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 اجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث

 2019/2020 العام الجامعي 204 رقم الجلسة

  بدء االجتماع م7/3/2020 التاريخ 
 
  نهاية االجتماع الساعة العاشرة صباحا

 مكتب أ.د / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكان اإلجتماع

ـــــــور:   الحضـــــــ

 أحمد إبراهيم عزب( برئاسة األستاذ الدكتور/ 204عقدت الجلسة رقم ) العاشرة في تمام الساعة   م2020 /7/3 املوافق السبت إنه في يوم

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وبحضور كل من:

 الصفة الوظيفة االسم م

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

 عضو 

أ.د /  عبد الحليم يوسف عبد   2
 العليم 

 عضو  استاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية 

وتطبيقات المنازالت والرياضات  استاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم نظريات  أ.د /  أحمد سعيد خضر  3
 المائية 

 عضو 

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

 عضو 

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

 أمين سر الجنة    كاتب شئون ادارية     لطفي العرابيامل  أ /  6

 واعتذر عن الحضور :

 الوظيفة االسم م

1   

 اإلفتتاح :

ِحيِم  " الجلسة بذكر  أحمد إبراهيم عزب  /األستاذ الدكتور افتتح السيد  ِن الرَّ
ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
 لجنة      مجلس والترحيب بالسادة أعضاء"  ِبْسِم الل

 ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة بجدول األعمال.الدراسات العليا 

 : املصـــادقات 1

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

  املوافقةالقرار: 

 (  دكتوراه  –املنح للدرجات العلمية ) ماجستير موضوعات :  2

بقسم نظريات  بقسم  2016أكتوبر بدورة  املقيدةساره عاطف فتحي خليل محمد  /  ةالرياضية للباحثفي التربية  املاجستير درجة منح  2/1

تأثير إستخدام المديوالت التعليمية علي تعلم بعض ) م بعنوان 12/2017/ 19واملسجله    بتاريخ وتطبيقات الرياضات الجماعية 

                                                                                                                        (جامعة مدينة السادات –لطالبات كلية التربية الرياضية المهارات الهجومية والتحصيل المعرفي في كرة اليد 
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 على التقارير الفردية والتقرير الحماعى للجنة الفحص واملناقشة القرار: املوافقة  
 
 0 بناءا

بقسم أصول التربية   2016بدورة أكتوبر  هناء حسني محمد شلتوت  املقيدة  /  ةفي التربية الرياضية للباحث ةالفلسف دكتوراهمنح درجة  2/2

 (                                                                                                                           دراسة تحليلية للترويح التجاري بمحافظة املنوفية     ، م بعنوان)2/2017/ 19 ةواملسجل   الرياضية بتاريخ 

 على التقارير الفردية والتقرير الحماعى للجنة الفحص واملناقشة القرار: املوافقة  
 
 0 بناءا

وتطبيقات الجمباز  بقسم  2016بدورة أكتوبر  املقيدة ليليان أشرف ابراهيم عمار  /  ةفي التربية الرياضية للباحثمنح درجة املاجستير   3/2

تأثير التعلم المدمج على بعض نواتج التعلم لمهاره الشقلبه االماميه على   م بعنوان 12/2018/ 18واملسجله  والتمرينات والعروض الرياضيه

 جهاز طاوله القفز لدى طالبات كليه التربيه اليراضيه جامعه مدينه السادات 
 على التقارير الفردية والتقرير الحماعى للجنة الفحص واملناقشة القرار: املوافقة  

 
 0 بناءا

قسم     2018املقيد بدورة الخريف   على عبد المنعم أحمد حمامة /التربية الرياضية للباحث فىالفلسفة  دكتوراة تسجيل موضوع رسالة 4/3

القدرات البدنية الخاصة والمستوى الرقمى بعض  تأثير التدريب المتباين على  " بعنوان نظريات وتطبيقات العاب القوي 
 موانع " م 2000لناشئ 

 تحت إشراف  

العاب القوي  ووكيل الكليةة لئةنوخ مدمةة المجتمةل والبينةة  نظريات وتطبيقات   استاذ العاب القوي  بقسم  محمد عنبر محمد بالل /د.أ

 مئرفا  بالكلية 

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربيةة   أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ

 ( جامعة مدينة السادات -الرياضية 
ً
 ) مشرفا

كلية التربية الرياضية جامعه مدينة العاب القوي   نظريات وتطبيقات  مدرس بقسم   شرشرعبد الخالق حمدي  د / احمد

 (  مئرفا  )السادات

 

 على التقارير الفردية والتقرير الحماعى للجنة الفحص واملناقشة القرار: املوافقة  
 
 0 بناءا

  2018املقيد بدور الخريف  محمد محمود عبد المجيد سليمة /التربية الرياضية للباحث  فى   دكتوراة الفسفة  تسجيل موضوع رسالة   4/4

تأثير تدريبات نوعية باستخدام األوزان واالحبال المطاطية   بعنوانالمنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات بقسم واملسجل 
 "  علي تطوير دقة وسرعة بعض اللمسات المباشرة لالعبي سالح سيف المبارزة

 تحت إشراف 

أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة  أحمد إبراهيم أحمد عزب ا.د/
 مدينة السادات.

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية  حمد أمين أحمد الشافعيأ ا.د/ أ
 الرياضية جامعة مدينة السادات.

                                                  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وليد أحمد سيد أحمد د/

واملسجل  2018املقيد بدور الخريف..شريف محمد متولي حشاد /التربية الرياضية للباحث  فى  الفسفة دكتوراة  تسجيل موضوع رسالة 5/1
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تأثير التدريبات النوعية لبعض المهارات المركبة في ضوء التحليل   بعنوانالمنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات بقسم 
 .البيوميكانيكي علي مستوي األداء المهاري لناشئ الجودو "

 تحت إشراف 

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  سعيد عبد الرشيد أحمد خاطر ا.د/
 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                           

أستاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية  عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ ا.د/
 الرياضية جامعة مدينة السادات

 على موافقة القسم 
ً
 0 املوافقة بناءا

نظريات وتطبيقات واملعيدة بقسم  الشيماء صادق عبد العاطي شهاب /التربية الرياضية للباحث  فىالماجستير   تسجيل موضوع رسالة 5/2
بناء برنامج ارشادي لتنمية الوعي الغذائي لدي العبي  بعنوان واملسجل بالقسم 2018املقيد بدور الخريفالمنازالت والرياضات المائية 

 .رياضة المبارزة "

 تحت إشراف 

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة  حجازي مني محمد كمالا.د/  
 مدينة السادات.

 بالسادات األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية رشا فرج مسعود العربي  ا.م د/
 مدينة السادات.مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة   -   سها أحمد نبيل شريف  د/

 

 على موافقة القسم 
ً
 0 املوافقة بناءا

واملسجل  2017املقيد بدور الخريف..عبد القوي نبيل عبد القوي ناهض /التربية الرياضية للباحث  فىالماجستير   تسجيل موضوع رسالة 5/3

تأثير تنمية القدرات الحركية الخاصة على فاعلية   بعنوان المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بقسم

 األداء الهجومي لناشني رياضة الكاراتيه

 تحت إشراف 
 أستاذ التدريب الرياضى المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم       محمد محمد ذكى محمود  /د0أ /دا..

 مئرفا الحركة الرياضية  كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات                                        
والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعه  قسم نظريات وتطبيقات المنازالت عمرو محمد سعد جعفر      أستاذ مساعد ب /د .م. ا

 (مئرفا ) مدينة السادات
مدينة   ةبقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعمحمد بكر سالم    مدرس  /د

 (     مئرفا ) السادات

 على موافقة القسم
ً
 0 املوافقة بناءا
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5/4 
املسجله     2018املقيد بدور  الخريف.نهلة محمد نبوي األشرم /التربية الرياضية للباحثه  فىالفلسفة  دكتوراة تسجيل موضوع رسالة

  األداءعلى مستوى  TRXتأثير التدريب باستخدام أحبال )بعنوان قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية

 " وبعض مهارات الصراع من أعلى لالعبات المصارعة ي البدن

 تحت إشراف 

أستاذ التدريب الرياضةي بقسةم المنةاهج وطةرق التةدريس والتةدريب وعلةوم الحركةة الرياضةية بكليةة  أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ   

 ( جامعة مدينة السادات -التربية الرياضية 
ً
 ) مشرفا

معةة جا  -كليةة التربيةة الرياضةية  -المائيةةأستاذ ُمساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  بيلىمحمد بيلى إبراهيم  /د.م.أ

 ( الساداتمدينة 
ً
 ) مشرفا

 على موافقة القسم  
ً
 املوافقة بناءا

 2017املقيد بدور الخريف عبدالعزيز مسعد محمود البحيري /التربية الرياضية للباحث  فىالماجستير   تسجيل موضوع رسالة 5/5

علي بعض القدرات   TRXتأثير استخدام تدريبات  بعنوان نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب واملسجل بقسم

  البدنية الخاصة ومستوي أداء مهارة الضرب الساحق لدي ناشئات الكرة الطائره
 تحت إشراف 

أستاذ كرة السلة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  أ.د/طارق محمد عبدالرءوف
 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتورئيس القسم 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  أ.م.د أيمن مرضي سعيد عبدالباري
 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

كلية  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية قسمبالمدرس  د. محمد بكر سالم
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 
 على موافقة القسم  

ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  6/1
ُ
  2015املقيد بدورة اكتوبر  محمود محمد عبد الخالق حالوة /ث في التربية الرياضية للباح املاجستير تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية واملسجل  بقسم 
ُ
تدريبات نوعية لتنمية   ، ببحث بعنوانم15/11/2016وامل

 الجملة الحركية بساي داي لدي براعم الكاراتيهبعض القدرات التوافقية ومستوي أداء 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:  
ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

 أستاذ الكاراتيه بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان. أمل فاروق سالم ا.د/
 )مناقشًا(

أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية الرياضية  أحمد إبراهيم أحمد عزبا.د/    
 )مناقشًا( جامعة مدينة السادات.
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 نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضيةا.م د/ ابراهيم علي عبد الحميد االبياري  استاذ مساعد بقسم 
 )مشرفجامعة مدينة السادات. 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  جعفرسعد عمرو محمد  ا.د/
 )مشرفالسادات. 

  

 على موافقة القسم  القرار
ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  6/2
ُ
واملســجل   2017املقيــد بــدور ريف    محمد حمد سهيل المطيرري /ث في التربية الرياضــية للباحــ  املاجستير تشكيل لجنة امل

ســـجل بتـــاريخ بقســـم املنـــاق  وتـــر  التـــدروع والتـــدريا وعلـــوم الحركـــة الرياضـــية  
ُ
ترررأثير برنرررامخ باسرررتخدام ، ببحـــث بعنـــوان:)م15/1/2019وامل

 (الشواخص التدربية علي مستوي االداء البدني والمهاري لحراس مرمي كرة القدم بدولة الكويت 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:  
ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  خاطر دعبد الرشيسعيد  /د.أ

 )مناقشا  (  التربية الرياضية ة جامعة مدينة السادات

 أستاذ التدريب الرياضي ورئيس قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية  مجدي حسني أبوفريخة /د.أ 
 )مناقشا ( جامعة طنطا  -كلية التربية الرياضية 

لية التربية  أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بك محمد محمد ذكي /د.أ 

 ) مشرفا ( جامعة مدينة السادات -الرياضية 

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية   أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ

 ) مشرفا (جامعة مدينة السادات -الرياضية 

 على موافقة القسم  القرار
ً
 املوافقة بناءا

6/3 
ناقشة والحكم لرسالة 

ُ
واملسجل  2017المقيد بدور مريف   ناصر محمد فراج السهلي /ث في التربية الرياضية للباح املاجستير تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ بقسم املناق  وتر  التدروع والتدريا وعلوم الحركة الرياضية  
ُ
 :تحت عنواخ م15/1/2019وامل

 (المهارية الفسيولوجية لناشئي كرة القدم بدولة الكويت تأثير برنامخ باسرتخدام التمرينات التنافسرية على مسرتوى بعض الُمتغيرات)

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:  
ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية  طارق محمد عبد الرؤوف /د.أ

 (   امعة مدينة الساداتج  -الرياضية 
ً
 ) مشرفا

 أستاذ كرة القدم بقسم الرياضات الجماعية ورياضات المضرب ياسر محفوظ عطوه الجوهري /د.أ

 ( جامعة بنها  -كلية التربية الرياضية 
ً
 ) مناقشا

أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكليةة التربيةة  محمد محمد ذكي /د.أ

 ( جامعة مدينة السادات -الرياضية 
ً
 ) مناقشا

ة التربيةة أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ
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 ( جامعة مدينة السادات -الرياضية 
ً
 ) مشرفا

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

6/4 
بقسم المناهج وطرق التدريس  2017بدور مريف المسجل لدرجة ماجستير  أحمد النجدي زعبد العزي /المناقئة للطالبتئكيل لجنة 

تأثير برنامخ باستخدام التدريبات البصرية على  ) تحت  عنواخ م15/1/2019والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  والُمسجل بتاريخ 

 (ودقة التصويب لالعبي كرة اليد بدولة الكويت  مستوى تركيز االنتباه

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 
ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

أستاذ كرة اليد الُمتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية  محمد جمال الدين حمادة /د.أ

 (  جامعة مدينة السادات -الرياضية 
ً
 ( ) مشرفا

 كرة اليد بقسم تدريب الرياضات الجماعية  أستاذ محمد توفيق الوليلي /د.أ

 (  ) مناقش جامعة حلواخ -كلية التربية الرياضية للبنين 
ً
 ا

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية  أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ

 ( جامعة مدينة السادات -الرياضية 
ً
 ) مشرفا

أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية  محمد  م عبد الحلي عبد هللا /د.م.أ

 (ُمناقئا  ) جامعة مدينة السادات  -

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  6/5
ُ
  2017املقيــد بــدور ريف  محمد حميدي سعدون جريرر ي  /ث في التربيــة الرياضــية للباحــ  املاجستير تشكيل لجنة امل

ســــجل بتــــاريخ واملســــجل بقســــم املنــــاق  وتــــر  التــــدروع والتــــدريا وعلــــوم الحركــــة الرياضــــية  
ُ
المهررررارات  ، ببحــــث بعنــــوان:)م15/1/2019وامل

 ( الحركية األساسية كُمحدد لتطوير األداء المهاري لبراعم كرة القدم بدولة الكويت

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

أستاذ طرق تدريس كةرة السةلة بقسةم نظريةات وتطبيقةات الرياضةات الجماعيةة ورياضةات المضةرب بكليةة  عادل رمضان بخيت  /د.أ

 (مئرفا   ) جامعة مدينة السادات -التربية الرياضية 

 كرة القدم بقسم الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أستاذ ياسر محفوظ عطوه الجوهري /د.أ

 (ُمناقئا ) جامعة بنها  -كلية التربية الرياضية 

أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكليةة التربيةة  محمد محمد ذكي /د.أ

 (ُمناقئا ) جامعة مدينة السادات -الرياضية 

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكليةة التربيةة  أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ

 (مئرفا   ) جامعة مدينة السادات -الرياضية 

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  6/6
ُ
  2017املقيــد بــدورة  ريــف  جراح سهيل مدوخ المطيري  /ث فــي التربيــة الرياضــية للباحــ  املاجســتير تشكيل لجنة امل
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ســـــجل بتـــــاريخ واملســـــجل بقســـــم املنـــــاق  وتـــــر  التـــــدروع والتـــــدريا وعلـــــوم الحركـــــة الرياضـــــية  
ُ
السررررررعة  ، ببحـــــث بعنـــــوان:)م15/1/2019وامل

 ( اإلدراكية وعالقتها بدقة اتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة بدولة الكويت

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

العاب القةوي  ووكيةل الكليةة لئةنوخ مدمةة المجتمةل والبينةة نظريات وتطبيقات  استاذ العاب القوي  بقسم  محمد عنبر محمد بالل /د.أ

 مئرفا  بالكلية 

جامعةة مدينةة السةادات  -أستاذ القياس والتقويم بقسم أصةو  التربيةة الرياضةية بكليةة التربيةة الرياضةية  وائل السيد إبراهيم قنديل /د.أ

 مناقئا  

لمناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية أستاذ التدريب الرياضي بقسم ا أحمد أمين أحمد الشافعي /د.أ

 () مئرفا   جامعة مدينة السادات -الرياضية 

أستاذ التدريب الرياضي ورئيس قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية    هاشم ز عبد العزي معبد المنعأيناس  /د.م.أ

 (ُمناقئا )  جامعة طنطا  -الرياضية 

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  7/1
ُ
املقيد بدور ريف   العنزيعبد الوهاب حمدان علي  /ث في التربية الرياضية للباح املاجستير تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ واملسجل بقسم املناق  وتر  التدروع والتدريا وعلوم الحركة الرياضية    2017
ُ
تأثير برنامخ   ، ببحث بعنوانم15/1/2019وامل

 (بدولة الكويت   باستخدام التدريبات النوعية لتطوير دقة التصويب من الركالت الثابتة لالعبي كرة القدم
ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  خاطر دعبد الرشيسعيد  /د.أ

 (  مئرفا  )  التربية الرياضية ة جامعة مدينة السادات

التربية الرياضية  بكلية -عاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية وعميد الكلية سابقا  لأ أستاذ  محمد طلعت أبو المعاطي /د.أ

 (  مئرفا  )جامعه مدينة السادات

بكلية التربية الرياضية جامعة  نظريات وتطبيقات األلعاب الجماعيةقسم كرة القدم ورئيس  مساعد تدريبأستاذ  حسنين  أحمد ساهر /د.م.أ

 (مناقئا)المنوفية 
أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية   محمد  م عبد الحلي عبد هللا /د.م.أ

 (مناقئا) جامعة مدينة السادات -
 

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  7/2
ُ
  2017املقيد بدور ريف   مبارك عبد هللا العوضي  /ث في التربية الرياضية للباح املاجستير تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ واملسجل بقسم املناق  وتر  التدروع والتدريا وعلوم الحركة الرياضية  
ُ
تأثير برنامخ   ، ببحث بعنوانم15/1/2019وامل

 بدولة الكويت  المسكات النصلية لالعبي سيف المبارزةباستخدام التدريبات البدنية والمهارية على فاعلية أداء 
ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية  خاطر دعبد الرشيسعيد  /د.أ

 (  مئرفا  )  التربية الرياضية ة جامعة مدينة السادات

كلية التربية الرياضية جامعه مدينة   -المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية أستاذ    محمد عباس صفوت علي /د.أ

 (   مئرفا  )السادات

 (مناقئا)المنياجامعة بكلية التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت المبارزة المتفرغ  تدريبأستاذ   أشرف حسن إبراهيم /د.أ
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 -أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية  أحمد طلحة حسام الدين  /د.م.أ
 (مناقئا)جامعة مدينة السادات

 

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  7/3
ُ
  2017املقيد بدورة اكتوبر    عادل سعيد محمد العنزي /ث في التربية الرياضية للباح املاجستير تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ واملسجل بقسم املناق  وتر  التدروع والتدريا وعلوم الحركة الرياضية  
ُ
التنبؤ بمستوي األداء  ، ببحث بعنوانم2/1/2019وامل

 القدم بدولة الكويت المهاري في ضوء القدرات العقلية لناشئي كرة 
ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية   خاطر دعبد الرشيسعيد  /د.أ

 (مناقئا)  الساداتالتربية الرياضية ة جامعة مدينة 
كلية التربية الرياضية جامعه مدينة  –علم النفس الرياضي  المتفرغ بقسم أصو  التربية  الرياضية  أستاذ  محمد إبراهيم إبراهيم الباقيري /د.أ

 (  مئرفا  )السادات

بكلية التربية الرياضية جامعة  األلعاب الجماعيةنظريات وتطبيقات قسم كرة القدم ورئيس  مساعد تدريبأستاذ  حسنين  أحمد ساهر /د.م.ا

 (مناقئا)المنوفية 
أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية   أحمد طلحة حسام الدين /د.م.أ

 (  مئرفا  ))جامعة مدينة السادات –

ناقشة والحكم لرسالة  7/4
ُ
واملسجل   2016املقيد بدور اكتوبر منى يحيى البصال  /هثفي التربية الرياضية للباح  الفلسفة  الدكتوراهتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بقسم 
ُ
البرمجه اللغويه   ، ببحث بعنوانم20/2/2018وامل

 العصبيه وتأثيرها على تحسين مستوى أداء الطالبات فى بعض مهارات الجمباز  
ناقشة والحكم مكون

ُ
 ة من السادة األساتذةوتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

(مناقشا) استاذ متفرغ بقسم علم النفس الرياضى بكليه تربيه رياضيه جامعه حلوان ) محمد حسن عالوى د / 0ا  

 (مشرفا( )كليه التربيه الرياضيه جامعه مدينه السادات  أستاذ متفرغ بقسم أصول التربيه الرياضيه )محمد ابراهيم ابراهيم الباقيرى  /د.أ

(الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه   

( قسم نظريات وتطبيقات والتمرينات والعروض الرياضيه والعروض الرياضية ورئيس تمرينات  الاستاذ ) امل صالح سرور /د0ا  

(مشرفا()  كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات)  

(أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض الرياضيه)  محمد السعيد  عبد الرحمن  اجدهم/د.م0ا  

 مناقشا) كلية تربية رياضية جامعة مدينة السادات) 

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

نظريات النظر فى الطلب من الباحثة / بدحة ناصر سالم ناصر العجمي  المقيدة بدرجة الماجستير  فى التربية الرياضية  بقسم  7/5
بشأن تعديل اسم الباحثة في جميع االوراق الرسمية بالجامعة بناءا علي   وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية

الي االسم / بدحة ناصر سالم العكشان  وتم احضار جميع االوراق   30/8/2018ية في يوم صدور قرار محكمة  االحوال الشخص
   الرسمية من شهادة الميالد االصلية وجواز السفر وايضا قرار المحكمة

 على موافقة القسم    القرار
ً
 املوافقة بناءا

 تسجيل أبحاث       7/6
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 المدرس بالقسم وبيانه كالتالى     محمود الحوفىليزا  /  الدكتورةجيل البحث الخاص برست 

 العنوان :  

Efffect of flexi-bar exercises on balance ,postureal function and Performance 

level of Poomase Taegeuk il jang in Taekwndo 

 تفاصيل النشر : 

International Scientific journal , ovidius university Annals , series Physical Education and 

Sport/Science , Movement and health . vol.XIX,ISSUE 2,2019. Romania 

 على تسجيل البحث املوافقة  القرار 

 وعنوانها:د/ محمود رفعت تركي . للموافقة على تسجيل االبحاث الخاصة بسيادته  جيل البحث الخاصست    7/7    

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه اسم البحث  م

تأثير إستخدام السبورة التفاعلية علي تعلم بعض   1

 المهارات المندمجة لناشئ كرة القدم 
 2018 فردى 

مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

 الرياضية .
 

 على تسجيل البحث املوافقة 

 د مها محمد عزب موسى الزينى برفع االنتاج العلمى الخاص بسيادتها  0م جيل البحث الخاصست       8/1 
 م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

كلية التربية  -مجلة علوم الرياضة
جامعة المنيا -الرياضية  

م 2017يناير   فردى  
تأثير اسلوب الموديل التعليمى مدعم باستخدام  

التفكير الناقد و اتقان  الحاسب اآللى على مستوى 
 بعض مهارات الباليه 

1 

كلية التربية  -مجلة علوم الرياضة
جامعة المنيا -الرياضية  

م 2017يوليو   فردى  
تأثير برنامج تعليمى باستخدام أنماط التدريس 
المتباين على الرضا الحركى و بعض الوثبات  

 الحركية فى الباليه 
2 

 

                     

           

  

 

   

 
 

 

   القرار 
 
 
 
 
 
 

 كيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمين سر اللجنة                                         

  
   القرار 

 ) أ.د/ أحمد إبراهيم عزب ( امل لطفي العرابي                                            
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