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 اجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث 

 م2020/  2019 العام الجامعي 8 رقم الجلسة

  نهاية االجتماع الساعة العاشرة صباحا   بدء االجتماع م2020 / 8 /8 التاريخ 

 عميد الكليةمكتب أ.د /  مكان اإلجتماع

 الحضــــــــــــــور: 
للعام الجامعى  (8عقدت الجلسة رقم ) العاشرة في تمام الساعة   م2020/ 8 /8     املوافق      السبت   إنه في يوم

 وبحضور كل من: عميد الكلية أحمد إبراهيم عزببرئاسة األستاذ الدكتور/  م2020 – 2019

 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 املنازالت  أ.د /  أحمد سعيد خضر

 والرياضات املائية

 عضو

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

 الجماعية ورياضات املضرب  

 عضو

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

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

 واعتذر عن الحضور : 
 الوظيفة االسم م

1   

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

ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
" والترحيب بالسادة ِبْسِم الل

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

 : المصـــادقات1
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

  املوافقةالقرار: 

 موضوعات عامة:  2

  2020أسمائهم بعــــــــــــد : عن دور الربيع  النظر في االعتذارات املقدمة من الطلبة اآلتى 1/2

 إعتذار عن مادة ) البحث العلمى ( – 2019بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف املقيدة  –آية عطية عبد الحميد خليل  – 1

إعتذار عن مادة ) قراءات متقدمة في  – 2019ف في التربية الرياضية دور الخرياملقيدة بدرجة دكتوراه الفلسفة  –شيماء على محمد صالح  -2

 الغذاء واللياقة الصحية (

وتم  2020إعتذار عن دور الربيع  – 2019املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  –حسن أبو العيش  أحمد محمد– 3
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 الحضور في     

 مادة ) تكنولوجيا التعليم والتعلم (           

 2020إعتذار عن دور الربيع  – 2018املقيدة بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  –آية جالل عبد العظيم  -4

 2020إعتذار عن دور الربيع  –املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية  -خالد مصطفى الكيالنى – 5

 2020إعتذار عن دور الربيع  – 2018املقيد بدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية دور الخريف  –أشرف أحمد ضيف هللا  – 6

 2020إعتذار عن  امتحان دور الربيع  – 2019املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  –إسالم ياسر جالل  – 7

إعتذار عن مادة ) ) برامج اللياقة البدنية  – 2017املقيدة بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  –ر منال رزق زكى الجعا – 8

  " ( للنشاط التخصص ى " مسابقات 

 – 2019/2020للعام الجامعى  2019املقيد بدرجة املاجستير في التربية الرياضية دور الخريف  عبد العزيز هانى عبد هللا غلوم بلوش ى – 10

 2020إعتذار عن امتحان دور الربيع 

 

 املوافقة بناءا عن املجلس القرار

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية بقسماعتماد التقارير السنوية للباحثين االتي أسمائهم بشأن  2/2

 احمد ذكي السيد حبيب  -ا

 محمود محمد عبد الخالق حالوة -2

 محمد كساب مصطفي حسب هللا -3 

 خالد شوقي فهمي الدسوقي - 4

 بهاء ابراهيم عبد الحميد الصعيدي  -5

 فؤاد محمد حمدأمير  - 6

 مصطفي وجدي السيد حسنين -  -7 

 احمد سعيد محمد عبد الحليم - 8 

 محمود زكريا عبد املعطي زهران --9

 طارق محمد كمال الدين عبد املولي - 10 

 شيماء محمد حمودة بدر -11 

 ابراهيم فتحي ابراهيم غنيم -12 

 ابراهيم محمد ابراهيم صالح  - 13

 محمد عبد ملوجود عبد الحميد الدباوي  - 14

 محمد احمد مصطفي العسال - 15 

 جيهان بكر عبد الصادق على - 16 

 املوافقة بناءا عن املجلس القرار

 . بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى اعتماد التقارير السنوية للباحثين االتي أسمائهم بشأن  3/2

 .  آية عصمت زكي الجريسي -1 

 . مروه محمد عبد الظاهر بسيوني  – 2
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 .  بسام صابر عبد الجواد العبد   –3

 . دينا مجدي محمد حجاج –4

 . أسماء أحمد السيد عبد الهادي –5
 

 بناءا علي القسم  علي اعتماد التقارير  املوافقة القرار

اعتماد قرار عميد الكلية بشأن حرمان الباحث / مصطفي محمود حامد الجمس ي املقيد بدرجة الدكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية  من  

كرونا  بناءا علي املذكرة املقدمة ضدة من السيد عميد الكلية وتحويلة للشئون  س م بسبب اصاباته بفيرو2020دخول االمتحان دورة ربيع 

 القانونية 

 بناءا عن املجلس  املوافقة القرار

م علي تحديد موعد وجداول االمتحانات النهائية واملجال الجوي مغلق يعامل الطالب  29/6/2020املنعقدة بتاريخ  بجلستهبشأن موافقة مجلس الجامعة  4/2

جائحة الوافدين في الجامعة واملقيدين بالدراسات العليا الذين تعذر حضورهم الي مصر لحضور االمتحانات بسبب استمرار غلق املجال الجوي بسبب 

في حينه بعد فتح املجال الجوي والسماح للطالب بالقدوم الي مصر  تحديدهعلي تحديد موعد اخر للطالب الوافدين يتم  رهمسفكرونا والتي تحول دون 

 لظروف جائحة كرونا  ةالستثنائيبعد فتح املجال الجوي ويسم للطالب الوافد املوجود بمصر بالتاجي لبناءا علي رغبته بعد تقديم طلب 

 املوافقة للعلم واالحاطة والتنبيه التخاذ الالزم   القرار

م بشأن مقترح تطبيق نمط التعليم الهجين خالل العام الجامعي 21/7/2020بشأن املوافقة املجلس االعلي للجامعات  بجلسته املنعقدة بتاريخ  5/2

 م  2020/2021

 م  2020/2021اطالق مسابقة أفضل جامعة في تطبيق نمط التعليم الهجين في العام 

  للعلم واالحاطة والتنبيه التخاذ الالزم املوافقة  القرار

 دكتوراه ( –: موضوعات المنح للدرجات العلمية ) ماجستير  3
دور  الدبلوم فى التربية الرياضيةاملقيد بدرجة  أسامة خضر حسين العنزى /الدبلوم  في التربية الرياضية للباحثمنح درجة  3/1

  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات الضرببقسم  واملسجل 2017الخريف 

 على موافقة القسم املوافقة  القرار 
ً
 واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم بناءا

بكلية اصول التربية الرياضية بقسم   حسين العز أبو عاطف سامحفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

",  لصناعة القرار بإدارة النشاط الرياضي لبعض اندية محافظة الجيزة  ةبناء مقياس للثقافة التنظيمي " بعنوان

 م12/7/2020حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ 

 على موافقة القسم املوافقة  القرار
ً
 واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم بناءا

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم بقسم  طراد عبدهللا جمال أحمدفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  3/2

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الحركة الرياضية 

",  استخدام التدريب المكثف على مستوى بعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم تأثير " بعنوان
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 .م14/7/2020حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ 

 على موافقة القسم املوافقة  القرار 
ً
 واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم بناءا

والرياضات  املنازالتنظريات وتطبيقات بقسم  محمد سعيد محمد القواسفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  3/3

 املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

", حيث تم مناقشة  الدرجة االولى ملالكمي الفسيولوجيةاللياقة  تدريبات التحمل علي بعض متغيراتتأثير  " بعنوان

 .م13/7/2020الرسالة بتاريخ 

 على موافقة القسم املوافقة  القرار 
ً
 واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم بناءا

 أصول التربية الرياضية بقسم  المسجل  أشجان سعيد عبد الغفار االسرج في التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  3/4

 2014دورة  اكتوبر  جامعة مدينة السادات 

", بمحافظة املنوفية   سنة  12-  9تأثير برنامج ترويحي علي بعض الجوانب التعليمية لتالميذ املرحلة االبتدائية  " بعنوان

 م25/7/2020حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ 

 على موافقة القسم  القرار 
ً
 واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم املوافقة بناءا

أصول بقسم  المسجل  مصطفى عبد الكريم عبد العزيز السيد الشون في التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  

 2016دورة  اكتوبر  جامعة مدينة السادات  التربية الرياضية 

", حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ تقويم االتحاد املصرى للتنس األرض ى وفق بعض أهداف التنمية املستدامة   " بعنوان

 م5/7/2020

 املوافقة بناءا على موافقة مجلس القسم واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم القرار

جامعة مدينة  أصول التربية الرياضية بقسم دينا مصطفي سعيدة في التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  3/5

  2016دورة  اكتوبر  السادات

", حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ فاعلية برنامج ترويحي رياض ي علي الكفاءة البدنية والنفسية للمرأة العاملة   " بعنوان

 م29/7/2020

 على موافقة القسم  القرار 
ً
 واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم املوافقة بناءا

 املنازالتنظريات وتطبيقات بقسم  الباحث محمود محمد عبد الخالق حالوةفي التربية الرياضية للباحث/  املاجستير منح درجة  3/6

تدريبات نوعية لتنمية بعض القدرات  " والرياضات املائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بعنوان

 .م23/4/2020التوافقية ومستوي أداء الجملة الحركية بساي داي لدي براعم الكاراتيه ", حيث تم مناقشة الرسالة بتاريخ 

 على موافقة مجلس القسم واعتماد تقارير لجنة املناقشة والحكم بناءااملوافقة  القرار 

 دكتوراه ( –) ماجستير  التشكيل: موضوعات  4
ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 4/1

ُ
املقيد        أحمد عبد اهلل عبد العزيز سالم    تشكيل لجنة امل
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سجل بتاريخ،والرياضات المائية   نظريات وتطبيقات المنازالت  بقسم واملسجل    م2016اكتوبر 
ُ
         /   22      بالكلية   وامل

  م2017/     11

تحليلية للمهارات الهجومية والدفاعية األكثر استخداما بأماكن اللعب المختلفة بحلقة المالكمة بالدورة دراسة  "بعنوان  ببحث       
 " م2016األوليمبية ريو دي جانيرو 

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

ا.د/محمدددددد عبدددددد العزيدددددز  نددددديم 
 سلطان

 
الرياضات الفردية،, كلية أستاذ التدريب الرياضي لرياضة المالكمة المتفرغ بقسم تدريب 

 .التربية الرياضية للبنين بالهرم، جامعة حلوان
 )مناقشًا(

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

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات. 
 

 (مشرفاً )

ياسددر محمددد عبددد الجددواد ا.د/ 
 الوراقى

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

 

 (مناقشاً )

أحمد كمدا  عبدد الفتدا  ا.م.د/ 
 عيد

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

 
 (شرفا)م

 
  القرار

ً
 على موافقة القسم  املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/ 4/2
ُ
   م2017 خريف املقيد  هللا النصر داود زعبدالعزي خالد    تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ، مناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركةبقسم واملسجل 
ُ
  م2019/     2  /   19      بالكلية   وامل

 " الكويت بدولة القدم كرة لناشئي الهجومية الُمندمجة المهارات بعض أداء سرعة على البصرية التدريبات استخدام تأثير "بعنوان  ببحث       
ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

طارق محمد  أ.د/ 
 ف ؤوعبدالر 

أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  
 جامعة مدينة السادات  -المضرب بكلية التربية الرياضية 

 مشرفا  

أحمد أمين أحمد  أ.د/ 
 الشافعي

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  
 جامعة مدينة السادات  -ة الرياضية بكلية التربية الرياضي 

 مشرفا  

 هبة روحي أبوالمعاطي أ.د/ 
 التدريب وعلوم الحركة الرياضية  بقسم  أستاذ التدريب الرياضي

 طنطا جامعة  -كلية التربية الرياضية  
 ُمناقشا  

http://www.phed.usc.edu.eg/
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 كي زمحمد محمد أ.د/ 
أستاذ التدريب الرياضي الُمتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  

 جامعة مدينة السادات  -الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية 
 ُمناقشا  

 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  4/3
ُ
 خريف املقيد  الهلبان الكريم عبد عالء طالل تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ بالكلية، مناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركةبقسم واملسجل    م2017
ُ
 ، م2019/     1  /   15      وامل

   لناشئي كرة تأثير برنامج باستخدام تدريبات نوعية على مستوى أداء التمرير والتصويب للقدم  ير الُمميزة ) /ببحث بعنوان 
 ( القدم بدولة الكويت

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

 خاطر  دعبدالرشيأ.د/ سعيد 
أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  

 الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات 
 مشرفا  

 مصطفى إسماعيل  أ.د/ ماجد
الجماعية كلية التربية الرياضية للبنين   األلعاب كره القدم ورئيس قسم  أستاذ

 جامعة حلوان
 مناقشا  

 أ.د/ محمد طلعت أبوالمعاطي 
قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  ب ألعاب المضرب أستاذ 

 جامعة مدينة السادات  -المضرب بكلية التربية الرياضية 
 مشرفا  

 الشافعي  أحمد أمين أحمدأ.د/ 
أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  

 ت جامعة مدينة السادا -الرياضية بكلية التربية الرياضية 
 مناقشا  

 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  4/4
ُ
املقيد  عبدهللا خالد مرزوق المطيرى تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخبالكلية ، مناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة بقسم واملسجل    م2017 خريف 
ُ
 ، م2019/     1  /   15      وامل

برنامج باستخدام تدريبات التنظيم والتوجيه الحركي على مستوى أداء بعض المهارات  تأثير) /ببحث بعنوان 

 (الكويتاألساسية لناشئي كرة القدم بدولة 
ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

ُ
 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة امل

 أ.د/ سعيد عبدالرشيد خاطر 
المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  أستاذ الميكانيكا الحيوية 

 وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات
 مشرفا  

 أ.د/ خالد عبد الحميد شافع
أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  

 جامعة مدينة الساداتوعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ 
 مناقشا  

 أ.د/ هشام محمد أحمد حمدون 
أستاذ تدريب كره القدم ورئيس قسم األلعاب الرياضية كلية التربية الرياضية  

 للبنين جامعة اإلسكندرية 
 مناقشا  

 أ.م.د/ أحمد طلحة حسام الدين 
أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  

 الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات 
 مشرفا  
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ام د/ ندا محفوظ عبد العظيم   
 كابوه  

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  استاذ مساعد 
 جامعة مدينة السادات  -بكلية التربية الرياضية 

 مشرفا  
 

  القرار
ً
 على موافقة القسم  املوافقة بناءا

 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  4/5
ُ
بدورة املقيد   أحمد حسام فتحي  راب تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ والرياضات المائية، نظريات وتطبيقات المنازالتواملسجل     2014اكتوبر 
ُ
 ، م20/7/2016بالكلية   وامل

 (     تطوير الهجوم المباشر وتأثيره علي نتائج مباريات الكوميتيه في الكاراتيه       )     ببحث بعنوان 

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

 أحمد محمود إبراهيما.د/ 

أستاذ التدريب الرياضي لرياضة الكاراتيه بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية، 
جامعة  ,لدراسات العليا والبحوث سابقا بكلية التربية الرياضية للبنينالكلية لكيل وو

 . االسكندرية
 

 مناقشا

إبراهيم علي عبدد الحميدد ا.م د/
 اإلبيارى

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية 
 الرياضية، جامعة مدينة السادات. 

 

 )مشرفًا(

 عمر الفاروق الشيخأحمد ا.د/ 

كلية التربية  الفرديةبقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  المساعدستاذ األ
 . المنوفية الرياضية جامعة

 

 (مشرفاً )

 عمرو محمد سعد جعفر/ا.م.د
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية 

 . الرياضية جامعة مدينة السادات
 (مناقشاً )

 
  القرار

ً
 على موافقة القسم  املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  4/6
ُ
خريف املقيد  إيمان محمد عبد الخالق  تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جامعة مدينة الساداتواملسجل    م 2017
ُ
بالكلية   وامل

 م ،21/5/2019

   )دراسة تقويمية لمعوقات ممارسة رياضة الكرة الطائرة في محافظة المنوفية (    ببحث بعنوان 

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

 أ.د/ طارق محمد عبد الرءوف
نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضررب جامعرة أستاذ كرة السلة بقسم 

 مدينة السادات.
 مشرفا

 أ.م.د/ ندا محفوظ كابوه
أستاذ مساعد بقسم نظريرات وتطبيقرات الرياضرات الجماعيرة ورياضرات المضررب جامعرة 

 مدينة السادات
 مناقشا
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 أ.م.د/ أيمن مرضي عبدالباري
رياضات الجماعية ورياضات المضرب جامعة  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات ال

 مدينة السادات 
 مشرفا 

أ.م.د/ إكرامي عبد العرراطي معبررد 
 الجمال

 استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان 
 مناقشا

 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  4/7
ُ
اكتوبر   املقيد محمود صبحى رجب سليم    /للباحثتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ الرياضية  علوم الصحة الرياضية بقسم واملسجل    م 2016
ُ
 ، م 15/5/2018بالكلية   وامل

 للعضلة الضامة وتأثيره على الحد من إصابتها لناشئى الكوميتية فى رياضة الكاراتية (   برنامج وقائى)   ببحث بعنوان 

.د / عبددددددددالحليم يوسددددددد  ا

 عبدالعليم

 ) مشرفا(  جامعة مدينة السادات   –أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية 

 ) مناقشا (  جامعة المنصورة   –أستاذ اإلصابات الرياضية بكلية التربية الرياضية  أد / محمد محمود أمين زيادة

 ) مناقشا (  جامعة مدينة السادات   –أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بكلية التربية الرياضية  أ.د / حمدى عبده عاصم

 أ.م.د / عمرو محمد جعفر
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية  

   التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 
 ) مشرفا (

 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة  4/8
ُ
املقيد هالة عبد السالم هيكل    / ةللباحثفي التربية الرياضية  الدكتوراة الفلسفة تشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ  علوم الصحة الرياضية بقسم بقسم واملسجل    م 2016اكتوبر  
ُ
 ، م 15/5/2018بالكلية   وامل

والمتغيرات الفسيولوجية والبدنية   تأثير برنامج تدريبى مقترح على بعض االنحرافات القوامية    )     ببحث بعنوان 

 (    تالميذ المرحلة االبتدائيةلدى (   VDR)  وتعبير جين

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

 أ.د / حمدى عبده عاصم
 مشرفاً  جامعة مدينة السادات   –أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بكلية التربية الرياضية 

  حسين أحمد حشمت أد / 
 ) مشرفا(  زقازيق جامعة ال – متفرغ بقسم وظائ  األعضاء بكلية الطب أستاذ 

 

.د / عبددددددددالحليم يوسددددددد  ا

 عبدالعليم

  مناقشا جامعة مدينة السادات   –أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية 

 أد / محمد سعد إسماعيل  
جامعة   –ووكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث بيولوجيا الرياضةأستاذ 

  بنها
 مناقشا ( )

 
  القرار

ً
 على موافقة القسم  املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  4/9
ُ
     م 2015اكتوبر  املقيد محمد عبد الرزاق   /للباحثتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ  اصول التربية الرياضية بقسم واملسجل 
ُ
 ، م16/5/2017بالكلية   وامل

 (    تقييم لنظام االنتقاالت لالتحاد املصري لكرة القدم     )     ببحث بعنوان 

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

 مشرفاً  إدارة التنس املتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية بالكليةاستاذ   لبيب عبد العزيز لبيبا .د/ 

http://www.phed.usc.edu.eg/
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 مناقشا القياس والتقويم بقسم أصول التربية الرياضية بالكليةاستاذ   وائل السيد قنديل ا.د/ 

  د/ أحمد ساهر حسانين0م0أ
نظريات وتطبيقات األلعاب الرياضية وألعاب رئيس قسم  بعملاستاذ مساعد  وقائم 

   املضرب بكلية التربية الرياضية جامعة املنوفية
  مناقشا

 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  4/10
ُ
املقيد عبد الحميد محمد سمير خليل   /للباحثتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ  اصول التربية الرياضية بقسم واملسجل    م  2016اكتوبر  
ُ
 ، م19/12/2017بالكلية   وامل

دراسة تحليلية مقارنة ملستوى آداء الفريق القومى للجمباز رجال وأبطال العالم فى ضوء تعديالت     )     ببحث بعنوان 

 القانون    

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

 مشرفا استاذ القياس والتقويم بقسم أصول التربية الرياضية بالكلية ا.د/ وائل السيد قنديل  

 مناقشا أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العلوم النفسية والتربوية جامعة بنها د/ هانى محمد زكريا0م0أ

 د/ أحمد عبد العزيز 0م0أ
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز ب استاذ مساعد  بكلية التربية الرياضية 

 مدينة الساداتجامعة بكلية التربية الرياضية   والتمرينات والعروض الرياضية
 مشرفا

 د/ ياسر على قطب0م0أ
قسم نظريات وتطبيقات الجمباز باستاذ مساعد  بكلية التربية الرياضية  

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  والتمرينات والعروض الرياضية
 مناقشا

 
 تم رفض املوضوع فى اللجنة القرار

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  4/11
ُ
املقيد     مروة محمد عبد الظاهر بسيوني   /ةللباحثتشكيل لجنة امل

سجل بتاريخ الرياضية  نظريات وتطبيقات ألعاب القوى بقسم واملسجل    م 2015اكتوبر  
ُ
 ، م17/10/2017بالكلية   وامل

تدريبي علي مستوي بعض املتغيرات البدنية والفسيولوجية واملستوي الرقمي في فترة   تأثير برنامج     )     ببحث بعنوان 

 (    لناشئات دافع الجله ثالطم

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

 مشرفاً  سم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى قاستاذ العاب القوي ورئيس  ا .د/ عزة محمد عبد الحميد العميري 
 مناقشا نظريات وتطبيقات ألعاب القوى  استاذ العاب القوي بقسم ا.د/ ايمان ابراهيم السيسي 

  مناقشا رئيس قسم مسابقات امليدان  واملضمار  جامعة اسوان  استاذ مساعد  وقائم باعمال ا.م.د/ شرين محمد خيري االتربي 
 

 دكتوراه ( –) ماجستير  التسجيلموضوعات :  5
المسجل بمرحلة الماجستير بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  العال محمد إبراهيم اسالم أبوالباحث/  تسجيل موضوع  5/1

النواتج البيوميكانيكية كأساس لوضع تمرينات نوعية ) بعنوان 2017خريف   دورة  املقيدوالتمرينات والعروض الرياضيه 

 (  لمرحلة اإلتصال في جمباز الترامبولين 

 تحت إشراف 

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم  أ.د سعيد عبدالرشيد  
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   الرياضية 

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه                    ماجدة السعيد أ.م.د/ 

م.د/ محمود سيد محمد  
       سرور   

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية . 

 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  الدكتوراهبمرحلة  ةالمسجلمروة يوسف اسماعيل حسن  /ةالباحث تسجيل موضوع  5/2

على  هوأثرهواتف ذكيه للتمرينات  البدنية تصميم تطبيق  ) بعنوان م  2018  دورة خريف والتمرينات والعروض الرياضيه 

 ( تحسين اللياقة الحركية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية 
 تحت اشراف 

التمرينات والعروض الرياضية ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز  أستاذ      أ.د /أمل صالح سرور   

 والتمرينات والعروض الرياضية.

حاتم محمد سيد احمد   /أ.د
 ر   عبدالقاد

 –كلية الحاسبات والمعلومات  -أستاذ نظم المعلومات ووكيل شئون التعليم والطالب 

 جامعة المنوفية . 

د/ إيمان أحمد صالح  

                حشاد

 مدرس بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مدينة السادات .

 
 على موافقة القسم  القرار

ً
 املوافقة بناءا

 

بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  الدكتوراهبمرحلة  المسجل   الحباك عادل عباس اسامةالباحث/  تسجيل موضوع  5/3

تأثير تدريبات نوعيه فى ضوء : بعنوان البحث م 2017  دورة خريف والتمرينات والعروض الرياضيه 

 . ( فى جمباز الترامبولينCody tuckالخصائص البيوميكانيكية على مستوى أداء مهارة )
 تحت اشراف 

 أستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه  أ.د/ مشيره ابراهيم العجمى          
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه      أ.م.د/ ياسر على قطب              

  والعروض الرياضية  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات             م.د/ محمود سيد سرور  
  القرار

 على موافقة القسم 
ً
 املوافقة بناءا
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بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز  الدكتوراهبمرحلة  المسجل   عالء السيد محمد طنطاويالباحث/  تسجيل موضوع  5/4

باستخدام جهاز مساعد  برنامج تدريبى: بعنوان البحث  م2017  دورة خريف والتمرينات والعروض الرياضيه 

 .لتحسين مهارة الدورة الهوائية الخلفية المكورة على جهاز عارضة التوازن
أ.م.د/ ايمان كمال الدين  

 ابراهيم    
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه 

عبد   أ.م.د/ عال طه         
      هللا اسماعيل

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه 

  بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه   المدرس              محمد عبداللطيفم.د/ 

  القرار 

 على موافقة القسم 
ً
 املوافقة بناءا

بقسم نظريات وتطبيقات  الدكتوراهبمرحلة  المسجل محمد  احمد عادل عبد الهادي الباحث/ تسجيل موضوع  5/5

رنامج تدريبى نوعى فى ضوء نتائج ب: بعنوان البحثم 2017  دورة خريف الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه 

 " على جهاز الحلق  Honma Croosالتشخيص البيوميكانيكى وتاثيرة على مستوى أداء مهارة " 
 تحت اشراف 

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه              ماجدة السعيد أ.م.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه  اسامة عز الرجال        أ.م.د/ 

    المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أستاذ مساعد بقسم  احمد طلحة              أ.م.د/ 
  القرار

 على موافقة القسم 
ً
 املوافقة بناءا

نظريات وتطبيقات الرياضات بقسم الماجستير بمرحلة  المسجل محمد صالح محمد محمد الباحث/ تسجيل موضوع  5/6

تدريبات القدرات التوافقية : بعنوان لتسجيل موضوع البحث م 2015دورة اكتوبر  الجماعية ورياضات المضرب
 اتصال متنوعة كأساس لتحسين بعض القدرات البدنية والمهارات المندمجة في كرة القدم أسطحعلى 

 تحت اشراف 

 

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب القدمأستاذ كرة  محمود حسن الحوفي أ.د/

  قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم  مدرس . محمد بكر سالمد 
  القرار

 على موافقة القسم 
ً
 املوافقة بناءا

الدكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية   المسجل انتصار عبد الغني عبد الرحمن محمود  الباحث/ تسجيل موضوع  5/7

تقويم مراكز التأهيل : بعنوان لتسجيل موضوع البحث م 2018دورة خريف   اصول التربية الرياضية بقسم 
     الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة ببعض محافظات جمهورية مصر العربية 

 تحت اشراف 

د عبد العظيم محم أ.د/
 شميس 

 االدارة الرياضية بقسم أصول التربية الرياضية أستاذ 

  مساعد  بقسم أصول التربية الرياضيةأستاذ  سماح محمد حالوة  /د 
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 باللجنة  تم رفض املوضع القرار

 ابحاث ما بعد الدكتوراه تسجيلموضوعات  6 
 بعنوان :  و( بحث لسيادتها وه 1. بشأن تسجي  عدد )  نبا  أحمد بدرالطلب المقدم من أ.م.د/  6/1

 مكان النشر تاريخ قبو  النشر نوعة عنوان البحث
تأثير اختالف نمط التغذية الراجعة )الفورية 

 المؤجلة (على تعلم مسابقة الوثب الطوي  –
المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم  2020 فردى

 الرياضة .جامعة حلوان
 

 بعنوان :  و( بحث لسيادتها وه 1الطلب المقدم من أ.م.د/  ادة يوسف عبد الرحمن . بشأن تسجي  عدد )  ` 6/2 
 مكان النشر تاريخ قبو  النشر نوعة عنوان البحث

 فاعلية برنامج أرشادى لتقويم بعض األنحرافات
السلوكية ألطفا  دور الرعاية من خال  

 مسابقات العاب القوى

/  12/  5 فردى
2019  

المجلة الدولية للعلوم النفسية  
 والتربوية

 

 األستاذ المساعد بالقسم لتسجيل بحث للترقى  –شيرين محمد عبد الحميد   /بشأن الطلب المقدم من أ.م.د  6/3

  

  م اسم البحث  نوعه تاريخ قبول النشر  مكان النشر

المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم 
جامعة حلوان-الرياضة   

20 /6    /
م 2020  

 مشترك
على تعلم   تأثير أستخدام تقنية الواقع األفتراضي

بعض المهارات األساسية بالطوق في التمرينات  
 اإليقاعية

1 
 

 املوافقة القرار 

األستاذ المساعد بقسم نظريات  األستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىالطلب المقدم من  :أ.م.د/ الطلب المقدم من   6/4
 وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص تسجيل بحث أنتاج علمي بعنوان:

 

 نوعه اسم البحث  م
تاريخ 

 النشر 
 مكان النشر 

جيري(   فاعلية األداء الهجومي للركلة النصف دائرية للجذع )شودان ماواشي 1
 لرياضة الكاراتيه هفي مباريات الكوميتي 

 فردي 
 يناير

2020 

المجلة العلمية " لعلوم وفنون  
 الرياضة " باللغة العربية

كلية التربية الرياضية للبنات 
 بالجزيرة جامعة حلوان 

 
 املوافقة القرار 

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات  حجازي مني محمد كما األستاذة الدكتورة/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   أ.م.د/  6/5
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 ة جامعة مدينة السادات بخصوص تسجيل بحث أنتاج علمي بعنوان:المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضي
 

 مكان النشر  تاريخ النشر  نوعه اسم البحث م

1 The role of Emotional response and Information 

processing at the achievement level of Epee fencers فردي 
 يناير
 م2020

The International Scientific Journal of Physical 

Education and Sport Sciences, (ISJPESS) 

 
 املوافقة القرار 

والرياضات المائية كلية التربية  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت المدرس وسام محمد زكي حمدوالدكتور/ الطلب المقدم من  6/6
 الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص تسجيل بحث أنتاج علمي بعنوان:

 نوعه اسم البحث 
تاريخ 

 النشر 
 مكان النشر 

علي مستوي أداء بعض  TRX&VIPRتأثير برنامج باستخدام تدريبات 

 م حرة 100المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي لسباحي 
 فردي 

 ديسمبر 1
2017 

المجلة العلمية لكلية التربية 
الرياضية بنين ر بنات جامعة  

 العريش

 
 املوافقة القرار 

 به علي تسجيل البحث الخاص طارق الجمالالطلب المقدم من أ.م.د/  6/7

 مكان النشر  تاريخ  نوعه اسم البحث 

تصميم إختبار ألكترونى لتقييم بعض نواتج التعلم لطالب كلية التربية الرياضية لرياضة  

 التنس. 

 فردى 
2019 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  

 البدنية والرياضة  

 . على بعض مخرجات التعلم فى التنس  فاعلية برنامج تعليمى بتقنية الواقع األفتراضي

 فردي 
2020 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  

 البدنية والرياضة  

 
 املوافقة القرار 

 الطلب المقدم من أ.م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي علي تسجيل البحث الخاص بسيادتها وعنوانه 6/8
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 نوعه اسم البحث  م
تاريخ 

 النشر 
 مكان النشر 

1 

البروفيل البيوميكانيكي كأداة لتقويم الالعب الليبرو في مهارة استقبال إرسال الكرة 

 الطائرة . 

 فردى 
2018 

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  
 البدنية والرياضة  

 
 املوافقة القرار 

 علي تسجيل البحث الخاص بسيادتها وعنوانه :  أيمن مرضي عبد الباريالطلب المقدم من أ.م.د/  6/9

 نوعه اسم البحث  م
تاريخ 

 النشر 
 مكان النشر 

1 

تأثير برنامج تعليمي باستخدام المنصة التعليمية علي نواتج التعلم المهارية في الكرة 

 الطائرة لطالبات كلية التربية الرياضية 

 فردى 
5/2020 

علوم وفنون الرياضة كلية التربية  
 الرياضية للبنات جامعة حلوان 

 

 

 املوافقة القرار 

 به علي تسجيل البحث الخاص أحمد ربيع سعد الطلب المقدم من أ.م.د/  6/10

 مكان النشر  تاريخ النشر نوعه اسم البحث  م

1 

 للقدرات التوافقية لدي العبي الكونغ فو   بناء بطارية اختبارات مهارية

 العريش   2017 فردى 

2 

BUILDING A NEMEASURE OF CONFIRMATION BIAS FOR ATHLETES  

 المنيا  2018 زوجي 

 
 املوافقة القرار 
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 علي تسجيل البحث الخاص بسيادتها وعنوانه :  محمود فتحى محمد الهوارىالطلب المقدم من أ.م.د/  

 نوعه اسم البحث  م
تاريخ 

 النشر 
 مكان النشر 

1 

تحسين اللياقة القلبية التنفسية باستخدام التدريب المتقاطع لناشئات الكرة الطائرة (  

   –والمنشور بمجلة كلية التربية الرياضية 

يوليو   

 م 2020
 جامعة مدينة السادات

 
 املوافقة القرار 

 ما يستجد من أعمال  8      
 -الغاء قيد الباحثين االتى أسماؤهم بعد المسجلين بقسم علوم الصحة الرياضية: 8/1

 دبلوم   رقية أحمد عزت                                                      -1

 دبلوم    رضا عبد اللطي                                                وليد -2

 دبلوم    فايزة ماهر عمارة                                                   -3

 دكتوراه     مصطفى كساب حسب هللا                                                    -4
 على موافقة مجلس الموافقة بناءا القرار

ايه حسن أحمد حسن المقيدة بدرجددة الماجسددتير فددي التربيددة الرياضددية  والمسددجلة بقسددم علددوم /  مد مدة الدراسة للباحثة  -1 8/2

 ]اندده تددممددع العلددم  م2021/ 30/9حتي 1/10/2020لمدة عام اول في الفترة من م 2015دور اكتوبر  الصحة الرياضية 

 واستكمال إجراءات المدسداد رسوم المد والرسوم الدراسية 

 مد مدة الدراسة للباحثة / حنان حسين راشد  المقيدة بدرجة الماجستير في التربية الرياضية  والمسجلة بقسم علوم الصحة  -2

م مع العلم لم تسدد الرسددوم 2021/ 30/9حتي 1/10/2020الرياضية لمدة عام ثالث  في الفترة من م 2013دور اكتوبر 

 ستكمال إجراءات المدال ولم تحضر الطالبةالمد والرسوم الدراسية 

 

 الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار

المسجل لدرجددة ماجسددتير بقسددم المقيد بدرجة الماجستير في التربية الرياضية   بندق عيد أحمد /مد مدة الدراسة للباحث  -1 8/3

العلددم لددم تسدددد الرسددوم المددد م  مددع 2021/ 30/9حتددي 1/10/2020لمدة عام اول في الفترة مددن طرق التدريس بالقسم 

 والرسوم الدراسية ولم تحضر الطالبة الستكمال إجراءات المد

 الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار

نظريــــات واملســــجلة بقســــم  2019/2020للعــــام الجــــامعي 2019الغــــاء قيــــد الباحثــــة / هبــــه هللا أمــــين يوســــف ســــلوم  املقيــــدة بــــدور خريــــف  بشــــأن 9/3

مــن الدراســـات العليـــا والبحـــور بكليــة التربيـــة الرياضـــية جامعـــة مدينــة الســـادات بنـــاءا علـــي الطلـــب   وتطبيقــات املنــازالت والرياضــات املائيــة

  لقسم  وذلك لظروف خاصة بهااملقدم من الطالبة ل

 الموافقة بناءا على موافقة مجلس القسم  القرار

 طرق التدريس بقسماعتماد التقارير السنوية للباحثين االتي أسمائهم بشأن  10/3

 محمد شحات عبد العظيم شرف الدين  -1

 أسماء حسني محمد شلتوت  -2

 عبير شاكر صبري  -3

http://www.phed.usc.edu.eg/


 

 جامعـــــــة مدينـــــــة الســــــادات

 كليــــة التربيــــة الرياضيـــــة

 وكيـل الكليـة للدراســـات

 العليا والبحوث
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 الدراسات العليا قسم 

 مصر  –المنوفية  –مدينة السادات  –جامعة مدينة السادات   –كلية التربية الرياضية 
Telefax : 0020482603217 

Website : http://www.phed.usc.edu.eg 

 

 القسم  على موافقة مجلس الموافقة بناءا القرار

 

 أمين سر اللجنة 

 امل لطفي العرابي

 

 

 

  

 

  
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحور 

 ) أ.د/ أحمد إبراهيم عزب ( 

http://www.phed.usc.edu.eg/

