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 اجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث

 م0202/  0219 العام الجامعي 8 رقم الجلسة

  نهاية االجتماع الساعة العاشرة صباحا   بدء االجتماع م0202/  7/  7 التاريخ 

 الكليةعميد مكتب أ.د /  مكان اإلجتماع

 الحضــــــــــــــور:
 – 0209للعام الجامعى  (8عقذث الجلست سقم ) العاششةفي جمام الساعت   م0202/ 7 /7   املىافق  الثالجاء إهه في ًىم

 وبدضىس كل من: عميذ الكليت أخمذ إبشاهيم عضببشئاست ألاسخار الذكخىس/  م0202

 الصفة الوظيفة االسم م

1 
اسخار الخمشيناث والعشوض الشياضيت وسئيس قسم هظشياث  أ.د /  أمل صالح سرور

 وجطبيقاث الجمباص والخمشيناث والعشوض الشياضيت

 عضى

 عضى اسخار فسيىلىجيا الشياضت وسئيس قسم علىم الصحت الشياضيت أ.د /  عبد الحليم يوسف عبد العليم 0

3 
وجطبيقاث املناصالث  اسخار جذسيب املالكمت وسئيس قسم هظشياث أ.د /  أحمد سعيد خضر

 والشياضاث املائيت

 عضى

4 
اسخار كشة السلت وسئيس قسم هظشياث وجطبيقاث الشياضاث  أ.د /  طارق دمحم عبد الرؤف  

 الجماعيت وسياضاث املضشب  

 عضى

 عضى أسخار ألعاب القىي سئيس قسم هظشياث وجطبيقاث ألعاب القىي  د/ عزة دمحم العمرى 2أ 5

 أمين سش الجنت كاجب شئىن اداسيت   أ / امل لطفي العرابي   6

 واعتذر عن الحضور :
 الوظيفة االسم م

0   

 اإلفتتاح :
ِخيِم  " الجلست بزكشألاسخار الذكخىس/ أخمذ إبشاهيم عضب افخخذ السيذ  ِن الشَّ

ٰ
ْخَمـ ـِه الشَّ

َّ
" والترخيب بالسادة أعضاء ِبْسِم الل

 جم اهخقل سيادجه لعشض ومناقشت املىضىعاث الىاسدة بجذول ألاعمال.الذساساث العليا  لجنت لجنت

 : املصـــادقات1

 بشأن الخصذًق على مدضش الجلست السابقت  0/0

  الووافقةالقرار: 

 موضوعات عامة:  2

هظشياث وجطبيقاث واملسجلت بقسم  0208/0209للعام الجامعي 0208املقيذة بذوس خشيف  الغاء قيذ الباخثت / مشيم مجذي جشجس  بشأن 0/0

من الذساساث العليا والبدىث بكليت التربيت الشياضيت جامعت مذًنت الساداث بناءا علي الطلب املقذم من الشياضاث الجماعيت وسياضاث املضشب  

 ورلك لظشوف خاصت بها  الطالبت للقسم 

 املىافقت  القرار
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 . بقسم هظشياث وجطبيقاث ألعاب القىي اعخماد الخقاسيش السنىيت للباخثين الاحي أسمائهم بشأن  0/0

 دمحم عبذ املىجىد مصطفي النجاس  -0

 مدمىد النادي دمحم عبذ الصمذ  -0

 أخمذ أششف دمحم البش  -3

 أسالم ابشاهيم سشاد أبى خصىة  -4

 دمحم كمال عبذ العال بذًش  -5

 بناءا علي القسم علي اعخماد الخقاسيش  املىافقت القرار

 م 0202الذكخىساة ( دوس سبيع  –املاجسخير  –بشأن اعخماد الخطت الذساسيت ملشخلت  )الذبلىم  

 بناءا عن املجلس  املىافقت القرار

هظشياث وجطبيقاث ألعاب القىي واملعيذ بقسم  0208الخشيف  عبذ هللا على جمعت دمحم خسين املقيذ بذوس  حعذًل فى لجنت إلاششاف للباخث / 0/3

 لالعبى الىجب العالى "  ( على بعض القذساث البذهيت الخاصت واملسخىي الشقمى   S.A.Qواملسجل بعنىان ) جأجير جذسيباث )

 مشوةعبذ القادس صقش  ليصبذ الاششاف   باضافت  ا.م د/  الخعذًل    

 أسخار امليكاهيكا الحيىيت وعلىم الحشكت الشياضيت بقسم هظشياث وجطبيقاث ألعاب القىي بالكليت    عطىة            د/ مصطفى مصطفى2أ

 د/ أخمذ عبذ الىهاب خفاجت       أسخار مساعذ بقسم هظشياث وجطبيقاث ألعاب القىي بالكليت2م2أ

 م هظشياث وجطبيقاث ألعاب القىي بالكليتأسخار مساعذ بقس            مشوة عبذ القادس صقش    ا.م.د/    

 

 املىافقت بناءا علي القسم  القرار

 دكتوراه ( –: موضوعات املنح نهدرجات انعهمية ) ماجستري  3

املقيذ ة بذسجت دكخىساه الفلسفت دوسة  منذ دسجت دكخىساه الفلسفت في التربيت الشياضيت للباخثت / منى ًديى أمين البصال 4/1

البرمجت اللغىيت العصبيت )  واملسجلت بقسم هظشياث وجطبيقاث الجمباص والخمشيناث والعشوض الشياضيت بعنىان 0206أكخىبش 

 وجأجيرها على مسخىي آداء الطالباث في بعض مهاساث الجمباص (
  القرار 

 
 على الخقاسيش الفشدًت والخقشيش الجماعى للجنت املناقشت والحكم املىافقت بناءا

 دكتوراه ( –) ماجستري  انتشكيم: موضوعات  4
ناقشت والحكم لشسالت املاجسخير  في التربيت الشياضيت للباخثت/ 4/0

ُ
   م0204املقيذ اكخىبش  مشوة صبحي دمحم السيذ  حشكيل لجنت امل

سجل بخاسيخ واملسجل 
ُ
،أصول التربية الرياضية  بقسن  ،  م05/00/0206بالكليت   وامل

"انثُاء انُفطٙ ٔعاللرّ تًطرٕ٘ اَجاز انًٓاو انٕظفٛح نذ٘ يعهًاخ انررتٛح انرٚاضح تًحافظح انًُٕفّٛ "      بعٌواى  ببدث       

ناقشت والحكم مكىهت من السادة ألاساجزة
ُ
 وجقترح لجنت إلاششاف أن جكىن لجنت امل

 دمحم اتراْٛى انثالفٛر٘ ا.د/

جايعح يذُٚح  أصول التربية الرياضية الوتفرغ بقسن  عهى انُفص انرٚاضٙ أضرار 

 انطاداخ. 

 

)يشرفاً( 
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 عادل ريضاٌ تخٛد ا.د/ 
انرٚاضداخ انجايعٛدح ٔانرٚاضداخ  تمطدى َظرٚداخ ٔذيثٛمداخكدرج انطدهح  طرق ذدذرٚصأضرار 

كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح، جايعح يذُٚح انطاداخ.  انًضرب  
) ( ً يشرفا

 دمحم عثذ انكرٚى َثٓاٌ ا.و.د/
 . تُٓا كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح جايعح انعهٕو انُفطٛح  ٔانررتٕٚح أضرار يطاعذ تمطى 

 
 ( ً (يُالشا

 فرحٙ ذٕفٛك فرحٙ ا.و.د/ 
 جايعح يذُٚح انطاداخ.  أصول التربية الرياضيةبقسن  أضرار يطاعذ 

 
(شرفا)ي 

  )يُالشاً( جايعح يذُٚح انطاداخ أصول التربية الرياضية اضرار يطاعذ تمطى ا.و.د/دمحم حطٍٛ تكر 
 علي هوافقة القسن الووافقة بٌاءا   

 

ناقشت والحكم لشسالت املاجسخير  في التربيت الشياضيت للباخث/  4/3
ُ
   م 0207خشيف املقيذ  اسالم أخمذ دمحم خسنينحشكيل لجنت امل

سجل بخاسيخ واملسجل 
ُ
ًظريات وتطبيقات الوٌازالت والرياضات الوائية، ،م 09/0/0209بالكليت   وامل

ذمٛى االداء االدار٘ نرٚاضح انًثارزج فٙ يحافظح انغرتٛح  ( )     ببدث بعنىان 

ناقشت والحكم مكىهت من السادة ألاساجزة
ُ
 وجقترح لجنت إلاششاف أن جكىن لجنت امل

عس انذٍٚ انحطُٛٙ جاد ا.د /  
 انعرٚش كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح نهثٍُٛ، جايعح  االدارج تمطى االدارج انرٚاضٛح ٔانررٔٚح أضرار 

 
 يُالشا

دمحم عثاش صفٕخ صادق عهٙ صادق ا.د / 
انرٚاضداخ انًائٛدح، كهٛدح انررتٛدح ٔرئدٛص لطدى َظرٚداخ ٔذيثٛمداخ انًُدازالخ ٔ انطدال  أضرار ذدذرٚة 

انرٚاضٛح، جايعح يذُٚح انطاداخ.  
)يشرفاً( 

يُٙ دمحم كًال حجاز٘ ا.د / 
َظرٚاخ ٔذيثٛماخ انًُازالخ ٔانرٚاضاخ انًائٛح، كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح، جايعح  يطاعذ تمطى أضرار 

 يذُٚح انطاداخ. 
يُالشا  

يشرفا   ، كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح، جايعح يذُٚح انطاداخ. اصٕل انررتٛح انرٚاضٛح تمطى يطاعذ أضرار ضًا  دمحم حالٔج د /  0أ  
 الووافقة بٌاءا  علي هوافقة القسن القرار

ناقشت والحكم لشسالت املاجسخير  في التربيت الشياضيت للباخث/  5/1
ُ
خشيف املقيذ  راشد  إبراهينإبراهين راوى حشكيل لجنت امل

سجل بخاسيخ واملسجل    م 0207
ُ
علوم الصحة الرياضية  م ،05/0/0209بالكليت   وامل

 القدم كرة مرمى لحراس الكتف تأثٌر برنامج تأهٌلً مقترح على إصابة التهاب أوتار العضالت الدوارة لمفصل)     ببدث بعنىان 

 (بداللة  بروتٌن سى التفاعلى

ناقشت والحكم مكىهت من السادة ألاساجزة وجقترح
ُ
 لجنت إلاششاف أن جكىن لجنت امل

 أ.د / عثذ انحهٛى ٕٚضف عثذ انعهٛى    
                           أضرار فطٕٛنٕجٛا رٚاضح ٔرئٛص لطى عهٕو انصحح انرٚاضٛح  تانكهٛح   

  ً  يشرفا

 يُالشا                            أضرار تٕٛنٕجٛا انرٚاضح انًرفرغ تمطى عهٕو انصحح انرٚاضٛح تانكهٛح    أ.د / حًذٖ عثذِ عاصى                 

يُالشا    جايعح حهٕاٌ                           -انصحح انرٚاضٛح تكهٛح انررتٛح انرٚاضٛح نهثٍُٛ  أضرار               .د / عثذ انعسٚس ضعٛذ انًالأ  
 الووافقة بٌاءا  علي هوافقة القسن القرار

ناقشت والحكم لشسالت املاجسخير  في التربيت الشياضيت للباخث/ 5/2
ُ
   م 0205اكخىبش  املقيذ  بدر ًاصف بدر  حشكيل لجنت امل

سجل بخاسيخ واملسجل 
ُ
علوم الصحة الرياضية  ، م07/02/0207بالكليت   وامل

 (للحد من آالم أسفل الظهر لدى كبار السنبرنامج تأهٌلً  تأثٌر)     ببدث بعنىان 
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ناقشت والحكم مكىهت من السادة ألاساجزة
ُ
 وجقترح لجنت إلاششاف أن جكىن لجنت امل

 أ.د / عثذ انحهٛى ٕٚضف عثذ انعهٛى    
                           أضرار فطٕٛنٕجٛا رٚاضح ٔرئٛص لطى عهٕو انصحح انرٚاضٛح  تانكهٛح   

  ً  يشرفا

 يُالشا                            أضرار تٕٛنٕجٛا انرٚاضح انًرفرغ تمطى عهٕو انصحح انرٚاضٛح تانكهٛح    حًذٖ عثذِ عاصى                 أ.د / 
يُالشا    جايعح حهٕاٌ                  -تكهٛح انررتٛح انرٚاضٛح نهثٍُٛ   اإلصاتاخ انرٚاضٛح ٔانرأْٛم انثذَٗأضرار  أ.د / رٚحاب حطٍ عسخ         

 دكتوراه ( –) ماجستري  انتسجيمموضوعات :  5
 0208خشيف  ةدوس  املقيذًسريي عبد السالم بحبح  /هفى التربيت الشياضيت للباخث الذكخىساة الفلسفت حسجيل مىضىع سسالت  5/3

جٛح نرمٛٛى يطرٕ٘ ٓكًُ  six sigmaأضهٕب ضرح ضٛجًا "بعنىان أصول التربية الرياضيةًظريات وتطبيقات بقسم   

رعاٚح انيالب تجايعح يذُٚح انطاداخ تعذ االَرٓاء يٍ انطًُٛار انعاو ٔاجراء انرعذٚالخ  انثمافح انرُظًٛٛح تادارج 

 ("انًيهٕتح 

 جدت إششاف 

 تكهٛح انررتٛح انرٚاضٛح ـ جايعح يذُٚح انطاداخ أصٕل انررتٛح انرٚاضٛح انرٚاضٛح ٔرئٛص   االدارج أضرار   دمحم عبد العظين شويسأ.د/ 

   تكهٛح انررتٛح انرٚاضٛح ـ جايعح يذُٚح انطاداخأصٕل انررتٛح انرٚاضٛحيذرش تمطى  حُاٌ اتراْٛى يٕضٙ / د.و
 

  

 الووافقة بٌاءا  علي هوافقة القسن

 

 اندكتوراهاحباث ما بعد  تسجيمموضوعات 

 غادة يوسف عبد الرحمن م.د/ أ.ـ ـ بدث الترقي لبشأن حسجيل  5/4

 الجانحٌن لألطفالتأثٌر برنامج مسابقات االتحاد الدولً أللعاب القوي علً تعدٌل السلوك العدوانً  -1
 دوس الشعاًت من خالل مسابقاث ألعاب القىي  فاعليت بشهامج اسشادي لخقىيم بعض الاهدشافاث السلىكيت ألطفال  -2

 

 مني دمحم كمال حجازي  م.د/ أ.بدث الترقي بشأن حسجيل  6/0
 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه اسم البحث م

0 
Enhance perceived self-efficacy, skill performance, 

and cognitive level in fencing using Jigsaw 

Technique 

 فرد٘
 دٚطًثر

2019 

The International Scientific 

Journal of Physical Education and 

Sport Sciences, (ISJPESS)  
 والء دمحم كمال العبد أ.م.د / ـ بدث الترقي لبشأن حسجيل  6/0

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه اسم البحث م

0 
ثالث دورات ونصف  الخصائص البٌومٌكانٌكٌة  لمهارة  

م 3هوائٌة خلفٌة مقورة معكوسة من المنصة المتحركة 

 لالعبً النخبة فً رٌاضة الغطس 

تطبٌقات علوم الرٌاضة كلٌة مجلة  م2222ٌناٌر  زوجً 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة االسكندرٌة 

 
 أيمن مرضيم.د/ أ./ د.مأ. ـبدث الترقي لبشأن حسجيل   6/3

 مكان النشر تاريخ قبول النشر نوعه اسم البحث م
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0 
بعض  تأثٌر استخدام تمرٌنات باألدوات البدٌلة علً تعلم

 2212 فردي المهارات األساسٌة فً الكرة الطائرة

الرٌاضة قوة وطن ورسالة سالم 

مجلة أسٌوط لعلوم مؤتمر أسٌوط )

 ( وفنون التربٌة الرٌاضٌة

 
 الووافقة القرار 

 
 :نهًٕافمح عهٗ ذطجٛم تحث نهررلٗ  ٔعُٕاَّ  أ.و.د/ شٛرٍٚ دمحم عثذ انحًٛذ انيهة انًمذو يٍ  

 يكاٌ انُشر ذارٚخ انُشر َٕعّ اضى انثحث و

1 
( التعلٌمٌة على السلوك التعاونً PDEODEتأثٌر أستخدام استٌراتٌجٌة بدٌودي )

 10/6/2020 فردٖ و مستوى أداء بعض الوثبات مع رمً و استالم الكرة فً التمرٌنات االٌقاعٌة.
 –كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح 

 جايعح تٕرضعٛذ

 
 الووافقة القرار 

 
 نهررلٗ  ٔعُٕاَّ يشررن أ.و.د/ ٚاضر عهٗ لية  نهًٕافمح عهٗ ذطجٛم تحث اجذج دمحم انطعٛذ  ٔانيهة انًمذو يٍ   أ.و.د/ ي

 يكاٌ انُشر ذارٚخ انُشر َٕعّ اضى انثحث و

1 
برنامج للتدرٌب  العقلى على تطوٌر بعض تأثٌر

المهارات الحركٌه على جهاز الحركات  االرضٌه 

 رٌاضه الجمباز. للناشئٌن فى

 جايعح يذُّٚ انطاداخ  –كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح  2020 / 6 يشررن

 
 الووافقة القرار 

 ما يستجد من أعمال

  

 

 أمين سش اللجنت

 امل لطفي العشابي

 

 

 

  

 

  
 وكيل الكليت للذساساث العليا والبدىث 

 ) أ.د/ أخمذ إبشاهيم عضب (

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

