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 اجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث 

 م2020/  2019 العام الجامعي 8 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م2020 / 6 / 6 التاريخ 
 الثانية عشرا الساعة 

 صباحا  
  نهاية االجتماع

 عميد الكليةمكتب أ.د /  مكان اإلجتماع

 الحضــــــــــــــور: 
 2019للعام الجامعى  (8عقدت الجلسة رقم ) العاشرة في تمام الساعة   م2020/ 6 /6   املوافق  السبت  إنه في يوم

 وبحضور 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 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

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

 المصـــادقات: 1
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

  الموافقةالقرار: 

 موضوعات عامة:  2

 ثقافة االفتراض ( في الفترة ............. الي ...........  –بشأن عقد املؤتمر الدولي بعنوان _) الرياضة في زمن الجائحة  ) واقعية االمتداد  2/1

 املوافقة  القرار

  ( دكتوراه –المنح للدرجات العلمية ) ماجستير : موضوعات  3
المنازالت والرياضات نظريات وتطبيقات بقسم  محمود عبد اهلل أحمد شاهين /للمعيدمنح درجة املاجستير  في التربية الرياضية   3/1
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سجل بتاريخ 4201املقيد بدورة أكتوبر  المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
ُ
،22/11/2017م وامل  

ببحث بعنوان    

.تأثير استخدام األلعاب التمهيدية علي تحسين أداء بعض المهارات الهجومية والدفاعية للمبتدئين في رياضة المالكمة " بعنوان   

 للجنة الفحص والمناقشة الجماعيالموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير  القرار:

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

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباحث/  3/2
ُ
م   2016اكتوبر الحكم طبانة   أحمد محمد عبد تشكيل لجنة امل

 م ،17/10/2017بالكلية  بتاريخ  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه بقسم  واملسجل

 برنامج تدريبي عقلي لتحسين مهارات وتركيب الجملة الحركية علي جهاز الحركات االرضية للناشئين (  بعنوان )

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

 مناقشا( جامعة حلوان     –علم النفس والتقويم الرياضي كلية التربية الرياضية بنين  أستاذ محمد حسن العالوي ا.د/

كلية التربية الرياضية  - بقسم علوم النفس واالجتماعي والتقويم الرياض ي  أستاذ علم النفس ا.د/ وائل رفاعي ابراهيم رضوان 

 جامعة حلوان      –بنين 
 (مشرفا  )

 ا.د/ ماجدة السعيد 
كلية  أستاذ الجمباز بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه

 . التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
 

 (مشرفا  )

 ياسر علي قطب ا..د/
, كلية بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه مساعد أستاذ 

 . التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
 

)  )مشرفا 

 اسامة عز الرجال ا.م.د/ 
, كلية التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيه

 . جامعة مدينة السادات
 . 

)  )مناقشا 

 
 الموافقة بناءاً على موافقة القسم 

 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية  3/3
ُ
    م 2015اكتوبر  أحمد جمال عبد هللا طراد /للمعيد تشكيل لجنة امل

  م21/5/2019بتاريخ  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية بقسم  واملسجل

 (البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم تأثير استخدام التدريب المكثف على مستوى بعض المتغيرات ) :عنوان

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

 ُمناقشا  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  المكيناكيا الحيوية المتفرغ بقسم أستاذ  سعيد عبد الرشيد خاطر  /د.أ
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 بالكلية  الحركة الرياضية
 

 أحمد أمين أحمد الشافعي  /د.أ
المنــاهج وطــرق التــدريس والتــدريب وعلــوم الحركــة  قستم الرياضتت التتتدري  أستتاذ 

 كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.  الرياضية
 ُمشرفا  

 محمد محمد ذكي /د.أ
المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم التدري  الرياض  المتفرغ بقسم أستاذ 

 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. الحركة الرياضية 
 ُمشرفا  

أحمد ساهر حسانين  /د.م.أ

 محمد

، كلية اللعا  الرياضية وألعا  المضر  بقسم نظريات وتطبيقات ا مساعد أستاذ 
 التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات. 

 ُمناقشا  

الفتاح   الشيماء عبد /د.م.أ

 الخفيف 
 الرياضات االلعا  والعا  المضر  بالكلية  نظريات وتطبيقاتاستاذ مساعد بقسم 

 ُمشرفا  
 

 الموافقة بناءاً على موافقة القسم القرار:

 دكتوراه ( –) ماجستير  التسجيلموضوعات :  5
علوم  بقسم  2017املقيد بدورة الخريف   شعراوى   شريف شعراوى محمد التربية الرياضية للباحث / تسجيل موضوع رسالة املاجستير  فى 5/1

 الصحة الرياضية

 تأثير تنمية التوازن العضلى على إصابات الطرف السفلى لناشئات الجمباز الفنى    بعنوان 
 تحت إشراف  
 

 مشرفا قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية                        أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس عبدالحليم يوسف عبدالعليم       / ا.د

الرياضتتتتية بالكليتتتتة                       والعتتتترو  التمرينتتتتات الجمبتتتتا و وتطبيقتتتتات أستتتتتاذ مستتتتاعد بقستتتتم  ن ريتتتتات أ.م.د / ياسر على قطب          

 مشرفا
  مشرفا                                              علوم الصحة الرياضية بالكليةمدرس بقسم                       م.د /عبدالرحمن بسيونى غانم 

 الموافقة بناءاً على موافقة القسم القرار

نظريات وتطبيقات بقسم  2018والمقيدة خريف أيمن محمد عنبرإسراء  /معيدةلل تسجيل رسالة املاجستير  فى التربية الرياضية 5/2
 المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 ."المهارات األساسية في السباحة بعض مستوي إداء وإدراكات النجاح تأثير بعض االستراتيجيات العقلية علي  " بعنوان 

 تحت إشراف 

والرياضتتتات المائيتتتة بكليتتتة التربيتتتة  بقستتتم نظريتتتات وتطبيقتتتات المنتتتازالت الستتتباحة المتفتتترغأستتتتاذ  ا.د/مني مصطفي محمد علي 
 الرياضية جامعة مدينة السادات.                                           

والرياضتتات المائيتتة بكليتتة التربيتتة الرياضتتية جامعتتة  بقستتم نظريتتات وتطبيقتتات المنتتازالت متتدر  هند سعيد فريدد/ 
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 مدينة السادات.

 استاذ علم النف  الرياض  بقسم أصول التربية الرياضية  بالكلية  ا.د/ نرمين رفيق محمد 
 

 الموافقة بناءاً على موافقة القسم القرار

 ابحاث ما بعد الدكتوراه تسجيلموضوعات 
  خالد رمضانم.د/ أ. ـ ـ أ.م.د/الترقي لبحث بشأن تسجيل  6/1

 نوعه اسم البحث  م
تاريخ قبول 

 النشر 
 مكان النشر

1 
فاعلية تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل  

المعرفي وبقاء أثر التعلم في الكرة الطائرة لطلبة كلية التربية 

 البدنية بجامعة جازان

 م 2018 –يونيه فردي
أسيوط لعلوم وفنون التربية  مجلة

 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 
 

 ندا محفوظ كابوه علي تسجيل البحث الخاص بسيادتها وعنوانه :  /الطلب المقدم من أ.م.د 6/2

 مكان النشر  نوعه اسم البحث  م 

المعرفية عبر اإلنترنت علي أداء بعض    فاعلية استخدام  الرحالت 1

 فردى  المهارات األساسية في كرة السلة لطالبات كلية التربية الرياضية 
مجلة جامعة مدينة السادات للتربية  

 البدنية والرياضة. 

 
 من م.د/هبه رحيم عبد الباقي بحث الترقي تسجيل بشأن  6/3

 

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البحث

عروض  تاثير استخدام بعض اشكال ال

  مستوىعلى مستوى الرضا وال الرياضيه

 المهارى فى ماده التمرينات

 

 فردي
اكتوبر 

2019 

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية 

الرياضية ــــ كلية التربية الرياضية ـــ 

 جامعة اسيوط 

فاعليه برنامج مقترح باستخدام تدريبات 

الكره السويسريه على بعض المتغيرات 

البدنيه والفسيولوجيه والثقه بالنفس ومستوى  

 االداء فى التمرينات االيقاعية

 فردي
 2019يناير 

 

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية 

الرياضية ــــ كلية التربية الرياضية ـــ 

 جامعة اسيوط 

الحركية في تنمية عروض برنامج للفاعلية 

 زوجى اطفال ما قبل المدرسة مفهوم المواطنة لدى
 2019يناير 

 

مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية 

الرياضية ــــ كلية التربية الرياضية ـــ 

 جامعة اسيوط 
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6/4 
األستاذ المساعد بالقسم لتسجيل بحث إنتاج علمي بالقسم   سو ان بدران /الطلب المقدم من الدكتورة بشأن  

 :كالتالي

 عنوان البحث
تاريخ 

 النشر
 -فردي
 مشترك

 مجتلة النشر

تأثير برنامج للياقة البدنية باستخدام العر  المرئي لخفض  

الخجل لدى طالبات كلية الطب جامعة جا ان بالمملكة العربية  

 .السعودية
 

 –فبراير 
 م2017

 فردي
" المؤتمر العلمي الدولي الرابع  

بنين   –لكلية التربية الرياضية 

 جامعة الزقا يق   –

 
 الموافقة القرار

 علي تسجيل البحث الخاص بسيادتها وعنوانه :  الشيماء عبدالفتاح الخفيفالطلب المقدم من أ.م.د/  6/5

 مكان النشر  نوعه اسم البحث  م 

برنامج تعليمي باستخدام األدوات البديلة علي تعلم بعض   تأثير 1

 فردى  المهارات األساسية في كرة السلة لطالب الصم والبكم  
العلمية لعلوم وفنون الرياضة كلية التربية  مجلة ال

 الرياضية للبنات جامعة حلوان. 
 

 الموافقة القرار

 نبال أحمد بدر .  بعنوان :  / بشأن تسجيل االبحاث الخاصة بت أ.م.د 6/6

برنامج تعليمى بإستخدام التعلم النقال وتأثيره على مستوى اآلداء واإلنجاز الرقمى لدي الطالبات فى مسابقة  – 1
 . دفع الجلة

 . قلق المستقبل الرياضى لدى متسابقى العا  القوى )دراسة مقارنة (  - 2

 الموافقة القرار 

 ما يستجد من أعمال
  

 أمين سر اللجنة 

 امل لطفي العرابي

 

 

 

  

 

  
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 ) أ.د/ أحمد إبراهيم عزب ( 
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