر /أ.د 

االحركة الرياضية بالكلية 

نظريات وتطبيقات الجمباز التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم  أستاذا  أ.د /أمل صالح سرور
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 بالكلية  الرياضية والعروضوالتمرينات 
ا

ا بالكلية نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية مدرس بقسماد/ محمود سيد محمد سرور    ا
 املوافقة والعرض على مجلس الكلية    القرار

تسجيد رسالة الماجستير للباحث / مناد رزق زكى الجعار . والمقيدة  بمرحلة الماجستير فى التربية الرياضية  6/1
متر حواجز" على  100م . بعنوان " تأثير  تدريبات ثبات الجذع على المستوى الرقمى لمتسابقات  2018 بدورالخري 

  -ان تتكون لجنة االشرا  من : 

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالد

 أ.د/ عزة محمد عبد الحميد العمرى 

 د/ محمد عبد المجيد أبو دنيا 

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءا القرار 
اابحاث ما بعد الدكتوراه تسجيلموضوعات 

ا خالد رمضانم.د/ أ. ـ ـ أ.م.د/بحث الترقي لبشأن تسجيل ا6/2

 نوعه اسم البحثا م
تاريخ قبول 

 النشرا
 مكان النشر

1 
فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل  

الطائرة لطلبة كلية التربية المعرفي وبقاء أثر التعلم في الكرة 

 البدنية بجامعة جازان

 م 2018 –يونيه فردي
مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

 الرياضية

2 
العبي والعبات  لبعض المستقبل الرياضي  دراسة قلق 

 ذوى االعاقات الرياضية  المستويات العليا 
 م 2019 –يناير  مشترك

المجلة العلمية للتربية البدنية 

 جامعة حلوان  –وعلوم الرياضة 
ا

ا أيمن مرضيم.د/ أ.بحث الترقي بشأن تسجيل ا6/3

 مكان النشر  تاريخ قبول النشر  نوعه اسم البحث  م 

1 
بعض   تأثير استخدام تمرينات باألدوات البديلة علي تعلم

 المهارات األساسية في الكرة الطائرة 
 2019 فردي

الرياضة قوة وطن ورسالة سالم  
مجلة أسيوط  مؤتمر أسيوط )

( لعلوم وفنون التربية الرياضية ا 
اأ.م.د / وسام عادل السيد أمينـ بحث الترقي لبشأن تسجيل ا6/4

 مكان النشر  تاريخ قبول النشر  نوعه اسم البحث  م 

1 

تأثير تنوي  استراتيجيات التي يس علي الفاعليا  

 الذاتيا وتعلم بعض مها ات الرقص الحييث  

  –مجلا علوم الرياضا  م2017 فردي

  –كليا التربيا الرياضيا 

 جامعا المنيا  

مجلا علوم التربيا البينيا   م2017 فرديتأثير استخيام التعلم االل تروني التشا كي علي    2
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التحصيل المعرفي ومستوي اداك بعض المها ات  

 االساسيا في الباليه  

والرياضيا جامعا ميينا  

 السادات ٍ
ا

 شيرين محمد عبد الحميد لتسجيل بحث للترقى /د.مأ. ـبحث الترقي لبشأن تسجيل  ا6/5

 مكان النشر  تاريخ قبول النشر  نوعه اسم البحث  م 

1 
استراتيجية سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعى  
وتحسين مستوى أداء الجمل اإلبتكارية فى  

 التمرينات الفنية اإليقاعية 

مجله التربية البدنية   2017يوليو  فردى
كلية التربية   –والرياضة 

الرياضية جامعة مدينة  
ا السادات 

 املوافقة القرار 

 تسجيد االبحاث الخاصة بر أ.م.د/ نباد أحمد بدر .  بعنوان :   6/6

م موانع لطلبة كلية التربية  3000على دافعية االنجاز وتعلم سباق جرى تأثير برنامج تعليمى بأستخدام نموذج التعلم البنائى  – 1
 .   الرياضية جامعة مدينة السادات 

تأثير الموديوالت التعليمية على بعض جوانب التعلم فى مسابقة الوثب الثالثى لطالبات كلية التربية الرياضية  - 2
 . جامعة مدينة السادات

 استكماد األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية . الموافقة ومتابعة  القرار

 تسجيد البحث المقدم من  د/ أحمد حمدى عبد الخالق شرشر . بعنوان :   7/1
المتقاطع على تنمية قدرات التحمد وبعض وظائ  الجهاز التن سى ومستوى اإلنجاز   أثر استخدام التدريب ال ترى باالسلوب  – 1

 متر .  400الرقمى لعدائى 
 الموافقة ومتابعة استكماد األوراق المطلوبة مع إدارة العالقات الثقافية .  القرار

اما يستجد من أعمال
  

 

اأمين سر اللجنةا

اامل لطفي العرابي

ا

ا

ا

اا

ا

اا
االكلية للدراسات العليا والبحوثوكيل ا

ا) أ.د/ أحمد إبراهيم عزب (ا
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