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 مصر -الجٌزة  – 23/7/2771 تارٌخ ومحل المٌالد  :

 مصر -أكتوبر  7 –الشٌخ زاٌد  – 27Aأوبرا سٌتً عمارة  العنــــــــــــــــــــوان  :

 3474165/161 هاتــــــف العمــــــل  :

 45634547/13 هاتــــــف المنــــزل  :

 12112737537 المحمـــــــــــــــــــول  :

 3477725/161 فاكــــــــــــــــــــــس  :
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  التذرج العلمي
 م.3111عام  جامعة حلوان -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن -  دكتوراه فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 

 م.2777عام   جامعة حلوان -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  -  ماجستٌر 

 بتقدٌر عام جٌد جدا م.2773  حلوانجامعة  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  -  بكالورٌوس 

  التذرج الىظيفي
 71بمجموع درجات ترقً م.37/5/3122جامعة المنصورة فً  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -والتاهٌل  الرٌاضٌة  أستاذ علوم الصحة الرٌاضٌة% 

 م.37/7/3116جامعة المنصورة فً  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -)تاهٌل وإصابات(   قسم علوم الصحة الرٌاضٌة - أستاذ مساعد 

 م.33/6/3111جامعة المنصورة فً  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  - مدرس 

 م.34/7/2777جامعة المنصورة فً  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  - مدرس مساعد 

 م.27/7/2776جامعة المنصورة فً  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  - معٌد 

  الخبزاث التذريسيت
  .تدرٌس مادة اإلصابات واإلسعافات األولٌة 

  .تدرٌس مادة علم الصحة الرٌاضٌة 

  . ًتدرٌس مادة التاهٌل الرٌاض 

  التشرٌح للرٌاضٌٌنتدرٌس مادة  . 

 

 

 الجىائز والتقذيزاث

 
 

   جامعة المنصورة - 3117جائزة الجامعة التشجٌعٌة لعام  

 

  المنبصب اإلداريت
  حتى اآلن. 31/5/3115جامعة المنصورة من  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –األداء الجامعً مدٌر فرع مركز تطوٌر 

  3117حتى  23/7/3115جامعة المنصورة من  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة واالعتماد. 

  ًن.حتى اآل 31/5/3115جامعة المنصورة من  –منسق الكلٌة بمركز تطوٌر األداء الجامع 

  م.3123/3124كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنصورة  –رئٌس لجنة فرع مركز تطوٌر األداء ووحدة التعلٌم اإللٌكترونى إلعداد الدراسة الذاتٌة 

  حتى اآلن.  37/23/3117جامعة المنصورة من  –عضو مجلس إدارة فرع مركز تطوٌر األداء الجامعً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 جامعة المنصورة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –رة وحدة ضمان الجودة واالعتماد عضو مجلس إدا. 

  جامعة المنصورة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو المجلس التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة واالعتماد. 

  عضو الفرٌق التنفٌذي بمشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتمادCIQAP. 

  عضو الفرٌق اإلداري  بمشروع ضمان الجودة واالعتمادQAAP. 

  عضو الفرٌق التنفٌذي بمشروع ضمان الجودة واالعتمادQAAP. 

 



  جامعة المنصورة. –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –منسق قسم علوم الصحة الرٌاضٌة بوحدة ضمان الجودة واالعتماد 

  اللغبث

 اللغة اإلنجلٌزٌة  
  المهمبث العلميت

   5/6/3111إلى  33/23/2775بعثة داخلٌة من.  

  3124زٌارة علمٌة اللمانٌا 

 الخبزاث

 غضو اللجنة العلٌا لتطوٌر المشروعات القومٌة بوزارة الشباب والرٌاضة 

 41/5/3117إلى  35/5/3117القاهرة من -الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -للتعلٌم قبل الجامعً  -عضو فرٌق المراجعة الخارجٌة . 

 22/22/3117إلى  5/22/3117القاهرة من  -الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -للتعلٌم قبل الجامعً  -عضو فرٌق المراجعة الخارجٌة . 

  3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة المراجعة الداخلٌة . 

  3117عضو الفرٌق اإلداري إلعداد المعاٌٌر األكادٌمٌة لقطاع التربٌة الرٌاضٌة . 

 حتى اآلن.  3112جامعة المنصورة من  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو وأمٌن سر لجنة الدراسات العلٌا 

  حتى اآلن.  3112جامعة المنصورة من  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –مجلس قسم علوم الصحة الرٌاضٌة عضو 

 ( 3117-3117رئٌس لجنة إدارة عملٌة توكٌد الجودة ضمن لجان إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن عام )–  جامعة المنصورة ضمن  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 . QAAPمشروع 

 3123 – 3122 – 3121المإسسً وإدارة الجودة ضمن اللجان المشكلة إلعداد التقرٌر السنوي الخامس للكلٌة   رئٌس لجنة التقوٌم . 

 ( 3117-3117( ، )3117-3116عضو لجنة المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة ضمن لجان إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن عام )–  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 . QAAPن مشروع جامعة المنصورة ضم –

  جامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة وضع تصور أسبوع ضمان الجودةCIQAP 2009 . 

  جامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة تحدٌد المواصفات الفنٌة ألجهزة القٌاسات الفسٌولوجٌةCIQAP . 

  كلٌة  –فً هٌكلة المقررات الدراسٌة لقسم علوم الصحة الرٌاضٌة ووضع تصور لها فً مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌاعضو لجنة دراسات وبحوث
 . CIQAPجامعة المنصورة ضمن مشروع  –التربٌة الرٌاضٌة 

  جامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة دراسات وبحوث فً إعداد الرإٌة والرسالة واألهداف اإلستراتٌجٌةCIQAP . 

  ًجامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة دراسات وبحوث فً سٌاسات المإسسة فً مجاالت البحث العلمCIQAP . 

  جامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة دراسات وبحوث فً المنشآت الغٌر سكنٌةCIQAP . 

  جامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة دراسات وبحوث فً تطوٌر األنشطة البحثٌةCIQAP . 

 ( 3117-3117( ، )3117-3116عضو لجنة اإلدارة والقٌادة ضمن لجان إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن )–  جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 . QAAPع ضمن مشرو

 ( 3117-3116عضو لجنة النشاطات البحثٌة والدراسات ضمن لجان إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن عام )–  جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 . QAAPضمن مشروع 

 كلٌة التربٌة  –( 3115-3117تٌة للكلٌة عن عام )عضو لجنة إدارة عملٌة ضمان الجودة والتقٌٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة ضمن لجان إعداد الدراسة الذا
 . CIQAPجامعة المنصورة ضمن مشروع  –الرٌاضٌة 

 ( 3115-3117عضو لجنة البحث العلمً والدراسات العلٌا واألنشطة التعلٌمٌة ضمن لجان إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن عام )–  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة– 
 . CIQAPجامعة المنصورة ضمن مشروع 

 ( 3117-3115عضو لجنة المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة ضمن لجان إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن عام )–  جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 . CIQAPضمن مشروع 

 ( 3117-3115عضو لجنة أعضاء هٌئة التدرٌس ضمن لجان إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن عام )– جامعة المنصورة ضمن  –التربٌة الرٌاضٌة  كلٌة
 . CIQAPمشروع 

  جامعة المنصورة.  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة تحوٌل المقررات الدراسٌة إلى مقررات إلٌكترونٌة 

  ضمن مشروع جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة وضع تصورات ومقترحات خاصة باختٌار منسقً األقسام العلمٌةCIQAP . 

  جامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة مراجعة دلٌل اختٌار معاٌٌر منسقً األقسام العلمٌةCIQAP . 

  جامعة المنصورة ضمن مشروع  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة وضع تصور مقترح آللٌة السٌاسة المحاسبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌسCIQAP . 

  جامعة المنصورة ضمن  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عضو لجنة تعدٌالت مقترحة خاصة باستمارة تقٌٌم األداء الوظٌفً لشاغلً الوظائف األكادٌمٌة اإلدارٌة
 . CIQAPمشروع 

 واصل مع الكلٌات ووحدات ضمان الجودة عضو لجنة اإلعالم واالتصاالت الداخلٌة وتختص باإلشراف على عملٌة اإلعالن عن المإتمر داخل الجامعة والت
 جامعة المنصور.  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –والمراكز المتخصصة بمإتمر " استخدام العالمات التجارٌة " 

  تربٌة الرٌاضٌة كلٌة ال –سنة بمحافظة الدقهلٌة تشخٌص وعالج "  22 – 7عضو مشروع الفرٌق البحثً " معدل انتشار االنحرافات القوامٌة للمرحلة السنٌة
 جامعة المنصورة .  –

  النشء عضو مشروع الفرٌق البحثً بعنوان " إستراتٌجٌة تطوٌر خدمات المإسسات الرٌاضٌة بمحافظة الدقهلٌة بالتعاون مع الصندوق األهلً لرعاٌة
 جامعة المنصورة.  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –والشباب والرٌاضة " 

  جامعة المنصورة.  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –بمعمل الفسٌولوجً مشرف تطبٌق األبحاث والتدرٌب 

  جامعة المنصورة.  –عضو لجنة التوعٌة والتدرٌب بمركز ضمان الجودة واالعتماد 

 .اإلشراف على إنشاء موقع الصحة الرٌاضٌة على شبكة االنترنت للتدرٌس من خالله للطالب 

http://www.sporthealth.tk/


 التطبٌقٌة. المستشار العلمً لألكادٌمٌة الدولٌة للعلوم 

 ( الصادر بتارٌخ 347خبٌر بلجنة التطوٌر والمتابعة للمشروعات القومٌة للناشئٌن بوزارة الشباب والرٌاضة بقرار رقم )مصر. –م 22/4/3126 

 الذوراث التذريبيت

  ًالهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  - القاهرة - الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -المراجعٌن الخارجٌن لمإسسات التعلٌم العال
 .41/2/3115إلى 37/21/3115من

  ًالهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  -القاهرة  - الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -المراجعٌن الخارجٌن لمإسسات التعلٌم قبل الجامع
 .24/22/3115إلى 7/22/3115من 

 الهٌئة القومٌة لضمان جودة  -القاهرة  - الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -ة المتقدمة المراجعٌن الخارجٌن التعلٌم العالٌنماذج المحاكاةالدور
 .35/2/3117إلى 36/2/3117التعلٌم واالعتماد من 

 الهٌئة القومٌة لضمان  -القاهرة  - الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -ة الدورة المتقدمة للمراجعٌن الخارجٌٌن للتعلٌم قبل الجامعً نماذج المحاكا
  .36/3/3117إلى 33/3/3117جودة التعلٌم واالعتماد من 

  6/7/3117من  الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -القاهرة  - الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -دورة المراجعٌن المكثفة 
 .7/7/3117إلى

  ً32/6/3117إلى  31/6/3117الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد من  –القاهرة  –تقوٌم نواتج التعلم لمإسسات التعلٌم العال.  

  37/7/3117 إلى 37/7/3117الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد من  –القاهرة  –تطبٌق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة المرجعٌة.  

  ً32/6/3117إلى  27/6/3117الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد من  –القاهرة  –لتعلم الفعال لمإسسات التعلٌم العال. 

 المراجعٌن النظراء Peer reviewer -  23/7/3117إلى 23/7/3117جامعة المنصورة من –مركز ضمان الجودة واالعتماد 

  7/23/3115إلى  7/23/3115جامعة المنصورة من  –تطوٌر األداء الجامعً  مركز -مهارات العرض الفعال.  

  ً31/23/3115إلى  25/23/3115جامعة المنصورة من  –مركز تطوٌر األداء الجامعً  -أسالٌب البحث العلم.  

  37/23/3115إلى  36/23/3115جامعة المنصورة من  –مركز تطوٌر األداء الجامعً  -المهارات اإلدارٌة.  

 تدرٌب المتدربٌن TOT -  ً7/5/3117إلى  2/5/3117جامعة المنصورة من  –مركز تطوٌر األداء الجامع.  

  37/4/3117إلى  36/4/3117جامعة المنصورة من  –مركز تطوٌر األداء الجامعً  -تصمٌم مقرر ومنهج.  

  41/5/3117إلى  35/5/3117 جامعة المنصورة من –مركز تطوٌر األداء الجامعً  -إدارة الوقت وضغوط العمل.  

  25/23/3117إلى  27/23/3117جامعة المنصورة من  –مركز تطوٌر األداء الجامعً  -نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب.  

  26/5/3115إلى  24/5/3115جامعة المنصورة من  –مركز تطوٌر األداء الجامعً  -معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة.  

 7/5/3115إلى  5/6/3115جامعة المنصورة من  –مركز تطوٌر األداء الجامعً  -والقانونٌة فً األعمال الجامعٌة  الجوانب المالٌة.  

 الرخصة الدولٌة للكمبٌوتر ICDL –  ً42/5/3117جامعة القاهرة فً  -مركز الحساب العلم.  

 التطبٌقات اإلحصائٌة باستخدام البرنامج الجاهز (SPSS) ً37/5/3117إلى  7/5/3117جامعة القاهرة من  – مركز الحساب العلم.  

  جامعة المنصورة - 2777إعداد المعلم الجامعً عام.  

  35/22/3115األسالٌب المعاصرة للتحدٌث اإلداري.  

  3/5/3115و  7/7/3115التدرٌب على جهاز السعة الحٌوٌة وقٌاس الجهد أثناء المجهود.  

  ً1997 د المصري لكرة القدماالتحا –الدورة الدولٌة للطب الرٌاض.  

 3112القاهرة  –كلٌة الطب القصر العٌنً  - تقٌٌم مستوى أداء الجهاز التنفسً فً اللٌاقة والعجز.  

  ًم3114الدورة التدرٌبٌة المكثفة فً الطب الرٌاض.  

  م3114الدورة الدراسٌة فً إصابات المالعب من أكادٌمٌة كرة القدم .  

 م41/2/3121جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –عات التطوٌر قواعد إدارة وتقٌٌم مشرو.  

 

  عضىيت الهيئبث والجمعيبث العلميت
  حتى اآلن . 2773أخصائً إصابات مالعب وتؤهٌل رٌاضً بنادي الزمالك منذ عام 

  3122السعودٌةالمملكة العربٌة  -عضو محكم باللجنة العلمٌة الدائمة للترقً بجامعة الملك عبد العزٌز. 

  3112عضو فً الجمعٌة المصرٌة للٌاقة والعجز المهنً والصحة البٌئٌة ، جامعة القاهرة منذ. 

   3115عضو مإسس بالجمعٌة المصرٌة لإلصابات الرٌاضٌة والتؤهٌل البدنً منذ . 

 3115رق األوسط  منذ عضو المجلس الدولً للصحة والتربٌة البدنٌة والرٌاضة والتروٌح  والتعبٌر الحركً منطقة الش. 

 .  عضو نقابة المهن الرٌاضٌة 

  3126 – 3124عضو محكم  باللجنة العلمٌة الدائمة للتربٌة الرٌاضٌة لترقٌة األساتذة واألساتذة المساعدٌن الدورة الحادٌة عشر. 

  ً3124األردن  –الكرك  –جامعة مإتة  -عضو  محكم باللجنة العلمٌة للترق. 

 ٌة بنادي الشٌخ زاٌد بالجٌزةرئٌس اللجنة الرٌاض 

  التذريب
 محاضر فى االتحاد االفرٌقً لكرة القدم الرخصة A.B  

  " 3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   -محاضر فً دورة " إصابات المالعب والتدلٌك. 

 .محاضر فً دورة " إصابات المالعب " األكادٌمٌة األولٌمبٌة إلعداد القادة 

  بالجمعٌة المصرٌة لإلصابات والتؤهٌل البدنً.محاضر 

 .محاضر دولً باألكادٌمٌة الدولٌة للعلوم التطبٌقٌة 



 .محاضر دولً باألكادٌمٌة الدولٌة للتدرٌب والتنمٌة 

 .ًمحاضر فً مدٌرٌة الشباب والرٌاضة بالجٌزة إدارة الطب الرٌاض 

  2الرٌاضرررٌة والتررردلٌك بالجمعٌرررة المصررررٌة للطرررب البررردٌل وحماٌرررة حرررق المررررٌض فرررً القتررررة مرررن محاضرررر فرررً الررردورة المتقدمرررة إلعرررداد أخصرررائً اإلصرررابات-
 م21/5/3121

 .مقدم برامج عن الصحة والتؤهٌل بقناة صحتً الفضائٌة 

 ضٌف دائم ببرنامج عالم الرٌاضة فى التلفزٌون المصري 

  ريحالة رباط صلٌبً وغضروف ركبة واصابات اخ 61قام بعالج وتاهٌل اكثر من 

  3125، ودورة زاٌد ابرٌل  3124شارك مع فرٌق نادي الزمالك لناشئٌن كرة القدم كاخصائً اصابات وتاهٌل فى دورة اسبٌر بفطر ابرٌل. 

  

  التقذيز والتكزيم
  3117جامعة المنصورة  –شهادة تكرٌم للحصول علً جائزة الجامعة التشجٌعٌة. 

  2777جامعة القاهرة  –الجامعات المصرٌة الخامس شهادة تقدٌر للمشاركة فً أسبوع شباب. 

  م.3116جامعة المنصورة  –شهادة تقدٌر للمشاركة فً أسبوع شباب الجامعات المصرٌة السابع 

  م.3117جامعة المنصورة  –شهادة تقدٌر للمشاركة فً أسبوع شباب الجامعات العربٌة األول 

 نادي الزمالك. شهادة تقدٌر للتفوق فً الماجستٌر والدكتوراه من 

  شهادة شكر وتقدٌر للمجهودات المبذولة للوصول بالكلٌة للتقدم الفعلى للحصول على االعتماد االكادٌمى من خالل مشروعCIQAP 

  34/5/3125-33شهادة تقدٌر للمشاركة فً ورشة العمل نحو صحة افضل للعاملٌن بالجامعة 

 

 المؤتمزاث العلميت

  6/7/3112 إلى  5/7/3112كلٌة الطب جامعة القاهرة من  - القاهرة  - اإلنسانً فً الصحة والعجزالمإتمر الدولً األداء. 

 21/6/3114 إلى 7/6/3114كلٌة التربٌة الرٌاضٌة من - الجامعة األردنٌة عمان -" المإتمر الدولً "الرٌاضة نموذج للحٌاة المعاصرة. 

 3/3117/ 7-7العربٌة بجامعة المنصورة من   المإتمر العلمً األول للرٌاضة الجامعٌة فً الدول. 

   ً3117أربٌد  بعنوان  المستجدات العلمٌة فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة" ماٌو  –جامعة الٌرموك   –شارك ونشر له بحث فً المإتمر العلمً الدولً الثان  . 

 27/5/3117-25ن فً الصحة والعجز " من المإتمر الدولً الثالث للجمعٌة المصرٌة للٌاقة وصحة البٌئة " أداء اإلنسا. 

  3117مإتمر عن تطوٌر نظم تقٌٌم الطالب كمتطلب رئٌسً للحصول على االعتماد بجامعة المنوفٌة. 

   "3117شارك فً مإتمر"ضمان الجودة واالعتماد فً مإسسات التعلٌم العالً"الطرٌق إلً المستقبل. 

 4/5/3115-2رٌاضة والصحة " الهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب بالكوٌت فً المإتمر الدولً األول  " للتربٌة البدنٌة وال 

 مإتمر عن التعرٌف بمشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتمادCIQAP   36/6/3115جامعة بنها. 

   7/6/3117-7األردن من  -المإتمر الدولً الثالث " نحو رإٌة مستقبلٌة لثقافة بدنٌة شاملة " جامعة الٌرموك. 

  جامعرة اإلسركندرٌة بالتعراون مرع المجلرس الردولً للصرحة والتربٌرة  –المإتمر الدولً العاشر " التربٌة الرٌاضٌة وعلوم الصحة " بكلٌة التربٌرة الرٌاضرٌة بنرٌن
 27/3/3115-26البدنٌة والرٌاضة والتروٌح  والتعبٌر الحركً منطقة الشرق األوسط من 

 معرات واللجنرة القومٌرة لضرمان الجرودة واالعتمراد مشرروع التؤهٌرل والتطرور المسرتمر مإتمر توقٌع العقد برٌن الجاCIQAP   ًبحضرور ا.د/ وزٌرر التعلرٌم العرال
 .3115مارس 

  21/3/3117-7جامعة المنصورة من  –مإتمر " نظم وآلٌات تطوٌر قطاع التربٌة الرٌاضٌة بالجامعات المصرٌة "  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة. 

  استخدام التكنولوجٌا الالسلكٌة داخل الجامعات المصرٌة بحضور ا.د/ وزٌر التعلٌم العالً .مإتمر عن 

 صحٌة وصاالت اللٌاقة شارك فى المإتمر العلمى الدولى الثانى " تسٌٌر اإلدارة الرٌاضٌة فى ظل اقتصاد السوق " بمداخلة تحت عنوان " تقوٌم إدارة األندٌة ال
 3123ابرٌل  27-27بدولة الجزائر  من  –معهد العلوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة  –البدنٌة " جامعٌة المسٌلة 

  3122الملتقى العلمى الثالث والخمسون للمجلس الدولً للصحة والتربٌة البدنٌة والرٌاضة والتروٌح  والتعبٌر الحركً منطقة الشرق األوسط 

 3125ماٌو كلٌة الطب جامعة القاهرة من  - القاهرة  - جزالمإتمر الدولً األداء اإلنسانً فً الصحة والع 

 فعالٌرة التردرٌب التصرادمً بببحرث بعنروان 3126مراٌو  36 صرربٌا –بلجرراد  -المإتمر العلمٌة الردولً الحرادي عشرر "ادارة الرٌاضرة األولمبٌرة" بجامعرة الفرا "
 على كثافة العظام والوقاٌة من اإلصابة بالكسور لدى الرٌاضٌٌن "

  

 النذواث العلميت 

 ًجامعررررررررررررررررررررررررررة القرررررررررررررررررررررررررراهرة - القرررررررررررررررررررررررررراهرة  كٌفٌررررررررررررررررررررررررررة كتابررررررررررررررررررررررررررة خطررررررررررررررررررررررررررة تنفٌذٌررررررررررررررررررررررررررة خاصررررررررررررررررررررررررررة بررررررررررررررررررررررررررالتخطٌط االسررررررررررررررررررررررررررتراتٌج 
 7/7/3117 إلى 7/7/3117من

  7/5/3117القاهرة  فً  -متحدث رئٌسً بندوة " انتقاء المواهب الرٌاضٌة المقاٌٌس المورفومترٌة والفسٌولوجٌة والنفسٌة "  المركز القومً للبحوث  

  3117لجامعات اإللٌكترونٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق" بجامعة المنصورة "ا. 

   ً26/22/3115النظم االلكترونٌة كمدخل لالعتماد األكادٌم. 

   3115إعالن المعاٌٌر األكادٌمٌة للتربٌة الرٌاضٌة بالهٌئة القومٌة للجودة بالقاهرة ٌونٌو. 

  35/4/3115جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -واجبات(  –الجوانب القانونٌة كمدخل لضمان الجودة )حقوق. 

  "33/5/3115جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -الئحة الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة " قواعد وتنظٌمات. 

  ً26/22/3115ورة جامعة المنص –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -النظم اإللٌكترونٌة كمدخل لالعتماد األكادٌم. 



  4/3117/ 42جامعة المنصورة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -الجهات المستفٌدة من خدمات الكلٌة مع أعضاء هٌئة التدرٌس وطالب وخرٌجً الكلٌة. 

 

 ورش العمل

  "ة مصرر العربٌرة وفقرا للخطروات المرذكورة فرً دلٌرل الهٌئرة القومٌرة اإلجراءات الواجب إتباعها إلعرداد المعراٌٌر األكادٌمٌرة للبررامج الخمسرة لكلٌرات التربٌرة الرٌاضرٌة بجمهورٌر

 3/21/3117الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد فً  –القاهرة  -لضمان الجودة والعتماد 

  " 27/5/3115الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد فً  –القاهرة  -" مراجعة النظراء فً عملٌات التطوٌر بالمشاركة 

  23/2/3116جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -إدارة المشروعات وجمع الوثائق. 

  7/21/3115جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -توصٌف المقررات والبرامج الدراسٌة. 

  جامعررة المنصررورة  –كلٌررة التربٌررة الرٌاضرٌة  -الرٌاضرً( توصرٌف المقررررات الدراسرٌة )أعضرراء هٌئررة التردرٌس ومعرراونٌهم بقسررمً اإلدارة الرٌاضرٌة والتررروٌح
26/21/3115. 

  )6/23/3115جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -توصٌف المقررات الدراسٌة )أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم علوم الحركة الرٌاضٌة. 

 ٌ4/2/3116جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -اضً( توصٌف المقررات الدراسٌة )أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم التدرٌب الر. 

  ً3/21/3115جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -الجودة فً التعلٌم العال. 

  41/5/3116-37جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس. 

  21/7/3116جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -الرإٌة والرسالة واألهداف اإلستراتٌجٌة. 

  37/23/3116جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -إعداد وتصمٌم المقررات اإللٌكترونٌة. 

  جامعة المنصورة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -دور الجهاز اإلداري فً مشروع توكٌد الجودة واالعتماد 

 27/3/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -ي للكلٌة كٌفٌة إعداد التقرٌر السنو. 

  37/3/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -كٌفٌة إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة 

  24/6/3117،  37/5/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -كٌفٌة كتابة توصٌف وتقارٌر المقررات. 

 35/5/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -لة الكلٌة وأهدافها اإلستراتٌجٌة مراجعة رسا. 

  2/5/3117،  3115/ 35/5جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -تطوٌر نظم تقٌٌم الطالب. 

  ً34/7/3115جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -التخطٌط االستراتٌج. 

 27/4/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -ت الدراسٌة إلى مقررات إلٌكترونٌة تحوٌل المقررا. 

  ً32/4/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -مهام وواجبات المرشد األكادٌم  . 

  31/4/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -منهجٌة إعداد  تقرٌر التقوٌم الذاتً للكلٌة . 

 3117/3115معً إجراءات ضمان الجودة واالعتماد بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة الواقع والمؤمول من واقع دور أعضاء هٌئة التردرٌس ومعراونٌهم خرالل العرام الجرا 
 .26/7/3117جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -

  3115جامعة المنصورة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –كٌفٌة استخدام السبورة التفاعلٌة. 

 االشزاف والمنبقشت للزسبئل العلميت

  رسالة ماجستٌر ودكتوراة فى علوم الصحة واالصابات والتاهٌل والتدرٌب . 31اشرف على اكثر من 

  رسالة ماجستٌر ودكتوراة فى الجامعات المصرٌة المختلفة . 31ناقشة اكثر من 

 

 الزسبئل  التي تم اإلشزاف عليهب

 الماجستٌـــــــــر

       

 م
اسم 

 انطانة
 نجنت انحكم انمناقشت نجنت اإلشراف تاريخ انتسجيم عنىان انرسانت

تاريخ 

 انمنح

2.  

حمدٌنو 
ٌسرى العٌد 
 أحمد جاد

" عالقة فترات اإلٌقاع الحٌوي الشهري 
ببعض القدرات البدنٌة والمهارٌة لناشئ 

 كرة الٌد "

6/7/3116 

أ.م.د/جمال اسماعٌل 
 مطاوع

د/مدحت قاسم عبد 
 الرازق

 أ.د/محمد توفٌق الولٌلً
 أ.د/علً السعٌد رٌحان

 أ.م.د/جمال اسماعٌل مطاوع
 أ.م.د/مدحت قاسم  

37/3/3117 

3.  

وائل عوض 
رمضان 
 محمد

" تؤثٌر التدرٌب فً اتجاه العتبة الفارقة 
الالهوائٌة على بعض المتغٌرات 

الفسٌولوجٌة والتحمل الخاص لالعبً كرة 
 الٌد "

27/7/3116 

أ.م.د/عبد الباسط عبد 
 الحلٌم

د/مدحت قاسم عبد 
 الرازق

 أ.د/محمد توفٌق الولٌلً
 أ.د/محمد شوقً كشك

 أ.م.د/عبد الباسط عبد الحلٌم
 أ.م.د/مدحت قاسم  

41/5/3117 

4.  
فادى فخري 
 ناشد تادرس

" تؤثٌر استخدام التدلٌك االستشفائى 
واألوزون الطبً على بعض المتغٌرات 
الوظٌفٌة والمستوى الرقمً لسباحً 

 السرعة " دراسة مقارنة " "

2/4/3116 

أ.م.د/أسامة عبد الرحمن 
 علً

د/مدحت قاسم عبد 
 الرازق

 د/حسام الدٌن فاروق

 أ.د/سامً الشربٌنً
 أ.د/علً السعٌد رٌحان

 أ.م.د/أسامة عبد الرحمن علً

 أ.م.د/مدحت قاسم  

37/6/3115 

5.  

أمٌر صبرى 
بدٌر أبو 
 العطا

" فاعلٌة استخدام أسلوبً التعلم التعاونً 
والتبادلً على التحصٌل المعرفً والمهارى 
لبعض مهارات كرة الٌد لتالمٌذ المرحلة 

 اإلعدادٌة "

41/7/3114 

أ.د/ابو النجا احمد عز 
 الدٌن

د/مدحت قاسم عبد 
 الرازق

 أ.د/ابو النجا احمد عز الدٌن
 أ.م.د/محمد ابراهٌم سالم

 محمد عبد الحلٌمأ.م.د/هشام 

41/6/3116 



6.  
عمرو عبد 
الفتاح حسٌن 

 حسن

" دراسة تحلٌلٌة لألداءات الحركٌة المركبة 
الهجومٌة وعالقتها بنتائج مبارٌات كؤس 

 م " 3114العالم لكرة الٌد 

7/5/3114 

 أ.د/محمد شوقً كشك
د/مدحت قاسم عبد 

 الرازق

 أ.د/ محمد السٌد خلٌل
 أ.د/محمد توفٌق الولٌلً
 أ.د/محمد شوقً كشك

41/6/3116 

7.  

صاحب 
الشحات 
 البهنسى

" تؤثٌر برنامج تمرٌنات لبعض مكونات 
حركً على مستوى األداء  –اإلدراك الحس 

 المهارى لناشئ كرة الٌد "

7/7/3117 

 أ.م.د/حسن علً زٌد
أ.م.د/مدحت قاسم عبد 

 الرازق

 أ.د/محمد توفٌق الولٌلً
 أ.د/محمد شوقً كشك

 زٌدأ.م.د/حسن علً 
 أ.م.د/مدحت قاسم عبد الرازق

41/7/3115 

7.  

أحمد محمد 
أبو زٌد 

 محمد الهاللً

" تؤثٌر استخدام الوسائط فائقة التداخل على 
مستوى التحصٌل المعرفى والمهارى لبعض 

 المهارات األساسٌة فً كرة الٌد "

5/5/3117 

 أ.د/ابو النجا عز الدٌن
 عابدٌن أ.م.د/ منٌر 

 أ.م.د/ مدحت قاسم 

 أ.د/ابو النجا احمد عز الدٌن
 أ.د/ محمد محمد الشحات

 أ.م.د/ حسن مصطفى
 أ.م.د/ منٌر مصطفى عابدٌن

 أ.م.د/مدحت قاسم  

31/5/3115 

5.  
محمد ضٌف 
 السعٌد هالل

" عالقة مراكز الالعبٌن ونوعٌات المالعب 
 باإلصابات الرٌاضٌة فً كرة الٌد "

27/3/3117 

أ.م.د/ عبد العاطى عبد 
 السٌدالفتاح 

 أ.م.د/مدحت قاسم 

 أ.د/ محمد شوقً كشك
 أ.د/ عماد الدٌن عباس

 ا.م.د/ عبدالعاطى عبدالفتاح
 ا.م.د/ مدحت قاسم  

37/21/
3115 

7.  

سامى حامد 
السٌد 
 بسٌونى

" تؤثٌر برنامج تمرٌنات باستخدام بعض 
المقاومات على فعالٌة األداء المهارى 

 لناشئ كرة الٌد "

7/3/3117 

 قاسمأ.م.د/مدحت 
أ.م.د/ ثروت محمد 

 الجندى

 أ.د/ محمد شوقً كشك
 أ.د/ أحمد عبد الخالق
 أ.م.د/ مدحت قاسم

 أ.م.د/ ثروث محمد الجندى

37/7/3115 

21.  

احمد ابو 
العباس عبد 
 الحمٌد حسٌن

"التركٌب التشرٌحً لعظام القدم وعالقته 
ببعض القٌاسات المورفولوجٌة للجسم 
 والمستوى الرقمً لالعبً الجري"

24/7/3117 

أ.م.د/مدحت قاسم أ.م.د/ 
 عادل الهوارى

 د/ هانى عبد العلٌم حسن

 أ.د/ حسن محمد النواصرة
 أ.م.د/ أحمد سلٌمان ابراهٌم

 د/ عادل الهواري
 د/ مدحت قاسم عبد الرازق

37/5/3117 

22.  

رشا ربٌع 
فهمً على 

 الدٌن

تؤثٌر التدرٌب البلٌومٌترى على كثافة معادن 
بفعالٌة األداء لحركات العظام وعالقتها 

 سنة 31الرجلٌن للمبارزات تحت 

27/3/3117 
أ.م.د/ أسامه عبد الرحمن 

 أ.م.د/ مدحت قاسم 

 أ.د/ حسٌن حجاج
 ا.د/ سامً محب

أ.م.د/ اسامه عبد الرحمن 
 أ.م.د/ مدحت قاسم

3121 

23.  
أٌمن محمد 
 شحاته محمد

تؤثٌر استخدام األوزون على اللٌاقة القلبٌة 
المتغٌرات البٌوكٌمٌائٌة  التنفسٌة وبعض

 للمالكمٌن

22/6/3117 

ا.م.د /مدحت قاسم عبد 
 الرازق

د/حمدى محمد جودة 
 محمد

د/ أحمد عبد الحمٌد 
 الجندى

 ا.د/نادر شلبً
 ا.م.د/ احمد سلٌمان ابراهٌم

 ا.م.د /مدحت قاسم

3121 

24.  

محمد فتحً 

 خنشع 

 

تؤثٌر الواي بروتٌن كمكمل غذائً على 
المتغٌرات البدنٌة أٌض البروتٌن وبعض 

 وتؤخٌر ظهور التعب لدى الرباعٌن
 

33/2/3122 
 ا.د/ فلاير دروٌش

 ا.م.د/ احمد سلٌمان 

 اد/ فلاير دروٌش
 ا.د/ احمد سلٌمان ابراهٌم

 ا.م.د/ مدحت قاسم
 ا.م.د/ نرفانا نصر الدٌن 

3122 

25.  

محمد 
الجٌوشً 
 عبد الفتـاح

" تؤثٌر برنامج تمرٌنات تؤهٌلٌة لحاالت 
 مفصل الكتف للرٌاضٌٌن إصابات

3121 
 جامعة بنهااشراف 

 أ.د/ فاروق عبد الوهاب
 أ.د/ نادر محمد شلبى

 أ.د/ مدحت قاسم 

 ا.د/ فاروق عبد الوهاب
 أ.د/ اشرف شعالن
 أ.د/ حسٌن اباظة

 أ.د/ نادر محمد شلبى
 أ.د/ مدحت قاسم 

3124 

26.  

كرٌم محمود 
إبراهٌم محمد 
 أبو السعود

لرفع الكفاءة الوظٌفٌة تؤثٌر برنامج مقترح 
 لمفصل الركبة لدى كبار السن

32/7/3121 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

أ.م.د/ حمدى محمد جودة 
 القلٌوبى

أ.د/ عبد الرحمن عبد الباسط 
 مدنى

 أ.د/ أشرف الدسوقى شعالن
 أ.د/ مدحت قاسم 

 أ.م.د/ حمدى القلٌوبى

35/21/
3123 

27.  
إسالم أحمد 
 الشاذلى

تقوٌم المشروع القومى للرٌاضة البدنٌة 
 لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة األزهرٌة

7/7/3122 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

د/ إٌهاب أحمد المتولى 
 منصور

 أ.د/ أحمد سلٌمان 
 أ.د/ مدحت 

 ا.د/ اشرف فتحً 
 د/ إٌهاب أحمد ا منصور

3125 

27.  

سارة محمد 
محمد محمود 
 أبو النٌل 

فاعلٌة برنامج تمرٌنات هوائٌة على دهون 
الدم وبعض القٌاسات المورفولوجٌة لدى 

 السٌدات

21/7/3122 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

د/ محمود محمود أمٌن 
 زٌادة

 أ.د/ مسعود كمال غرابه
 أ.د/ أحمد سلٌمان 
 أ.د/  مدحت قاسم

5/2/3124 

25.  

عبد الحكٌم 
إدرٌس العبد 

 طالب

التدرٌبات الهوائٌة والالهوائٌة على تؤثٌر 
بعض المتغٌرات المناعٌة لدى منتخب 

 فلسطٌن أللعاب القوى

5/2/3123 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف
 د/ جهاد نبٌه 
 د/ إٌهاب منصور

 أ.د/ فرحة الشناوي
 أ.د/ أحمد سلٌمان 
 أ.د/  مدحت قاسم

32/3/3124 

27.  

محمد محمود 
البهنسى عبد 

 اللطٌف

تؤثٌر استخدام برنامج قصص حركٌة 
إلكساب الوعى الصحى ألطفال ما قبل 

 ( سنوات 7-5المدرسة من )

4/5/3122 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

د/ هانى محمد فتحى / 
محمود محمود أمٌن 

 زٌادة

أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق 
 عبد اللطٌف

 ا.د/ حنان على حسنٌن
 القلٌوبىأ.م.د/ حمدى جودة 

 

3123 

31.  

هاجر محمد 
عبد الخالق 

 سالمة

التشوهات القوامٌة األكثر شٌوعا لدى 
 العبات هوكى

37/7/3122 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

أ.م.د/ حمدى محمد جودة 
 القلٌوبى

د/ السٌد محمد أبو النور 
 حسن

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق  
 ا.م.د/ مها حنفً خلٌل

 حمدى جودة القلٌوبىأ.م.د/ 
 

26/4/3126 



32.  

أشجان 
عاطف 

محمود على 
 الحمضى

تؤثٌر التدرٌبات الوظٌفٌة للعضالت العاملة 
على العمود الفقرى مع استخدام 

الكاٌروبراكتٌك لدى المصابٌن بآالم العمود 
 الفقرى

36/5/3122 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

أ.م.د/ حمدى محمد جودة 
 القلٌوبى

د/ محمود محمود أمٌن 
 زٌادة

 أ.د/ هانى الببٌانى
 أ.د/ أشرف شعالن
 أ.د/ مدحت قاسم

25/3/3124 

33.  

محمد 
مصطفى 

 أحمد مطاوع 

دراسة مقارنة بٌن تؤثٌر كل من التدلٌك 
الرٌاضى والٌوجا على سرعة استعادة 

 الشفاء بعد المجهود البدنى

6/2/3123 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

 إٌهاب أحمد منصورد/ 

 ا.د/ اجمد سلٌمان ابراهٌم
 ا.د/ عزة عبدالباقً

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق 
 د/ إٌهاب أحمد منصور

 

3124 

34.  

مصطفى 
محمد عبده 

 حسٌن

لتهاب ٌةإلتؤهٌل تمرٌنات برنامج تؤثٌر
 عضالت البطن السفلى والمنطقة اإلربٌة

 لدى العبى كرة القدم
7/7/3124 

 .د/ مدحت قاسم 
 طارق سلٌماند/ 

 د/ محمد جادو

 أ.د/ أشرف شعالن
 أ.د/ مدحت قاسم
 د/ محمود سعد
 د/ طارق سلٌمان

7/23/3125 

35.  
مى عادل طه 

 الباز
تقوٌم السلوك الصحً الرٌاضً لطالبات 

 المدن الجامعٌة
3125 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

 د/ إٌهاب أحمد منصور

 أ.د/ مدحت قاسم
 محمودأ.م.د رٌحاب حسن 

 ا.م.د//محمود زٌادة
 ا.م.د/ إٌهاب أحمد منصور

7 /6 /
 م3124

36.  
معتز عرفات 

 السٌد 

تاثٌر استخدام نوعٌن من التمرٌنات 
الحرة( على بعض المتغٌرات  –)البٌالتس 

 الفسٌولوجٌة والبدنٌة لالطفال

37/2/3124 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

 د/ إٌهاب أحمد منصور

 اسامة عبدالرحمنا.د/ 
 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق 

 ا.م.د//أحمد عطٌطو 
 إٌهاب أحمد منصور ا.م.د/

 

37.  
اسماء 

 ابراهٌم شعٌر

فعالٌة برنامج رٌاضً صحً مقترح لتنمٌة 
المفاهٌم والسلوكٌات الصحٌة لدي التالمٌذ 

 المعاقٌن بصرٌا  

25/3/3125 
 أ.د/ مدحت قاسم

 د.اٌمان 

 ا.د/ ناصر السوٌفً
 ا.د/ اشرف شعالن

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق

 

37.  
اسرررررررررررررررررررماء 
 ابراهٌم امٌن

دراسة الخدمات الصرحٌة باالنشرطة الصرفٌة 
واالصرررررفٌة فرررررى بعرررررض المعاهرررررد الثانوٌرررررة 
االزهرٌرررة وفرررق معررراٌٌر الجرررودة واالعتمررراد 

 التربوي

3/4/3125 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف

 د/ إٌهاب أحمد منصور

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق 
 د/ إٌهاب أحمد منصور

 

25/7/3126 

35.  

محمرررد محمرررد 
ابرررررررررررررررررراهٌم 

 المتولً

دٌنامٌكررررررة بعررررررض المتغٌرررررررات الوظٌفٌررررررة 
والبٌوكٌمائٌررة وعالقتهررا بالمسررتوى الرقمررً 

 خالل مرحلة المنافسات لسباحً السرعة

33/7/3125 

أ.د/ مدحت قاسم عبد 
 الرازق عبد اللطٌف
 ا.م.د/ حسام فاروق

  

37.  

حسرررررررررررررررررررٌن 
عبرررررررردالرازق 

 حسٌن

فاعلٌرررة برنرررامج اتهٌلرررً بداللرررة المإشررررات 
الكٌنماتٌكٌة علرً الكفراءة الوظٌفٌرة لمفصرل 
الركبررررة بعررررد الترررردخل الجراحررررً لغضررررروف 

 الركبة

41/7/3125 

 ا.د/ اشرف شعالن
 أ.د/ مدحت قاسم 
 د.حسام حسٌن

  

41.  
اٌمرررران ربٌررررع 

 حسن

العالقة بٌن بعض المتغٌررات المورفولوجٌرة 
-23وتشوهات العمود الفقري للمرحلة من 

 سنة 26

41/7/3125 
 أ.د/ مدحت قاسم 

 ا.م.د/ إٌهاب منصور
  

42.  
اسرررالم عبررردة 

 محمد رزق
العالقرة برٌن الروعً الغرائً وبعرض مكونررات 

 الجسم لدي تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة
5/23/3125 

 أ.د/ مدحت قاسم 
 ا.م.د/ إٌهاب منصور

  

43.  

مررررروة ربٌررررع 
محمرررررد عبرررررد 

 العزٌز

فاعلٌة برنامج إرشادى صحى مقترح لتنمٌة 
الثقافة الصحٌة لدى تالمٌذ المرحلة 

 اإلبتدائٌة

 

اشراف جامعة حلوان 
/22/7الجزٌرة

3124 

 أ.د/ مدحت قاسم 
 حنان على حسنٌنا.د/ 

أ.د/  عبررد الرررحمن عبدالباسررط 
 مدنى 

أ.د/ .د/ إقبررال رسررمى محمررد  ا
 مدحت قاسم 

 حنان على حسنٌنا.د/ 

 

 

 الدكتـــــــــوراه
 

4
4 

عمرو عبد 
 الفتاح حسٌن

دراسة تحلٌلٌة للتكوٌنات الخططٌة الدفاعٌة 
والهجومٌة وعالقتها بمبارٌات كؤس العالم 

 م 3117لكرة الٌد 

21/6/3117 
 أ.د/محمد شوقً كشك
 أ.م.د/ مدحت قاسم

أ.د/محمد خالد عبد القادر 
 حموده

 أ.د/ محمد شوقى كشك
 زٌادةأ.م.د/ خالد محمد 

 أ.م.د/ مدحت قاسم عبد الرازق

3117 

4
5 

محمد عبد 
المجٌد 
المرسً 
 سنجاب

تؤثٌر برنامج تدرٌبى مقترح فى االتجاه 
الالهوائى على فاعلٌة األداء المهارى 

لالعبى كرة الٌد فى ضوء التعدٌالت الحدٌثة 
 للقواعد الدولٌة

33/4/3117 
 أ.د/ محمد السٌد خلٌل
 أ.م.د/مدحت قاسم

 محمد السٌد خلٌلأ.د/ 
 أ.د/ جمال حمادة

 أ.د/ عبدالعاطً عبدالفتاح
 أ.م.د/مدحت قاسم

3121 

4
6 

محمرررد احمرررد 
 ابوالعباس

أثر ممارسة النشاط الرٌاضى على تغٌرات 
المنطقة القطنٌة فى العمود الفقرى لدى 

 العبى المستوٌات العلٌا  

 

 أ.د/ مجــدٌوكــوك
 أ.د/مدحت قاسم

 ا. م.د/ محمد  زٌادة

أ.د/ حسن محمد النواصرةا.د/ 
 اشرف شعالن

 أ.د/ مجــدٌوكــوك
 أ.د/مدحت قاسم

 ا. م.د/ محمد  زٌادة

3125 

4
7 

احمررررد هاشررررم 
 عبدالمقصود

تاثٌر التمرٌنات المرتفعة الشردة علرى بعرض 
المتغٌرررررررات المناعٌررررررة والشرررررروارد الحرررررررة 
وعالقتهرررا بوظرررائف الجهررراز التنفسرررً لررردى 

 الرٌاضٌن

27/4/3125 

 السٌد خلٌل ا.د/ محمد
 ا.د/ عزة عبدالباثً
 أ.د/مدحت قاسم

  

 

 

 الزسبئل  التي تم منبقشتهب

 الماجستٌـــــــــر مناقشة

       



 م
اسم 

 انطانة
 عنىان انرسانت

تاريخ 

 انتسجيم
 نجنت انحكم انمناقشت نجنت اإلشراف

تاريخ 

 انمنح

2 

نسمة 
محمدفراج 
عبدالعظٌم 
 العشرى

 تمرٌنات البٌالتسعلى تؤثٌر استخدام بعض
المرتبطة بالصحة  اللٌاقة البدنٌةمكونات 

 المنصورةبلتربٌة الرٌاضٌة ا لطالبات كلٌة

35/3/3122 

محمــد مرســال ا.د/ 
 حمـد اربـاب

حسانٌن عبدالهادى د/ 
 حسانٌن

 ا.د/ ناهد حتحوت 
 محمــد مرســال حمـد اربـابا.د/ 

 ا.د/ مدحت قاسم
 

27/7/3123 

3 

نها محمد 
عطٌة عبد 
 الحمٌد

برنامج صحى رٌاضى لتحسٌن جودة النوم لدى 
 بعض المراهقات بمحافظة الغربٌة

 طنطا
5/7/3126 

 مسررعود كمررال غرابررةا.د/ 
 مروة فاروق غازى د/

 مسعود كمال غرابةا.د/ 
 ا.د/ مجدي وكوك
 ا.د/ مدحت قاسم

5/7/3126 

4 

محمد فتحً 

 السعٌد خنشع 

 

غذائً على أٌض تؤثٌر الواي بروتٌن كمكمل 
البروتٌن وبعض المتغٌرات البدنٌة وتؤخٌر 

 ظهور التعب لدى الرباعٌن
 

مناقشة 
 المنصورة

33/2/3122 

 ا.د/ فلاير دروٌش
 ا.م.د/ احمد سلٌمان 

 اد/ فلاير دروٌش
 ا.د/ احمد سلٌمان ابراهٌم

 ا.م.د/ مدحت قاسم
 ا.م.د/ نرفانا نصر الدٌن احمد

3122 

5 

احمررد ابررراهٌم 
 ابوعطا

 

تررؤثٌر الممارسررة الرٌاضررٌة علررى بعررض مظرراهر 
 النمو البدنً لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة األزهرٌة

مناقشة جامعة 
 حلوان الهرم

37/21/
3117 

ا.م.د/ محسررررررررررن ٌررررررررررس  
 الدروي

 ا.م.د/ طة سعد إسماعٌل

 ا.د/ محمد السٌد االمٌن
 ا.م.د/ محسن ٌس  الدروي
 ا.م.د/ طة سعد اسماعٌل

 ا.م.د/ مدحت قاسم

3122 

 ننسً 6

على كفاءة ةمقترح تؤثٌر برنامج تمرٌنات هوائٌ
المصابون  األطفاللدى  التنفسً الجهاز

 ًالربوالشعبب

مناقشة 
 المنصورة
3124 

أحمد سلٌمان ا.د/ 
 إبراهٌم

مجدى محمد إبراهٌم ا.د/ 
 زٌدان

 ا.د/ فاروق عبدالوهاب
 أحمد سلٌمان إبراهٌما.د/ 

 ا.د/ مدحت قاسم
 

 

7 
امٌن ولٌم 
 طوٌر كاظم

تؤثٌر االصابات الرٌاضٌة على بعض المتغٌرات المناعٌة 
 لدى الرٌاضٌٌن

 

 مناقشة الهرم
 
5/22/3125 

 أ.د/ احمد نصـر الدٌن
 ا.د/ سهام الغمري

 

 أ.د/ احمد نصـر الدٌن
 ا.د/ مدحت قاسم
 ا.د/ سهام الغمري

 ا.م.د/ اٌهاب محمد محمود
 

 

7 

إبراهٌم 
حسان ٌحًٌ 

 البزاز

الثبات المركزي وعالقتها عضالت 
بمورفولوجٌة التقعر القطنً لالعبً كرة الٌد 

 فً جمهورٌة العراق

 مناقشة الهرم
أ.م.د/ مها حنفً قطب  3126

أ.م.د/ أحمد محمود عبد 
 الهادي

 ا.د/ مدحت قاسم
محمد قدري عبدهللا بكري ا.د/

 أ.م.د/ مها حنفً قطب 
 أ.م.د/ أحمد محمود عبد الهادي

 

5 

حامد عبد 
الرإف حامد 

 زغلول

طبٌعة العمل وعالقتها باإلنحرافات القوامٌة 
 للعاملٌن بصناعة اآلثاث فى محافظة دمٌاط

مناقشة 
 المنصورة

23/7/3125 

 حمدى القلٌوبىا.م.د/ 
 محمد أبو شواربا.م.د/ 

 ا.د/ مدحت قاسم
ا.م.د/ أحمرررد شرررعراوى محمرررد ا.د/ 

 حمدى القلٌوبى
 محمد أبو شواربا.م.د/ 

 

7 
محمد أحمد 

 أحمد جاب هللا

برنامج تؤهٌلً بدنً مقترح باستخدام تمرٌنات 
المقاومة المطاطٌة واألثقال لمنطقة الكتف بعد 

 الخلع

مناقشة 
 المنصورة

23/7/3125 

 ا.د/ اشرف شعالن
 ا. م.د/ ادهم الشرقاوى 
 ا. م.د/ محمد  زٌادة

 ا.د/ اشرف شعالن
 ا.د/ مصطفً طاهر

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق 
 ا. م.د/ ادهم الشرقاوى 
 ا. م.د/ محمد  زٌادة

 

2
1 

سلوى رزق 
محمد ابو 
 العٌنٌن

أثر ممارسة رٌاضة رفع األثقال على 
الهرمونات األنثوٌة وبعض القٌاسات الجسمٌة 

 لدى الرباعات

 مناقشة

أ.د/ أحمد سلٌمان 
 إبراهٌم

 د/ محمد محمود زٌادة

 أ.د/ فاروق السٌد عبد الوهاب
 سلٌمان إبراهٌمأ.د/ احمد 

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق

41/7/3123 

2
2 

إسراء عطا 
 المحمدى

محتوى مقترح لمقرر اإلصابات الرٌاضٌة بكلٌة 
التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسٌوط فى ضوء 

 متطلبات العمل المهنى

31/7/3121 
 مناقشة 

 جامعة اسٌوط

أ.د/ محمود عبد الحلٌم 
 عبد الكرٌم

 أ.د/ إٌمان عباس محمود
 القاضى

 أ.د/ عبد الرحمن عبد الباسط مدنى
 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق

27/21/
3123 

2
3 

محمرررررررررررررررررررود 
ابررررررررررررررررررراهٌم 
 محمود غرٌب

 

تؤثٌر برنامج تردرٌبى مقرنن علرى تغٌرر إٌقاعرات 
القلررررررب ونشرررررراطه العصرررررربى ومسررررررتوى األداء 

 المهارى الهجومى لناشىء كرة الٌد

32/7/3121 
 مناقشة 
جامعة 
 المنوفٌة

محمرررد جمرررال الررردٌن أ.د/ 
 حماده

 أ.د/ حمدى عبده عاصم

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق
 أ.م.د/ طارق محمد النصٌرى

25/23/
3122 

2
4 

محمرد محمرود 
 رشاد حافظ

تررؤثٌر برنررامج صررحى رٌاضررى باسررتخدام إحرردى 
وسررائل التقنٌررة الحدٌثررة علررى الثقافررة الصررحٌة 

 للصم والبكم بمدٌنة قنا

 مناقشة 
 جامعة المنٌا

ناصر مصطفى محمد ا.د/ 
 السوٌفى

 ا.د/ ناصر مصطفى محمد 
 أ.د/مدحت قاسم

 أ.م.د/ عصام عبد الحمٌد 
 

5/23/3123 

2
5 

السرررررٌد نبٌرررررل 
السررٌد متررولى 

 العٌسوى

العرررزو الرٌاضرررى وعالقتررره بالمظررراهر النفسرررٌة 
 المرتبطة باإلصابة الرٌاضٌة

جامعة 
 المنصورة 

أ.د/ أشررررررررف الدسررررررروقى 
 شعالن

 أ.د/ عمرو حسن بدران

 أ.د/ عبد الحلٌم إبراهٌم حٌدر
 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق

2/7/3124 

2
6 

والءمحمردالها
 دٌسٌدعثمان

تؤثٌر برنامج للتمرٌنات النوعٌة لتؤهٌل عضالت 
 البطن بعد عملٌات الوالدة القٌصرٌة

جامعة جنوب 
 الوادي بقنا

36/2/3126 

ؤ.م.د/ عمادأبوالقاسررمأ.د/ 
محمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 
أحمدعبدالسررررررررررررالمعطٌتو 

أ.م.د/ 
 أسامةإبراهٌمعمارة

 عمادأبوالقاسمأ.د/ 
 ا.د/ مدحت قاسم

أ.م.د/  اشرررف محمررد موسررىأ.م.د/ 
 محمدعبدالسالمعطٌتو

 

 

 الدكتـــــــــوراه مناقشة
 

2
7 

إٌهرراب احمررد  
المترررررررررررررررررولى 

 منصور

دراسة عالقة التنوع الجٌنً على استجابة 
العضالت  الهٌكلٌة للتدرٌبات الهوائٌة 

طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  واالهوائٌة لدى
 بجامعة المنصورة

مناقشة جامعة 
 المنصورة 

5 /2/3117 

 ا.د/قدري بكري
 ا.م.د/ احمد سلٌمان  

 ا.د/قدري بكري 
 اد/ احمد نصر الدٌن

 ا.م.د/ احمد سلٌمان ابراهٌم
 ا.م.د /مدحت قاسم

3121 

2
7 

شررٌماء محمررد 
 ٌحٌى

اإلدارة الفعالرررة للعنصرررر البشررررى ودورهرررا فرررى 
 جودة األداء ورضا المستفٌدٌن باألندٌة الصحٌة

 مناقشة
 جامعة حلوان

أ.د/ لٌلرررررى عبرررررد العزٌرررررز 
 زهران

 أ.د/ آمال زكى محمود

 أ.د/ لٌلى عبد العزٌز زهران
 أ.د/ عادل سٌد حسن

 أ.د/ مدحت قاسم عبد الرازق

22/22/
3123 

 



 

 

 

 

  األبحبث العلميت

 نىعه عنىان انبحث م
تاريخ انقبىل 

 اننشرأو 
 جهت اننشر

2.  

العالقة بٌن نسبة تركٌز الهٌموجلروبٌن فرً الردم ومسرتوى 
بعررض المتغٌرررات الفسررٌولوجٌة وعناصررر اللٌاقررة البدنٌررة 

 لدى ناشئ كرة القدم.

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3112مارس 

بالمإتمر الدولً لألداء اإلنسانً فً الصحة 
سٌسٌناتى والعجز بالتعاون بٌن جامعة 

األمرٌكٌة وكلٌة الطب قصر العٌنً جامعة 
 القاهرة

3.  
ترررؤثٌر ممارسرررة النشررراط الرٌاضرررً المنرررتظم علرررى بعرررض 

 المتغٌرات الدفاعٌة للجهاز المناعً.

 أ.د/ فرحة الشناوي
مدحت قاسم عبد  أ.م.د/

 الرازق  

 3112أكتوبر 
 بمجلة جمعٌة العلوم الفسٌولوجٌة وتطبٌقاتها

 SPSA  القاهرةجامعة 

4.  
استخدام معدالت االنحدار الخطى فً التنبإ بمستوى القوة 

 العضلٌة خالل مراحل الموسم الرٌاضً.

 مدحت قاسم   أ.م.د/
 ثروت محمد الجندي أ.م.د/ 

 3113ٌونٌو 
بمجلة علوم وفنون الرٌاضة ، كلٌة التربٌة 

 جامعة حلوان –الرٌاضٌة للبنات بالجزٌرة 

5.  
مقترح لتطوٌر عنصر الرشاقة على فعالٌة برنامج تدرٌبً 

 الوقاٌة من اإلصابات الرٌاضٌة الشائعة.

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3113ٌونٌو 
بمجلة علوم وفنون الرٌاضة ، كلٌة التربٌة 

 جامعة حلوان –الرٌاضٌة للبنات بالجزٌرة 

6.  

فاعلٌررة اسررتخدام برنررامج التمرٌنررات العالجٌررة فررً إعررادة 
حاالت الشلل النصفً الجانبً الناتجرة عرن اإلصرابة تؤهٌل 

 بالجلطة المخٌة.

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق  

 3115ٌناٌر 
 -بالمجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة 
 –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  بالقاهرة 

 جامعة حلوان

7.  

التكٌررررف واالسررررتجابة لكررررل مررررن تركٌررررز البٌتررررا انرررردروفٌن 
وكورتٌكرررونروفٌن والكرررورتزول نتٌجرررة لممارسرررة النشررراط 

 الرٌاضً.

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 أ.م.د/ عزة عبد الباقي

 3115ٌولٌو 

نظرٌات وتطبٌقات ، مجلة علمٌة متخصصة 
لبحوث ودراسات التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

جامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 
 االسكندرٌة

6.  
استخدام تحاليل بعض مكونات الدم والمناعة الدالة عمى 

 صحة الممارسين لمرياضة

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3117فبراٌر

المؤتمر العلمي األول للرياضة 
جامعة  -الجامعية في الدول العربية 

 المنصورة

7.  
تأثير استخدام برنامج تمرينات المياقة الصحية  عمى 

 يز والضغوط وجودة الحياة  لكبار السندرجة الترك

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3117نوفمبر

هجلت علىم وفٌىى الزياضت ، وليت 

 –التزبيت الزياضيت للبٌاث بالجشيزة 

 جاهعت حلىاى

8.  
 تقويم األندية الصحية

 

 مدحت قاسم     أ.م.د/

 أ.م.د/ أحمد عبد الفتاح  
 3117أكتوبر 

العلمية للتربية البدنية المجلة 
كلية التربية الرياضية  -والرياضة 
 جامعة حلوان –قاهرة للبنين  بال

01.  

تأثير كموريد اإلثيل كوسيمة صحية لالستشفاء عمى بعض 
الدالة عمى  LDH,TBARS,GOT,CPKاألنزيمات 

 التعب واأللم العضمي.

 أ.د/ محمد شوقي كشك
مدحت قاسم عبد  أ.م.د/

 المطيفالرازق عبد 

 3115مارس 
جامعة  -بمجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 المنصورة 

00.  

تأثير التمرينات البدنية عمى اإلصابة بااللتصاق العضمي 
الميفي لبعض مناطق العمود الفقري واألكتاف كأحد 

 المشكالت الصحية لكثرة استخدام الكمبيوتر

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3115ابرٌل 
المؤتمر الدولي األول للتربية البدنية 

 الكويت -والرياضة والصحة 

01.  

المفاهيم الصحية وممارسة السموك  الصحي عند 
 الناشئين في األندية الرياضية

 

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3115أكتوبر 

الوإتوز اإللليوي الزابع للوجلس الذولي 

والزياضت  للصحت والتزبيت البذًيت والتزويح

 –والتعبيز الحزوي لوٌطمت الشزق األوسظ 

 جاهعت اإلسىٌذريت –وليت التزبيت الزياضيت 

02.  

التنبؤ بهشاشة العظام لدى السيدات بداللة العمر والوزن 
 وممارسة الرياضة

 

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3117ماٌو 

الوإتوز العلوي الذولي الثالث "ًحى 

هستمبليت لثمافت بذًيت شاهلت " رؤيت 

جاهعت  –وليت التزبيت الزياضيت 

 األردى -اليزهىن 

03.  
عالقة اإليقاع الحيوي البدني ببعض مكونات المياقة 

 البدنية لناشئ الكرة الطائرة

 أ.د/ مدحت قاسم
 أ.م.د/ خالد زيادة

8002 
هجلت علىم وفٌىى الزياضت ، وليت 

 – التزبيت الزياضيت للبٌاث بالجشيزة

 جاهعت حلىاى



04.  
تأثير المجهود البدني عمى  تركيز هرمون البيتا اندورفين 
 بالدم المسئول عن تخفيف األلم واإلحساس بمتعة األداء

مدحت قاسم عبد  أ.م.د/
 الرازق عبد المطيف

 3117ماٌو 

الوإتوز العلوي الذولي الثاًي " 

الوستجذاث العلويت في التزبيت البذًيت 

التزبيت الزياضيت والزياضت " وليت 

 األردى -جاهعت اليزهىن  –

05.  
تاثير التأهيل البدني عمي االطفال الرياضيين المصابين بااللتهاب 

 الغضروفي العظمى أسفل الركبة )االسكود شالدر(

 أ.د/ قدري بكري
 ا.م.د/ مدحت قاسم

 ا.م.د/ سهام السيد الغمري

3117 
هجلت علىم وفٌىى الزياضت ، وليت 

 جاهعت الشلاسيك –الزياضيتالتزبيت 

27.  

Effectiveness of  Shock Plyometric 

Training of Bone Density and 

Protection from Fractures Injury in 

Athletes  

Dr / MedhatKasem 

Abdel Razek 
 

2010 

هإتوز الزياضت الجاهعيت بالتعاوى 
 هع

World Journal of Sport 

Sciences    WJSS 

 

25.  

The Effect of Weight Trainings on 

Health, Solidity and Minerals Content 

of Body Bones of Faculty of Physical 

Education Students 

Dr / Khaled 

Mohamed Zyada&Dr 

/ MedhatKasem 

Abdel Razek 

 

2010 

World Journal of Sport 

Sciences    WJSS 
 

27.  

Effect of Practice Exercise on Health of 

Femininity 
Hormones and Fertility in Girls 

Dr / MedhatKasem 

Abdel Razek 
 

2010 

World Journal of Sport 

Sciences    WJSS 
 

31.  
تأثيز بزًاهج تأهيلى إلصابت توشق عضالث 

 الفخذ الخلفيت

مدحت قاسم عبد الرازق  أ.د/
 عبد المطيف

26/7/3123 
البذًيت الوجلت العلويت للتزبيت 

 جاهعت حلىاى –والزياضت 

32.  
تسييز اإلدارة الزياضيت فى ظل التصاد 

 السىق 
 27/5/3123 مدحت قاسم عبد الرازق   أ.د/

الوإتوز العلوى الذولى الثاًى " تسييز 

اإلدارة الزياضيت فى ظل التصاد السىق 

هعهذ  –جاهعت الوسيلت  –" الجشائز 

العلىم وتمٌياث الٌشاطاث البذًيت 

 والزياضيت

33.  
دراست عاللت ًىعياث أرضياث الوالعب 

 باإلصاباث الزياضيت

مدحت قاسم عبد الرازق  أ.د/
 عبد المطيف

23/7/3124 

الوجلت العلويت )هجلت علىم وفٌىى 

الزياضت( وليت التزبيت الزياضيت للبٌاث 

 جاهعت حلىاى –بالجشيزة -

34.  

تاثيز استخذام توزيٌاث الجيزوتىًه على 

الصحيت وهىىًاث الجسن للسيذاث فى الحالت 

 الوزاحل العوزيت الوتمذهت

 مدحت قاسم أ.د/
 2/7/3124 د/ منال طمعت

الوجلت العلويت للتزبيت البذًيت 

وليت التزبيت الزياضيت  –والزياضت 

 جاهعت حلىاى بالهزم -للبٌيي 

35.  
تاثير استخدام تمرينات الكور استبمتي لتنمية العضالت 

 الفقري عمى تخفيف االم اسفل الظهرالمحيطة بالعمود 
مدحت قاسم عبد الرازق  أ.د/

 35/4/3126 عبد المطيف
نظرٌات وتطبٌقات ، مجلة علمٌة متخصصة 

لبحوث ودراسات التربٌة البدنٌة والرٌاضة كلٌة 
 جامعة االسكندرٌة –التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

36.  
تاهيمي لعالج التهاب عضالت البطن فاعمية برنامج 

 السفمي العبيى كرة القدم

 مدحت قاسم أ.د/
 د/ طارق سميمان
 د/ محمد جادو

 مصطفي محمد عبدة

7/7/3125 
المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 جامعة المنصورة -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -

37.  
تقييم السموك الصحي الرياضي والغذائي لطالبات المدن 

 الجامعية

 مدحت قاسم أ.د/
 ا.م.د/محمد امين زيادة

 مي عادل طه
 

21/7/3125 
المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 جامعة المنصورة -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -

37.  
تاثير برنامج تدريبي لمياقة البدنية عمى بعض االستجابات 

 الوظيفية والبدنية لتالميذ المرحمة االعدادية االزهرية

 مدحت قاسم أ.د/
 ا.م.د/ ايهاب منصور
 اسالم محمد الشاذلي

 

35/4/3126 
المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 جامعة المنصورة -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -

35.  
فعالية برنامج رياضي صحي مقترح لتنمية المفاهيم 

 الصحية لدي التالميذ المعاقين بصرياً 

 مدحت قاسم أ.د/
 د/ اٌمان محمد جاد
 اسماء ابراهٌم شعٌر

23/6/3126 
المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 جامعة المنصورة -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -

المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة  37/6/3126 مدحت قاسم أ.د/الحرة(  -تاثير استخدام نوعين من تمرينات )البيالتس  .37



عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لتالميذ 
 المرحمة االعدادية

 ايهاب منصورا.م.د/ 
 د/ حسانين عبدالهادي

 معتز عرفان السيد
 

 جامعة المنصورة -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -

41.  
دراسة الخدمات الصحية في بعض المعاهد الثانوية 

 االزهرية وفق معايير الجودة واالعتماد

 مدحت قاسم أ.د/
 ايهاب منصورا.م.د/ 

 اسماء ابراهيم امين

22/7/3126 
المجلة العلمٌة لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 جامعة المنصورة -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -

42.      
 

  المؤلفبث العلميت

 انترقيم انذوني رقم اإليذاع دار اننشر نىع انتأنيف اسم انكتاب
تاريخ 

 مصذورة

 2736/3117 دار عالم الكتب مشترك الصحة واللٌاقة -كبار السن 
I.S.B.N 

2-673-343-777 
3117 

 3167/3116 دار عالم الكتب فردى الحٌاة الصحٌة
I.S.B.N 

7-547-343-777 
3116 

 31457/3114 دار الفكر العربً مشترك األندٌة الصحٌة
I.S.B.N 

1-254-21-777 
3115 

 7712/3113 مركز الكتاب للنشر فردى التربٌة الصحٌة
I.S.B.N 

X -361-357-777 
3113 

الجهاز المناعً بٌن الرٌاضة 
 والصحة

 3436/3113 دار عالم الكتب مشترك
I.S.B.N 

4-357-343-777 
3113 

السٌاحة الرٌاضٌة والمنتجعات 
 الصحٌة الرٌاضٌة

 777/3124 دار الفكر العربً مشترك
I.S.B.N 

5-3753-21-1777 
3124 

 اإلصابات والتدلٌك
 عملٌة()تطبٌقات 

 2647/3126 دار الفكر العربً مشترك
I.S.B.N 

5-3215-21-777-775 
3126 

 

 

 


