
 
        

 
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات                                     وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 

 

 

جامعة الزقازٌق  –بٌان بالرسائل العلمٌه التى تم اجرائها بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 والمتعلقه بشؤن البٌئه عن االعوام

 م ( 6109م وحتً  6102)

 التارٌخ عنوان الرسالة االسم

 السٌدسماح عباده 
تأثٌر برنامج تعلٌمى لبعض اساسٌات رٌاضة التاٌكوندو على 

-9التوافق النفسى االجتماعى لدى اطفال بدار االٌتام من )
 (سنه06

 م6102

 نانسى عادل مصطفى
تأثٌر برنامج مقترح لبعض مهارات الجمباز على االقتراب 

 النفسى للمكفوفٌن
 م6102

 شٌرٌن محمد عبد اللطٌف
ت التعبٌرٌة وااللعاب التعلٌمٌة بأسلوب على فعالٌة الحركا

بعض المهارات الحركٌة االساسٌة ومستوى التحصٌل 
 للمعاقٌن ذهنٌا

 م6102

 سهام سعٌد عبد العزٌز
تأثٌر ممارسة رٌاضة الكاراتٌة كنشاط تدرٌجى فى اوقات 
الفراغ على المسئولٌة االجتماعٌة والنسق التعلٌمى لدى 

 طالب المرحلة الثانوٌة
 م6102

 همت مصطفى عبد الفتاح
تأثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام االتصال البصري فى تعلٌم 
 المهارات االساسٌة فى السباحة لدى االطفال المعاقٌن ذهنٌا

 م6102

شٌما عبد الحمٌد عبد 
 السالم

بناء مقٌاس جودة الحٌاة وعالقته باالندماج االجتماعى 
 للرٌاضٌن ذو االحتٌاجات الخاصة

 م6102

سمر سعٌد حسٌن عبد 
 اللطٌف

على تحسٌن بعض مكونات  Zumba Circleتأثٌر برنامج 
 اللٌاقة البدنٌة وخفض دهون الجسم للسٌدات

 م6102

أنسام مسعد حلمى عبد 
 العظٌم  

البنائٌة على تعلم  2E'Sتأثٌر استخدام دورة التعلم السباعٌة 
 مهارات النجمة األولى فى السباحة التوقٌعٌة

 م6102

نورهان محمد محمد 
 سلٌمان

تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لتحسٌن بعض القدرات البدنٌة 
 والمهارٌة الخاصة لمنقذات حمامات السباحة

 م6102

 سمر صالح محمود قاسم  
برنامج ارشادى على الحرج الموقفً والرضا عن البٌئة 

المدرسٌة وعالقتهم باالتجاه نحو ممارسة النشاط الرٌاضً 
 ات األزهرلدى فتٌ

 م6102

رضوى عبد العظٌم  
 محمد حبتو

تأثٌر برنامج نفسى حركى على الطاقة النفسٌة وتنظٌم الذات 
 ومستوى األداء المهارى للطالبات المتعثرات فى السباحة    

 م6102

دٌنا سلٌمان السٌد 
 سلٌمان

فى تنمٌة قوة عضالت المركز   Zumbaفعالٌة تدرٌبات 
وخفض مؤشر كتلة الجسم للمبتدئات فى ممارسة اللٌاقة 

 البدنٌة بدولة الكوٌت
 

 م6102
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 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

                                                                   

 جٌهان ٌسري أٌوبأ.د/                                                

 

 

 التارٌخ عنوان الرسالة االسم

 سالى عطٌة عبد الحمٌد
إستراتٌجٌة الحواس المتعددة وتأثٌرها على تعلم بعض 
المهارات األساسٌة فى الكرة الطائرة لطالبات الحلقة 

 الثانٌة من التعلٌم األساسى  
 م6109

نانٌس محمد محمود 
 محمد    

تأثٌر عرض رٌاضى على مستوى الكفاءة الذاتٌة 
المدركة وصور الجسم وبعض المهارات األساسٌة 

 للمرحلة األعدادٌة  
 م6109

أسماء السٌد رجب السٌد 
 على

السمات الشخصٌة والرضا الوظٌفً وعالقتهما 
باالحتراق النفسً لدى القائمٌن على تدرٌب الرٌاضات 

 القتالٌة
 م6109

أٌمان عبده متولً جمعة 
 فرحات  

األلعاب الغرضٌة وتأثٌرها على التواصل األجتماعى 
ومستوى أداء بعض المهارات األساسٌة فى الكرة 

 القابلٌن للتعلم -الطائرة للتالمٌذ المعاقٌن ذهنٌا 
 م6109

    مى محمد بدوى بٌدى
مساهمة األلعاب السبة الرٌاضٌة لتنمٌة بعض المهارات 

 لدى المنتسبات لممارسة السباحة بسلطنة عمان  النفسٌة 
 م6109
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