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 مع تحيات سكرتارية المجلس

 



                                                                                    
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 

 جدول أعنال

 ( 187جملس الكلية اجللسة رقه ) 
 و 2017/  8/  20املوافق   األ حدامليعقدة يوو 

 املصادقات :ــ** أواًل : 
                        

  م 0271/   1/  76(  بتاريخ   786  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــزار :ــــ 

................................................................................................... 
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ًا ىيثا **  

 

 **  قسه الدراسات العليا والبحوث** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                   

انزًشَُبد  ويىافمخ يغهظ لغىو  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

دكزىساح دسعخ   الشيماء محمد فتحى علىلدارسة / ا يُحػهً ثبنكهُخ  وانغًجبوص وانزؼجُش انحشكً

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب  1067/  7/  69 حُش رى يُبلشزهب َىو  فً انزشثُخ انشَبضُخ انفهغفخ

 فً انزشثُخ انشَبضُخ . دكزىساح انفهغفخدسعخ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً  دكزىساح انفهغفخدسعخ إيمان فاروق محمد السهيلى  لدارسة / اوانًضًبس ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ  1067/  7/  00حُش رى يُبلشزهب َىو   انزشثُخ انشَبضُخ

 دكزىساح انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 3**  املوضوع ) 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً انزشثُخ  انًبعغزُشدسعخ   دعاء على عبد هللا حميدلدارسة / اوانًضًبس ثبنكهُخ ػهً يُح 

 انًبعغزُشو . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ  1067/  5/  67حُش رى يُبلشزهب َىو   انشَبضُخ

 فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى انشَبضبد  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً انزشثُخ  انًبعغزُشدسعخ إيمان أحمد عبده مكاوى  لدارسة / اانًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ انًبعغزُش  1067/  7/  69حُش رى يُبلشزهب َىو   انشَبضُخ

 فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 5)  **  املوضوع

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكًيغهظ لغى 

 انًبعغزُشنُُم دسعخ   سليماندينا سليمان السيد لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المؤشرات البيوكينماتيكية لمهارتى الفجوة واألرابيسك فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ  كأساس لوضع تدريبات نوعية فى التعبير الحركى

 األعبرزح :

الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى أستاذ  محمد عبد الحميد حسنــ أ.د. 7
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين ــ 

             جامعة الزقازيق                                          
       ) مشرفاً (

التعبير الجركى بقسم التمرينات والجمباز أستاذ  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى 0
                              بالكلية  والتعبير الحركى 

 ) مشرفاً (
الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم أستاذ  ــ أ.د. عمور محمد طه حلويش3

             الحركة بكلية التربية الرياضية ــ جامعة المنيا       
  ) مناقشاً (

مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  ــ أ.م.د. عالية عادل شمس الدين 4
                                                       الحركى بالكلية  

  ) مناقشاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 6**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت

دكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ   عزة حستن إمام علىلدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المهارات تأثير استخدام طريقة دالتون على تعلم بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ  الحركية بدرس التربية الرياضية لمرحلة التعليم االساسى

 األعبرزح :

طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج أستاذ   تهانى عبد العزيز إبراهيمــ أ.د. 7
                           وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

 ) مشرفاً (      
مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب0

                                                      بالكلية     والتدريب 
 ) مشرفاً (

طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق أستاذ  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 3
                          التدريس والتدريب بالكلية 

  ) مناقشاً (
المناهج المتفرغ بكلية التربية الرياضية ــ أستاذ  ــ أ.د. محمد سعد زغلول4

           جامعة طنطا                                                
  ) مناقشاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 7**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                   

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 

دكزىساح نُُم دسعخ حنان يحيى زكريا الصادق   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير ألعاب البراعة الحركية على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 

المتغيرات البدنية والمهارية بدرس التربية الرياضية لتلميذات المرحلة األولى من التعليم 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : االساسى

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. محمد وجيه سكر 7
                          الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ                

 ) مناقشاً (      
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           
 ) مشرفاً (

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 3
            التدريس والتدريب بالكلية               

  ) مناقشاً (
مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب4



                                                        والتدريب بالكلية  
  اً (رف) مش

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  وانًضًبسيغبثمبد انًُذاٌ يغهظ لغى  يىافمخ

دكزىساح نُُم دسعخ    الحمادى بشاير حامد لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير استخدام التمرينات النوعية على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
((  الرياضية لتلميذات المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويتمهارات ألعاب القوى بدرس التربية 

 ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                          

 اً (مناقش) 
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 0

             التدريس والتدريب بالكلية               
  اً (شرف) م

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى3
مسابقات الميدان والمضمار بالكلية                                  

 مشرفاً ( )
تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية أستاذ  ــ أ.د. خالد وحيد إبراهيم4

                          التربية الرياضية ــ جامعة المنصورة 
  اً (قشنا) م

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب5
والتدريب بالكلية                                                          

  ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

هُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنك يىافمخ

دكزىساح نُُم دسعخ شيماء نافع عوضى غنيمى   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تربية حركية على السلوك فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : االستقاللى ألطفال الروضة 



أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
واالجتماعية بالكلية                                      

 اً (مناقش) 
 أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

             للدراسات العليا والبحوث                                          
  اً (شرف) م

أستاذ العلوم االساسية بقسم العلوم االساسية  ــ أ.د. ندا حامد إبراهيم3
ووكيل كلية رياض األطفال لشئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة ــ جامعة المنصورة                                             
 اً (ناقشم )

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 10**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ريم عماد الدين سعد محمد   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

منهاج حركى مقترح ألطفال ما قبل ىضىع )) فــً ي  فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : المدرسة فى ضوء مبادئ حقوق الطفل 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. ذكية إبراهيم كامل7
الرياضية بنين ــ جامعة اإلسكندرية                             

  () مناقشاً 
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           
 اً (مشرف) 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح3
نين ــ وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية ب

جامعة الزقازيق                                                      
 اً (ناقشم )

متفرغ بقسم المناهج وطرق مساعد أستاذ  د. هند محمد أحمد فرحانم.ــ أ.4
                                          التدريس والتدريب بالكلية

  اً (شرف) م
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  غريبــ أ.م.د. اميرة قطب 5

والتدريب بالكلية                                                          
  ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نورا حسنتن حسن حسنتن أبو العنتن  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير تصميم موقع ألكترونى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  لالرتقاء باألداء الرياضى المدرسى فى ضوء معايير الجودة 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           

 اً (مشرف) 
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــأ.د. إيما ن حسن الحارونى0

التدريس والتدريب بالكلية                            
  ) مشرفاً (

أستاذ طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية  أحمد محمد سالمه ــ أ.د. جمال 3
التربية الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ                      

 اً (ناقشم )
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف4

للدراسات العليا والبحوث                                                      
  اً (ناقش) م

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ   سمر سمير عبد هللا عطيةلدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج مقترح باستخدام تدريبات فــً يىضىع )   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 

الصالبة العقلية على خفض اإلنهاك النفسى وتحسين مستوى األداء المهارى لجهاز عارضة 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح :  التوازن

الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  ـ أ.د. ناهد خيرى فياض ـ7
                         بالكلية                    الحركى 

 اً (مشرف) 
الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز أستاذ  ــ أ.د, نادية عبد القادر أحمد 0

                                      بالكلية       والتعبير الحركى 
  ) مشرفاً (

التربية علم النفس الرياضى المتفرغ بكلية أستاذ  ــ أ.د. مصطفى حسين باهى3
                     الرياضية ــ جامعة المنيا           



 اً (ناقشم )
الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  ــ أ.د. هويدا فتحى السيد4

                                           الحركى بالكلية 
  اً (ناقش) م

 * القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 13**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم هبة عبد المنعم محمد مصطفى  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير التدريبات الوظيفية على فــً يىضىع )   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  القدرة العضلية وبعض المكونات الجسمية لناشئات الجمباز 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. صديق محمد طوالن7
       بنين ــ جامعة اإلسكندرية                                  

  ) مناقشاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض 0

الحركى  بالكلية                                            
 اً (مشرف) 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د, نادية عبد القادر أحمد 3
والتعبير الحركى  بالكلية                                            

  ) مشرفاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. جيهان أحمد بدر4

الحركى بالكلية                                             
 اً (شرفم )

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. إيمان محمد محمد5
الحركى بالكلية                                            

  اً (ناقش) م

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 14**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  واإلداسحانزشوَح وانزُظُى يغهظ لغى 

فً دكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ أمال السيد السعيد سالمة  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66

دراسة تقويمية لواقع األنشطة الترويحية للمرآة باألندية فــً يىضىع )   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : الرياضية بدولة الكويت 



أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى7
                واإلدارة بالكلية                                         

  اً (رف) مش
الترويح المتفرغ بقسم الترويح والتنظيم أستاذ  منى عبد الفتاح لطفى ــ أ.د. 0

                                                         واإلدارة بالكلية
 اً (ناقشم) 

الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم أستاذ  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم3
               بالكلية                                              واإلدارة 

  مشرفاً (
الترويح ورئيس قسم الترويح الرياضى أستاذ  ــ أ.د. صبحى محمد سراج4

          بكلية التربية الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ 
 اً (ناقشم )

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 15**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ إيمان متولى زينهم  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

األلعاب الحركية الموجهه وتأثيرها فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  ئولية الوطنية لتالميذ الحلقة األولى من التعليم االساسى على تنمية المس

 انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية  ــ أ.د. ضياء الدين محمد العزب7
التربية الرياضية بنين ــ جامعة حلوان                      

  ) مناقشاً (
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           
 اً (مشرف) 

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــأ.د. إيما ن حسن الحارونى3
التدريس والتدريب بالكلية                           

  اً (ناقش) م
أستاذ مساعد متفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.م.د. هند محمد أحمد فرحان4

التدريس والتدريب بالكلية                                           
 اً (شرفم )

 ** القـــــــــزار :ــــ                    
.................................................................................................... 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 16**  املوضوع ) 

ثُبٌ ثبنطبنجبد انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ 

( نهؼبو  الدبلوم العام فى التربية الرياضيةمرحلة انًششحبد نالنزحبق ثبنذساعبد انؼهُب ) 

 و . وفمبً نًب هى واسد ثبنًزكشح 1068/  1067انغبيؼً 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ                     
.................................................................................................... 

  ( : 17**  املوضوع ) 

ثُبٌ ثبنطبنجبد انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ 

شعبة ( )  فى التربية الرياضية مرحلة الماجستيرانًششحبد نالنزحبق ثبنذساعبد انؼهُب ) 
و . وفمبً  1068/  1067( نهؼبو انغبيؼً  التدريب الرياضى ــ شعبة التعليم ــ التنظيم واإلدارة

 نًب هى واسد ثبنًزكشح
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 18**  املوضوع ) 

انطهت انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                    

ًغُذ وانزي رهزًظ فُخ انًىافمخ ػهً أنزحبلهب انًمذو يٍ انذاسعخ / صهشاء يحًذ فهًً ػجذ ان

و . حُش  1068/  1067ثبنفشلخ انضبَُخ نًشحهخ انًبعغزُش فً انزشثُخ انشَبضُخ نهؼبو انغبيؼً 

 أَهب اعزبصد انفشلخ األونً نهًبعغزُش ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ ــ عبيؼخ انًُصىسح 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 19**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ أنسام مسعد حلمى عبد العظيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير التمرينات المائية مصاحب بتنبية نقاط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : ة الحيوية إلعادة األستشفاء للسباحين الطاق

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 

أستاذ فسيولوجى الرياضة بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب0
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  محمد عفيفىــ أ.م.د. مايسة 3
 بالكلية 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 



.................................................................................................... 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 20**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                       

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سحر عماد محمود عبد هللا  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

  TRXتأثير المزج بين تدريبات تريكس )  فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 

ندوق الخطو على تحسين بعض المتغيرات البدنية المرتبطة بالمهارات ( وتدريبات ص
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :   االساسية لناشئ الكاتا فى رياضة الكاراتية

أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين7
 والمنازالت بالكلية 

 مدرس بقسم الرياضات المائية والمنازالت بالكلية  ــ  د . أميمة كمال حسن على0

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 21**  املوضوع ) 

انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سارة إبراهيم جمعة على كشك  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

األنشطة الرياضية فى جودة الحياة لدى دور فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  طالبات تخصص الرياضات القتالية بكلية التربية الرياضية بنات الزقازيق

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التايكوندو ورئيس قسم الرياضات المائية  ــ أ.د. جيهان يوسف الصاوى 7
 والمنازالت بالكلية 

أستاذ المبارزة بقسم الرياضات المائية  ف الجندىــ أ.د. شيرين أحمد يوس0
 والمنازالت بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 22**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                     

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ ضحى يسرى عبد الغنى عبد المجيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية التمرينات المائية الترويحية على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : اللياقة الحركية لدى السيدات الوزن الزائد

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 



لترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم أستاذ ا ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0
 واإلدارة بالكلية 

مدرس دكتور بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ د . دعاء محمد كمال3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 23**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالديغهظ لغى  يىافمخ

نُُم دسعخ هبة سامى سعد على طاحون   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

ضوع تأثير التدريب المركب على موفــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  متغيرات األداء البدنى لبعض مهارات الناجى وارا لدى ناشئ رياضة الجودو

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجودو بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. فايزة أحجمد خضر 7
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.م.د. إيمان عسكر أحمد0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 24**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخيغهظ لغى  يىافمخ

نُُم دسعخ   ف إبراهيم رفاعىكراندا عالدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تدريبات موجهه لخفض التوتر النفسى على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ  م حواجز لدى طالبات كلية التربية الرياضية بنات  011مستوى أداء مسابقة 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  كريمان عبد المنعم سرورــ أ.د. 7
 واالجتماعية بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ناس سالم الطوخى ــ أ.د. إي0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 25**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

فً انًبعغزُش نُُم دسعخ فاطمة حمدين عيسى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

السمات الشخصية وعالقتها بمهارات مواجهه الضغوط فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  ستوى األداء المهارى على جهاز حصان القفز الرياضية وم

 األعبرزح :

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف 7
 للدراسات العليا والبحوث

والجمباز والتعبير  أستاذ الجمباز بقسم التمرينات ــ أ.د. هويدا فتحى السيد 0
 الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 26**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ فاطمة متولى عقل حموده  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

االلتزام اإلنفعالى وعالقته بالثقة بالنفس ومستوى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األداء المهارى على جهاز عارضه التوازن 

الكلية أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

تاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية أس ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد0
 بالكلية

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. رباب عطية وهبة بكر3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 27**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ



نُُم دسعخ نانيس محمد محمود الصقلى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير عرض رياضى على مستوى الكفاءة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  الذاتية المدركة وصور الجسم وبعض المهارات االساسية للمرحلة اإلعدادية 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  اهيم ــ أ.م.د. نهلة عبد العظيم إبر0
 الحركى بالكلية  

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 28**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ وفاء منير عبد هللا محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير العروض الرياضية على القلق االجتماعى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : والخجل 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.م.د. وفاء السيد محمود  0
 والتعبير الحركى بالكلية 

ساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية أستاذ م ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 29**  املوضوع ) 

انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ رشا أحمد محمد عبد المنعم الشناوى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التحمل النفسى وعالقته بتركيز االنتباه فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : واتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة 

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
 واالجتماعية بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب لبالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 0
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية و االجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد 3



 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 30**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

فً انًبعغزُش نُُم دسعخ ن محمود حسنى  ياسمتلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المرونة النفسية وعالقتها بالمتغيرات العقلية ومستوى فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : أداء الناشئين فى تنس الطاولة 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 العليا والبحوث للدراسات

أستاذ الكرة ألعاب المضرب المتفرغ بقسم  تغريد محمد العراقى ــ أ.م.د.0
 األلعاب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 31**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ  لمياء خليل حسن خليل لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية العروض الرياضية على القيم الجمالية لتالميذ فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : حلة اإلعداديةالمر

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

بقسم التمرينات والجمباز  التمريناتأستاذ  د. أمل مهيب النجار ــ أ.0
 والتعبير الحركى بالكلية  

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  السيدــ أ.م.د. إكرام السيد 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 32**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

/  66يغهظ لغى انؼهىو انصحُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ دولت رضوان على حنفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8

غذائى مقترح على بعض اإلضطرابات تأثير برنامج فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ



(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  وية لممارسات األنشطة الرياضية المفرطةثالهرمونية األن

 األعبرزح :

 أستاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يحيى محمود7
بقسم العلوم الصحية أستاذ فسيولوجيا الرياضة  ــ أ.د. رانيا محمد عبد هللا غريب 0

 بالكلية 
أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب  سين محمد السيد عبد الدايمحــ أ.م.د. 3

 البشرى ــ جامعة الزقازيق

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 33**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  66يغهظ لغى انؼهىو انصحُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ إيمان أحمد محمد محمد سوابى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8

تأثير برنامج رياضى غذائى مقترح على كثافة العظام فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  لدى السيدات متكررة االوالدة PTHوهرمون الباراثيرويد 

 األعبرزح :

أستاذ الصحة الرياضية بقسم العلوم الصحية  نبيلة عبد هللا عمران ــ أ.د.7
 بالكلية 

 أستاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يحيى محمود 0
أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. رانيا محمد عبد هللا غريب3

 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 34**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ منى إبراهيم السيد إبراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

برنامج تعليمى باستخدام مسرحة المناهج فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 

(  7ــ  4فى اكتساب اإلبتكار الحركى لتالميذ الحلقة األولى من التعليم االساسى من سن ) 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : سنوات

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

مدرس دكتور بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ د . رضوى محمد همت0
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 35**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ والء عبد الرحمن الريس  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

أثر التعلم لالتقان على اكتساب بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : القوى للمرحلة اإلبتدائية بدولة الكويتمهارات ألعاب 

أستاذ مسابقات الميدان والمضمار بقسم مسابقات  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول0
 والتدريب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب 3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 36**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ دينا محمد محمد هاشم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير المنهج الخفى على بعض القيم فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األخالقية والمهارية فى الكرة الطائرة

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد7
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب 0

 والتدريب بالكلية 
ٍأتاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب 3

 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 37**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت  يىافمخ

نُُم بسمة نبيل محمد عبد الرؤوف  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام التعلم النقال على تعلم فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بعض مهارات كرة السلة لتالميذ المرحلة اإلبتدائية

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب7
 والتدريب بالكلية 

 مدرس دكتور بقسم األلعاب بالكلية  ــ  د . سعاد عبد اللله عزت0

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 



  ( : 38**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت  يىافمخ

نُُم صفيناز محمد عبد الرحيم على  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تطوير منهاج الجمباز فى ضوء فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح  معايير الجودة لتلميذات الحلقة الثانية للتعليم االساسى 

: 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبد القادر أحمد 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم المناهج وطرق التدريس  محمد همت ــ د . رضوى3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 39**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ دعاء ربيع محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

 Speed agilityتأثير استخدام تدريبات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ انفهغفخ

quickness  ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  على تعلم األداء التنافسى لدى ناشئ رياضة الجودو ))

 يٍ األعبرزح :

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية

أستاذ تدريب الجودو بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. نفين حسين محمود0
 والمنازالت بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول 3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 40**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ن عادل محمد أنور  ياسمتلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير المج الجزئى بين تلميذات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 



((  األسوياء على تعلم بعض المهارات االساسية والمعرفية فى كرةالسلةمتالزمة داون و

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

دريس المتفرغ بقسم المناهج أستاذ طرق الت ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

 بقسم األلعاب بالكليةأستاذ كرة السلة المتفرغ  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب3

 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 41**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ جهاد اسامة محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام القبعات الست للتفكير على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخش انًبعغزُ
(( ورزكىٌ نغُخ  تعلم بعض المهارات االساسية ووصف الذات الجسمية لدى أطفال الروضة

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  الحارونى نــ أ.د. إيمان حس7
 التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 42**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ سعاد حسن عباس محجوب  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

فاعلية تدريس مقرر كرة اليد فى ضوء استراتيجية خرائط فــً يىضىع ))   انشَبضُخ

االلكترونية على التحصيل المعرفى  والمهارى لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم المفاهيم 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : االساسى

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 ليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية أستاذ كرة ا ــ أ.د. نادية محمد الصاوى0
 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. فاطمة محمود أبو عبدون3

 ** القـــــــــزار :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 43**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ  انًبعغزُشنُُم دسعخ   لدارسة / ريهام مجدى جرجس حناا تسجيلو ػهً  1067

تأثير برنامج تعليمى باستخدام نموذج ويتلى للتعلم البنائى على فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ  بعض المهارات االساسية لكرة السلة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

 عاب بالكلية أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األل ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 
 مدرس دكتور بقسم األلعاب بالكلية  ــ د . سعاد عبد هللا عزت3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 44**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66نذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ ا يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ والء محمد عبد المنعم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

المهارات النفسية وعالقتها بالسمات الدافعية الرياضية ومستوى فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : أداء بعض المهارات فى رياضة الكرة الطائرة

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ..م.د. عزة أحمد السيد3
مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد حسن3

 بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 45**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ رانيا ممدوح أحمد حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

فاعلية تدريس مقرر كرة اليد فى ضوء المدخل المنظومى على فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : لطالبات المرحلة الثانويةنواتج التعلم 

 أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى7
 أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  ــ فاطمة محمود أبو عبدون 0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب3

 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 46**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ  انًبعغزُشنُُم دسعخ امانى حمد هللا احمدى ابراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

نفسى بمستوى أداء بعض مهارات الكرة عالقة اإلغتراب الفــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  الطائرة والثقة بالنفس لطالبات كلية التربية الرياضية بنات

 األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ليلى حامد صوانــ أ.د. 7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 47**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

انزشثُخ فً  انًبعغزُشنُُم دسعخ   سالى عطية عبد الحميد محمدلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

استراتيجية الحواس المتعددة وتأثيرها على تعلم بعض المهارات فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ  االساسية فى الكرة الطائرة لطالبات الحلقة الثانية من التعليم االساسى 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

قسم المناهج ب المتفرغأستاذ طرق التدريس  تهانى عبد العزيز إبراهيمــ أ.د. 7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 بقسم األلعاب بالكلية  الكرة الطائرةأستاذ  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 48**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ بسنت أحمد عصمت محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

اإلبداع اإلدارى وعالقته بالمناخ التنظيمى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : فى المؤسسات الرياضية ) دراسة مقارنة ( 

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 7
 بالكلية 

الترويح والتنظيم أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 



 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 49**  املوضوع ) 

ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ   مروة إبراهيم محمد أحمد العطارلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

بالكفايات القيادية النسق القيمى وعالقته فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ   لمعلمى التربية البدنية وفقفاً لمعايير القياسية االكاديمية

 األعبرزح :

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  سميرة محمد خليلــ أ.د. 7
 واإلدارة بالكلية 

العلوم التربوية واالجتماعية أستاذ مساعد بقسم  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد 0
 بالكلية

مدرس دكتور بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ  د . إلهام محمود أحمد 3
 بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 50**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ منار منير محمد قنصوة  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج للتمرينات الهوائية على اللياقة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  عام  53ـــ  61الحركية وضغوط أحداث الحياة للسيدات من 

 األعبرزح :

أستاذ التمرينات المتفرغ بقسم التمرينات  ــ أ.د. ناهد على محمد حتحوت7
 والجمباز والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. منى السيد عبد العال 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 51**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ سمر شحته محمد أحمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

وتأثيرة فى  Zumboبرنامج لتدريبات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 سنة 21ـــ  51الذات البدنية وبعض مكونات تركيب الجسم للسيدات بالمرحلة العمرية من 

 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :



أستاذ التعبير الحركى ووكيل الكلية لشئون خدمة  ــ أ.د. زينب محمد أحمد االسكندرانى7
 المجتمع وتنمية البيئة  

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  زيز عبد المجيدــ د . أسماء عبد الع0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 52**  املوضوع ) 

يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

 مها حامد محمود محمد محمد بالل لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

برنامج تمرينات مقترح باستخدام فــً يىضىع )   انشَبضُخفً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ 
الكتاب المجسم وتأثيرة على بعض عناصر اللياقة البدنية والرضا الحركى لألطفال ما قبل 

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : (  المدرسة

ووكيل الكلية لشئون التعليم أستاذ التمرينات  إلهام عبد العظيم فرج ــ أ.د. 7
  طالبوال

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. شيرين أحمد طه0
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 53**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ الدارسة / ريهام ثابت على دسوقى   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج تعليمى باستخدام الخرائط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  الذهنية على مستوى أداء بعض مهارات الحركات األرضية فى الجمباز

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

لتعبير أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز وا ــ أ.د. هويدا فتحى السيد7
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم الترمرينات والجمباز  ــ  د . تركان محمد صبرى0
 والتعبير الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 54**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم   السيدأبو الغيط  نعمت محمدلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

فاعلية بعض أساليب التدريس فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ دكزىساِ انفهغفخدسعخ 



على المتغيرات البدنية والمهارية فى رياضة الجمباز لتالميذ المرحلة االساسية بدولة 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األمارات العربية المتحدة

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  الحارونىإيمان حسن ــ أ.د. 7
 التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبد القادر أحمد 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. إيمان محمد محمد 3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 55**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ بدرية قبالن هادى العجمى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير تمرينات البيالتس على اللياقة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  الصحية ومدى جودة الحياة لدى السيدات بعد سن التقاعد بدولة الكويت

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. سلوى سيد موسى7
 والتعبير الحركى بالكلية 

 أستاذ الفسيولوجى بقسم العلوم الصحية بالكلية  يسرى ايوبــ أ.د. جيهان 0
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. منى محمد نجيب 3

 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 56**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ندا محمد محمد السيد قاسم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

فاعلية برنامج مقترح لالتزان على ـً يىضىع )) فـ  فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 

كفاءة المستقبالت الحسية الدهليزية وتنمية مستوى أداء بعض الدورانات لطالبات تخصص 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : التعبير الحركى

أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  إنتصار عبد العزيز حلمىــ أ.د. 7



 والتعبير الحركى بالكلية
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم 0

 الحركى بالكلية 
بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  مدرس دكتور ــ د . رانيا عطية رمضان عطية3

 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 57**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم وفاء وحيد على جمال الدين  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير أسلوب النمذجة على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  اللياقة الحركية ومهارات الجمباز لتالميذ المرحلة اإلبتدائيةمكونات 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض7
 والتعبير الحركى بالكلية 

التعبير أستاذ الجمباز  بقسم التمرينات والجمباز و ــ ا.د. جيهان أحمد بدر0
 الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا خضرجى3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 58**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم هايدى محمد نجيب الشاذلى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير العروض الرياضية على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  المهارات الحركية االساسية والسلوك االستقاللى لتلميذات التعليم االساسىبعض 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :



أستاذ التبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى7
 والتعبير الحركى بالكلية 

تمرينات والجمباز والتعبير أستاذ مساعد بقسم ال ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم 0
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد حسن 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 59**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم مروة صالح الدين عبد السالم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

دراسة تحليلية تقويمية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  لمسابقات العروض والمهرجانات الرياضية للكليات المتخصصة والغير متخصصة

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

التمرينات المتفرغ بقسم التمرينات أستاذ  ــ أ.د. ناهد على محمد حتحوت7
 والجمباز والعبير الحركى بالكلية

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمال محمد مرسى 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. هبة عبد العزيز عبد العزيز3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 
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 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 60**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم منى محمد صبرى نصير حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام الرسوم المتحركة على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 



((  الدحرجات فى الجمباز وبعض المتغيرات البدنية الخاصة لتلميذات الصم والبكمتحسين 

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض7
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا خضرجى0
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 61**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ نورة على خليفة  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير الخرائط الذهنية االلكترونية عل تعلم فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بعض مهارات ألعاب القوى بدرس التربية الرياضية

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  يرىــ ا.د. نجلة عبد المنعم بح0
 قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  ــ د. رضوى محمد محمود همت3
 بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 62**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ   غادة على عزت منتصرلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام اللعاب التمهيدية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  تعلم مهارة الوثب الطويل لطالبات المرحلة اإلعداديةالمبتكرة على 

 يٍ األعبرزح :

قسم المناهج وطرق ورئيس أستاذ طرق التدريس  إيمان حسن الحارونىــ أ.د. 7
 التدريس والتدريب بالكلية 

  وعميد الكلية أستاذ مسابقات الميدان والمضمار  ــ أ.د. إيمان سعد زغلول0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول3

 والتدريب بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 63**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم همت مصطفى عبد الفتاح عثمان  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج تعليمى باستخدام فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ فًدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  ضعاف السمع فائقة التداخل على تعلم سباحة الزحف على الظهر لدىالوسائط 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس اورئيس قسم المناهج  سن الحارونىــ أ.د. إيمان ح7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات  ــ أ.د. طارق محمد ندا 0
الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

 جامعة الزقازيق
والمنازالت  أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية ــ أ.د. نادية حسن شوشة3

 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 64**  املوضوع ) 

وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ آية عبده محمد على   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

طريقة تأثير برنامج تعليمى باستخدام فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 

دالتون مدعم ببرمجية تعليمية على تعلم بعض مهارات كرة اليد بدرس التربية الرياضية 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : لتلميذات المرحلة اإلبتدائية

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ كرة اليد ورئيس القسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول3

 والتدريب بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 

 ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 65**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ



دكزىساِ نُُم دسعخ دعاء ربيع محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

 speed agilityتأثير استخدام تدريبات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 

quickness  ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  على تعلم األداء التنافسى لدى ناشئ رياضة الجودو ))

 يٍ األعبرزح :

أستاذ تدريب الجودو بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. نفين حسين محمود7
 والمنازالت بالكلية 

أستاذ مساهد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول0
 والتدريب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ ا.م.د. اميرة قطب غريب 3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 66**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ شيماء محمد سعد الدين إبراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

فاعلية برنامج كورت لتنمية أبعاد التعلم لمارزاتو وبعض فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : مهارات تنس الطاولة

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 الهوكى بقسم األلعاب بالكلية أستاذ  ــ أ.د. علياء محمد سعيد عزمى0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. أمل أنور عبد السالم3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 67**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

 فً انزشثُخانًبعغزُش نُُم دسعخ سمر إبراهيم محمد على يوسف  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

بعض أساليب التفكير وعالقتها باألداء الخططى لالعبات كرة فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : السلة

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
 ٍأتاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان 0
مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . أسماء عبد العزيز عبد المجيد 3

 بالكلية 

 ..................................................................** القـــــــــزار :ــــ 
  ( : 68**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد يىافمخ



ُم دسعخ نُ  رويدا رأفت عبد الحميد فرج المراسىلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية التعليم االلكترونى المدمج على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : تعلم مهارات اإلنقاذ

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  سحر عبد العزيز حجازىــ أ.د. 7
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  محمد طاهر شوشةــ أ.د. نادية 0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

  ( : 69**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سوسن السيد أحمد أبو العنتن   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير تدريب الكاراتية على مهارات فــً يىضىع ))   انشَبضُخفً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : التواصل ألطفال متالزمة داون

أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين7
 والمنازالت بالكلية 

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 70**  املوضوع ) 

انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد                     

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ هند السيد مصطفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

برامج تدريبية مختلفة على بعض تأثير ثالث فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ  الخصائص البيولوجية المرتبطة بأداء العبى الكوميتية فى رياضة الكاراتية

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

 أستاذ الفسيولوجى بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب 7
أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين 0

 والمنازالت بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 



 
  ( : 71**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ مى عبد القادر عبد العظيم محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

بناء مقياس البروفيل النفسى لناشئ فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : السباحة كمحدد لإلنتقاء

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ليلى حامد صوان ــ أ.د. 7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. مايسة فؤاد أحمد 0
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.م.د. منار خيرت على 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 72**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ   إسراء محمد سليم حسن زيدلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تدريبى على بعض المهارات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
(( ورزكىٌ  البصرية والتوازن وعالقتهما بمستوى أداء بعض مهارات السباحة التوقيعية 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

تاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت أس أمل محمد أبو المعاطى عمر ــ أ.د. 7
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  اهر شوشةــ أ.د. نادية محمد ط0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 73**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ رانيا أحمد محمود  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج للقوة الوظيفية التكاملية لتنمية القدرة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  العضلية للرجلين والمستوى الرقمى لمسابقة الوثب العالى

 األعبرزح :

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. هالة على مرسى7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  شدى شبانهــ أ.د. سحر ر0



 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية  
مدرس دكتور بقسم مسابقات الميدان والمضمار  ــ د . شيماء مصطفى عبد هللا 3

 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 74**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس يغهظ يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ رها أحمد سعد حسن الشيخ  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تدريبى لتنمية بعض مكونات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : (( ورزكىٌ التوافق الحركى لسباق المشى الرياضى

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى 0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

مدرس دكتور بقسم مسابقات الميدان والمضمار  ــ د . ماجدة محمد جمال مدبولى 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 75**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ مريم ثروت محمد مصطفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المحددات البيوميكانيكية والبدنية النتقاء العبى فــً يىضىع ))   انشَبضُخفً انزشثُخ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : منتخب مصر لرمى الرمح

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  لم الطوخىــ أ.د. إيناس سا0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  ــ محمد عبد الحميد حسن3
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

 جامعة الزقازيق

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 76**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ



دكزىساِ نُُم دسعخ إيمان سالم سالم حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التعليم البنائى المدعم ألكترونياً وتأثيرة على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المستوى الرقمى للوثب الثالثى

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ــ أ.د. نجلة عبد المنعم بحيرى0
 الميدان والمضمار بالكلية  قسم مسابقات

 
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار  بقسم  ــ أ.د. سحر رشدى شبانه3

 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 77**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ نهلة مصطفى السيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تقويم إدارة مسابقات ألعاب القوى للمعاقين بدولة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  ت العربية المتحدة فى ضوء معايير الجودة الشاملةاالمارا

 األعبرزح :

 

 

 

 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى 3
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 78**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ عائشة سعيد عابد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية استخدام التعلم النقال على تعليم مسابقتى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ  والوثب الطويل بدرس التربية الرياضية للمرحلة الثانوية بدولة الكويتالقرص 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 7



 التدريس والتدريب بالكلية 
أستاذ تدريب مسابقاتالميدان والمضمار وعميد  ــ أ.د. إيمان سعد زغلول 0

 الكلية 
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ــ أ.د. نجلة عبد المنعم بحيرى3

 قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
  ( : 79**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ هدير عبد العال محمد   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية برنامج لأللعاب الترويحية لبعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : االساسية لألعاب القوى لألطفالالمهارات 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار وعميد  ــ أ.د. إيمان سعد زغلول7
 الكلية 

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0
 بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. هالة على مرسى3
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 80**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ الدارسة / نادية السيد عيسى دسوقى   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

خطة مقترحة لتطوير خدمات األنشطة الطالبية فــً يىضىع ))   انشَبضُخفً انزشثُخ انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  برعاية الشباب بالجامعات المصرية فى ضوء معايير الجودة الشاملة

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى7
 بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 81 **  املوضوع )



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

و ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب 1067/  8/  6يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ثزبسَخ  يىافمخ

نُُم الدارسة / آيات جمال عبد الحميد عطيه   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

الدالالت البدنية والمهارية لفرق فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ  دسعخ
(( ورزكىٌ  النشاط الخارجى بالمدارس الثانوية فى كرة اليد وعالقتها بأبعاد التفوق الرياضى

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

الكلية أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. هويدا عبد الحميد إسماعيل0
 بقسم األلعاب بالكليةأستاذ كرة اليد  ــ أ.د. زينب على حتحوت 3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 82**  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

و ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب 1067/  8/  6يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ثزبسَخ  يىافمخ

الدارسة / عذارى حسن عبد الرضى عبد الكريم  تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

الكفاية البدنية وعالقتها فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش نُُم دسعخ شمساة  
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بالصالبة العقلية لناشئات كرة اليد

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. هويدا عبد الحميد إسماعيل7
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجاملعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد0

 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

 **  شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريس** موضوعات 
 

  ( : 83**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ وانًزضًُخ                   

و ػهً سأي انغُخ انؼهًُخ نزشلً األعبرزح واألعبرزح  1067/  8/  6يىافمخ يغهظ انمغى ثزبسَخ 

هدى /  بالسيدة الدكتوروانخبص  (  لجنة الرياضة المدرسية)  انًغبػذٍَ فً انزشثُخ انشَبضُخ

ورنك ثؼذ اإلطالع ػهً انزمشَش انُهبئً انغًبػً وفً انًذسط ثزاد انمغى ر يوسف حسن صاب

( ثزاد  أستاذ مساعد)  بترقية سيادتها لدرجةضىء انزمبسَش انىاسدح نهًحكًٍُ وانزً رىصً 

 .انمغى وانكهُخ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
  ( : 84**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ وانًزضًُخ                   

يىافمخ يغهظ انمغى ػهً َذة انغُذح األعزبر انذكزىس / إًَبٌ حغٍ انحبسوًَ ثزاد انمغى 

و انفصم 1068/  1067نهزذسَظ ثكهُخ انزشثُخ ــ عبيؼخ انضلبصَك خالل انؼبو انغبيؼً 

 ًَ نًشحهخ انجكبنىسَىط ورنك نًذح َىو واحذ أعجىػُبً ) انضالصبء ( انذساعً األول وانضب
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 ما يستحد مً أعنالموضوعات 
   2017/  8/  20بتاريخ  187اجللسة ) 

 

  ( : 85 **  املوضوع )
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 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
  ( : 86 **  املوضوع )

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 
 ** القـــــــــزار :ــــ 
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  ( : 87 **  املوضوع )
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 ** القـــــــــزار :ــــ 
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  ( : 88 **  املوضوع )
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 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
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 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 89 **  املوضوع )
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 ** القـــــــــزار :ــــ 
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  ( : 90 **  املوضوع )
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 ** القـــــــــزار :ــــ 
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  ( : 91 **  املوضوع )
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 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 93 **  املوضوع )

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
  ( : 94 **  املوضوع )

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
  ( : 95 **  املوضوع )

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................



....................................................................................................................

............................................................................................................. 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
  ( : 96 **  املوضوع )

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

 

 
 

                                                                                         
 لية الرتبية الزياضية للبياتك                                                                                   أماىة جملس الكلية 

 

 
 (( 781   محضر اجتماع مجلس الكلية الجلسة ))

 م 1027  / 8/  02افق المو  األحدالمنعقدة يوم 
 
 

 (  781 . اجتمىع مجلىس الكليىة بجلسىته  ) م 0271/  8/  02  الموافىق يىوم األحىد  أنه فىى   
مىن  كىالا بحضىور عميىد الكليىة ورئىيس المجلىس و  األستاذ الدكتور / إيمان سعد زغلول برئاسة

 السادة األساتذة األعضاء :
 

 

 ــ أ.د. إنهبو ػجذ انؼظُى فشط6

 ــ أ.د. صَُت يحًذ االعكُذسا1ًَ

 ــ أ.د. أيبل يحًذ َىعف0

 َبدَخ ػجذ انمبدس أحًذــ أ.د. 4

 سضب سشبد ػجذ انشحًٍــ أ.د. 5

  عُهبٌ َىعف انصبوٌأ.د.  ــ6

   َغهخ ػجذ انًُؼى ثحُشيــ أ.د. 7

  ــ أ.د. َبدَخ يحًذ انصبوي8

 ــ أ.د. كشًَبٌ ػجذ انًُؼى عشوس9

 انؼضَض إثشاهُى ــ أ.د. رهبًَ ػجذ60

       

 نشئىٌ انزؼهُى وانطالةوكُم انكهُخ 

 وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًغزًغ ورًُُخ انجُئخ

 وكُم انكهُخ نهذساعبد انؼهُب وانجحىس

 سئُشئُظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكٍ

 سئُظ لغى انؼهىو انصحجخ

 سئُظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد

 سئُظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس

 األنؼبةسئُظ لغى 

 ألذو أعزبر ثمغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ

 ألذو أعزبر ثمغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت

 ألذو أعزبر ثمغى انزُظُى واإلداسح

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 أ.د. يشفذ ػجذ انغفبس انغىهشيــ 66

 عُهبٌ أحًذ ثذسـ أ.د. 61

 إَُبط عبنى انطىخًأ.د . ــ 60

 عُهبٌ يحًذ فؤادــ ا.د. 64

 د. إًَبٌ ػجذ هللا صَذــ أ.و.65
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألذو أعزبر ثمغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً

 ألذو أعزبر ثمغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس

 ألذو أعزبر ثمغى األنؼبة

 أعزبر يغبػذ ثبنكهُخألذو 
 

  

  : اعتذر عً احلضور 

 ــ أ.د. إيىاس محمد غاوم2                         د. إيمان حسه الحارووًــ  أ. 1

 ــ أ.د. شيريه أحمد يىسف الجىدي4ــ  أ.د. جيهان يسري أيىب                             3

 ــ  د . أميمة كمال حسه عل5ً

 

 د. جيهان فؤاد محمد أ.لسة :ــ  امني سز اجل 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  7/  16بتاريخ  186اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 
 

بسدم   الدرحمن  " ورئديس المجلدس  الكليدة عميدد  سعد زغلول بدأت السيدة األستاذ الدكتور / إيمان     
ووجهدت سديادتها تعليمدات إلدى األسداتذة رؤسداء األقسدام العلميدة )  . الحضدوربالسدادة  ورحبت  "الرحيم 

التمرينات والجمباز والتعبير الحركى ـــ األلعاب ـــ الرياضات المائية والمنازالت ( بتكليف  معدالى الددكتور 
 / رئيس الجامعة للكلية باإلعداد للعروض رياضية لتمثيل الجامعة فى احتفداالت المحافظدة بأعيداد السدادس

بعددرض  سدديادتها قامددتثددم  م .. مددع ضددرورة االتقدددم بعمددل يليددق بالكليددة والجامعددة .  6107مددن أكتددوبر 
 ضوعات المجلس على النحو التالى :مو

 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 0271/   1/  76(  بتاريخ   786  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املصادقـــــــــــــــة  (( 
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  

 
 

 **  قسه الدراسات العليا والبحوث** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                   

و ويىافمخ يغهظ لغى انزًشَُبد  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

دكزىساح دسعخ الشيماء محمد فتحى على  لدارسة / اوانغًجبوص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ػهً يُح 



و . والزشحذ انهغُخ يُحهب  1067/  7/  69حُش رى يُبلشزهب َىو   انزشثُخ انشَبضُخ فً انفهغفخ

 دسعخ دكزىساح انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 
  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً  فخدكزىساح انفهغدسعخ إيمان فاروق محمد السهيلى  لدارسة / اوانًضًبس ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ  1067/  7/  00حُش رى يُبلشزهب َىو   انزشثُخ انشَبضُخ

 دكزىساح انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 
  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً انزشثُخ  انًبعغزُشدسعخ دعاء على عبد هللا حميد  لدارسة / اوانًضًبس ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ انًبعغزُش  1067/  5/  67حُش رى يُبلشزهب َىو   انشَبضُخ

 فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 
  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى انشَبضبد  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

انزشثُخ فً  انًبعغزُشدسعخ إيمان أحمد عبده مكاوى  لدارسة / اانًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ انًبعغزُش  1067/  7/  69حُش رى يُبلشزهب َىو   انشَبضُخ

 فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 
  ( : 5**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 

انًبعغزُش نُُم دسعخ دينا سليمان السيد سليمان  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المؤشرات البيوكينماتيكية لمهارتى الفجوة واألرابيسك فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ  كأساس لوضع تدريبات نوعية فى التعبير الحركى

 األعبرزح :

ضى أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الريا ــ أ.د. محمد عبد الحميد حسن7
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين ــ 

             جامعة الزقازيق                                          
 ) مشرفاً (      

أستاذ التعبير الجركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى 0
                          والتعبير الحركى  بالكلية     

 ) مشرفاً (
أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم  ــ أ.د. عمور محمد طه حلويش3

            الحركة بكلية التربية الرياضية ــ جامعة المنيا        
  ) مناقشاً (

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. عالية عادل شمس الدين 4
الحركى بالكلية                                                         

  ) مناقشاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 
  ( : 6**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 

دكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ عزة حستن إمام على  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المهارات تأثير استخدام طريقة دالتون على تعلم بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ  الحركية بدرس التربية الرياضية لمرحلة التعليم االساسى

 األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
             وطرق التدريس والتدريب بالكلية               

 ) مشرفاً (      
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب0

والتدريب  بالكلية                                                          
 ) مشرفاً (

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 3
                التدريس والتدريب بالكلية           

  ) مناقشاً (



أستاذ المناهج المتفرغ بكلية التربية الرياضية ــ  ــ أ.د. محمد سعد زغلول4
جامعة طنطا                                                           

  ) مناقشاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

  ( : 7**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                   

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 

دكزىساح نُُم دسعخ حنان يحيى زكريا الصادق   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير ألعاب البراعة الحركية على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 

المتغيرات البدنية والمهارية بدرس التربية الرياضية لتلميذات المرحلة األولى من التعليم 
 ح :(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرز االساسى

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. محمد وجيه سكر 7
                          الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ                

 ) مناقشاً (      
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

لكلية                           وطرق التدريس والتدريب  با
 ) مشرفاً (

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 3
            التدريس والتدريب بالكلية               

  ) مناقشاً (
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب4

والتدريب بالكلية                                                          
  اً (رف) مش

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 
 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ بشاير حامد عبد هللا   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام التمرينات النوعية على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 

ات ألعاب القوى بدرس التربية الرياضية لتلميذات المرحلة اإلبتدائية بدولة بعض مهار
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : الكويت

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7



وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                          
 اً (مناقش) 

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 0
             التدريس والتدريب بالكلية               

  اً (شرف) م
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى3

مسابقات الميدان والمضمار بالكلية                                  
 مشرفاً ( )

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية  ــ أ.د. خالد وحيد إبراهيم4
التربية الرياضية ــ جامعة المنصورة                           

  اً (قشنا) م
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب5

والتدريب بالكلية                                                          
  ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساح نُُم دسعخ شيماء نافع عوضى غنيمى   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تربية حركية على السلوك فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : االستقاللى ألطفال الروضة 

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
ة                                      واالجتماعية بالكلي

 اً (مناقش) 
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

             للدراسات العليا والبحوث                                          
  اً (شرف) م

أستاذ العلوم االساسية بقسم العلوم االساسية  ــ أ.د. ندا حامد إبراهيم3
ووكيل كلية رياض األطفال لشئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة ــ جامعة المنصورة                                             
 اً (ناقشم )

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 



  ( : 10**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ريم عماد الدين سعد محمد   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

منهاج حركى مقترح ألطفال ما قبل فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : ى ضوء مبادئ حقوق الطفل المدرسة ف

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. ذكية إبراهيم كامل7
الرياضية بنين ــ جامعة اإلسكندرية                             

  ) مناقشاً (
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           
 اً (مشرف) 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح3
وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

                                    جامعة الزقازيق                  
 اً (ناقشم )

أستاذ مساعد متفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.م.د. هند محمد أحمد فرحان4
التدريس والتدريب بالكلية                                          

  اً (شرف) م
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب5

والتدريب بالكلية                                                          
  ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

  ( : 11**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نورا حسنتن حسن حسنتن أبو العنتن  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير تصميم موقع ألكترونى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  لالرتقاء باألداء الرياضى المدرسى فى ضوء معايير الجودة 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           

 اً (مشرف) 
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــأ.د. إيما ن حسن الحارونى0

التدريس والتدريب بالكلية                            
  ) مشرفاً (

أستاذ طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية  أحمد محمد سالمه ــ أ.د. جمال 3
التربية الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ                      

 اً (ناقشم )
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف4



للدراسات العليا والبحوث                                                      
  اً (ناقش) م

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 
  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ سمر سمير عبد هللا عطية  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج مقترح باستخدام تدريبات فــً يىضىع )   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 

الصالبة العقلية على خفض اإلنهاك النفسى وتحسين مستوى األداء المهارى لجهاز عارضة 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : التوازن 

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. مصطفى حسين باهى7
ة المنيا                                الرياضية ــ جامع

 اً (ناقشم )
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض 0

الحركى  بالكلية                                            
 اً (مشرف) 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د, نادية عبد القادر أحمد 3
والتعبير الحركى  بالكلية                                            

  ) مشرفاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. هويدا فتحى السيد4

الحركى بالكلية                                            
  اً (ناقشم )

 * القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

  ( : 13**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم هبة عبد المنعم محمد مصطفى  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير التدريبات الوظيفية على فــً يىضىع )   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  القدرة العضلية وبعض المكونات الجسمية لناشئات الجمباز 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. صديق محمد طوالن7
بنين ــ جامعة اإلسكندرية                                         

  ) مناقشاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض 0



الحركى  بالكلية                                            
 اً (مشرف )

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د, نادية عبد القادر أحمد 3
والتعبير الحركى  بالكلية                                            

  ) مشرفاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. جيهان أحمد بدر4

                                         الحركى بالكلية    
 اً (شرفم )

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. إيمان محمد محمد5
الحركى بالكلية                                            

  اً (ناقش) م

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 
  ( : 14**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

 فًدكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ أمال السيد السعيد سالمة  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66

دراسة تقويمية لواقع األنشطة الترويحية للمرآة باألندية فــً يىضىع )   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : الرياضية بدولة الكويت 

أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى7
واإلدارة بالكلية                                                         

  اً (رف) مش
أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 0

             واإلدارة بالكلية                                            
 اً (مناقش) 

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم3
                      واإلدارة   بالكلية                                     

  مشرفاً (
أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح الرياضى  ــ أ.م.د. صبحى محمد سراج4

بكلية التربية الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ           
 اً (ناقشم )

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

  ( : 15**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ



نُُم دسعخ إيمان متولى زينهم  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

األلعاب الحركية الموجهه وتأثيرها فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  على تنمية المسئولية الوطنية لتالميذ الحلقة األولى من التعليم االساسى 

 انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح :

مل عميد كلية أستاذ طرق التدريس وقائم بع ــ أ.د. ضياء الدين محمد العزب7
التربية الرياضية بنين ــ جامعة حلوان                      

  ) مناقشاً (
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           
 اً (مشرف) 

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــأ.د. إيما ن حسن الحارونى3
التدريس والتدريب بالكلية                           

  اً (ناقش) م
أستاذ مساعد متفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.م.د. هند محمد أحمد فرحان4

التدريس والتدريب بالكلية                                           
 اً (شرفم )

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 
  ( : 16**  املوضوع ) 

ثُبٌ ثبنطبنجبد انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ 

( نهؼبو  الدبلوم العام فى التربية الرياضيةمرحلة انًششحبد نالنزحبق ثبنذساعبد انؼهُب ) 

 و . وفمبً نًب هى واسد ثبنًزكشح 1068/  1067انغبيؼً 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 
  ( : 17**  املوضوع ) 

ثُبٌ ثبنطبنجبد انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ 

شعبة ( )  فى التربية الرياضية مرحلة الماجستيرانًششحبد نالنزحبق ثبنذساعبد انؼهُب ) 
و . وفمبً  1068/  1067( نهؼبو انغبيؼً  تنظيم واإلدارةالتدريب الرياضى ــ شعبة التعليم ــ ال

 نًب هى واسد ثبنًزكشح
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــة  (( 



  ( : 18**  املوضوع ) 

انطهت انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                    

وانزي رهزًظ فُخ انًىافمخ ػهً أنزحبلهب  الدارسة / زهراء محمد فهمى عبد المجيدانًمذو يٍ 

و . حُش  1068/  1067ثبنفشلخ انضبَُخ نًشحهخ انًبعغزُش فً انزشثُخ انشَبضُخ نهؼبو انغبيؼً 

 أَهب اعزبصد انفشلخ األونً نهًبعغزُش ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ ــ عبيؼخ انًُصىسح 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  يزجأ لألستفسار مً أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا (( 
  ( : 19**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ أنسام مسعد حلمى عبد العظيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير التمرينات المائية مصاحب بتنبية نقاط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : ة الحيوية إلعادة األستشفاء للسباحين الطاق

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 

أستاذ فسيولوجى الرياضة بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب0
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  محمد عفيفىــ أ.م.د. مايسة 3
 بالكلية 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 20**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                       

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سحر عماد محمود عبد هللا  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

  TRXتأثير المزج بين تدريبات تريكس )  فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 

ندوق الخطو على تحسين بعض المتغيرات البدنية المرتبطة بالمهارات ( وتدريبات ص
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :   االساسية لناشئ الكاتا فى رياضة الكاراتية

أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين7
 والمنازالت بالكلية 

 مدرس بقسم الرياضات المائية والمنازالت بالكلية  ــ  د . أميمة كمال حسن على0

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 



  ( : 21**  املوضوع ) 

انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سارة إبراهيم جمعة على كشك  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

طة الرياضية فى جودة الحياة لدى دور األنشفــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  طالبات تخصص الرياضات القتالية بكلية التربية الرياضية بنات الزقازيق

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التايكوندو ورئيس قسم الرياضات المائية  ــ أ.د. جيهان يوسف الصاوى 7
 والمنازالت بالكلية 

أستاذ المبارزة بقسم الرياضات المائية  الجندىــ أ.د. شيرين أحمد يوسف 0
 والمنازالت بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 22**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ ضحى يسرى عبد الغنى عبد المجيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية التمرينات المائية الترويحية على ىضىع )) فــً ي  فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : اللياقة الحركية لدى السيدات الوزن الزائد

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0
 واإلدارة بالكلية 

مدرس دكتور بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ د . دعاء محمد كمال3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 23**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ هبة سامى سعد على طاحون   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

موضوع تأثير التدريب المركب على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  متغيرات األداء البدنى لبعض مهارات الناجى وارا لدى ناشئ رياضة الجودو

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجودو بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. فايزة أحجمد خضر 7
 كلية بال



أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.م.د. إيمان عسكر أحمد0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 24**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ راندا عاكف إبراهيم رفاعى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تدريبات موجهه لخفض التوتر النفسى على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخنًبعغزُش ا
(( ورزكىٌ  م حواجز لدى طالبات كلية التربية الرياضية بنات  011مستوى أداء مسابقة 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
 واالجتماعية بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى 0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 25**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

فً انًبعغزُش نُُم دسعخ فاطمة حمدين عيسى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

السمات الشخصية وعالقتها بمهارات مواجهه الضغوط فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  ستوى األداء المهارى على جهاز حصان القفز الرياضية وم

 األعبرزح :

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف 7
 للدراسات العليا والبحوث

والجمباز والتعبير  أستاذ الجمباز بقسم التمرينات ــ أ.د. هويدا فتحى السيد 0
 الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3



 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 26**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ فاطمة متولى عقل حموده  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

االلتزام اإلنفعالى وعالقته بالثقة بالنفس ومستوى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األداء المهارى على جهاز عارضه التوازن 

الكلية أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد0
 بالكلية

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. رباب عطية وهبة بكر3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 27**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ نانيس محمد محمود الصقلى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير عرض رياضى على مستوى الكفاءة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  وصور الجسم وبعض المهارات االساسية للمرحلة اإلعدادية الذاتية المدركة 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. نهلة عبد العظيم إبراهيم 0
 الحركى بالكلية  

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 28**  املوضوع ) 



انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ وفاء منير عبد هللا محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير العروض الرياضية على القلق االجتماعى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : والخجل 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.م.د. وفاء السيد محمود  0
 كى بالكلية والتعبير الحر

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 29**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ رشا أحمد محمد عبد المنعم الشناوى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التحمل النفسى وعالقته بتركيز االنتباه فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : واتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة 

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
 عية بالكلية واالجتما

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب لبالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 0
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية و االجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد 3

 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 30**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

فً انًبعغزُش نُُم دسعخ ياسمتن محمود حسنى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المرونة النفسية وعالقتها بالمتغيرات العقلية ومستوى فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : الناشئين فى تنس الطاولة أداء 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ الكرة ألعاب المضرب المتفرغ بقسم  ــ أ.م.د. تغريد محمد العراقى0
 األلعاب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  محمدــ أ.م.د. دعاء فاروق 3
 بالكلية 



 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 31**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ لمياء خليل حسن خليل  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

العروض الرياضية على القيم الجمالية لتالميذ  فاعليةفــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المرحلة اإلعدادية

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمل مهيب النجار 0
 والتعبير الحركى بالكلية  

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 32**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  66يغهظ لغى انؼهىو انصحُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ دولت رضوان على حنفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8

تأثير برنامج غذائى مقترح على بعض اإلضطرابات فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  الهرمونية األنثوية لممارسات األنشطة الرياضية المفرطة

 األعبرزح :

 أستاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يحيى محمود7
أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. رانيا محمد عبد هللا غريب 0

 بالكلية 
أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب  ــ أ.م.د. حسين محمد السيد عبد الدايم3

 البشرى ــ جامعة الزقازيق

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 33**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  66يغهظ لغى انؼهىو انصحُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ إيمان أحمد محمد محمد سوابى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8

تأثير برنامج رياضى غذائى مقترح على كثافة العظام فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  لدى السيدات متكررة االوالدة PTHالباراثيرويد وهرمون 

 األعبرزح :



أستاذ الصحة الرياضية بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. نبيلة عبد هللا عمران7
 بالكلية 

 أستاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يحيى محمود 0
أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الصحية  محمد عبد هللا غريبــ أ.د. رانيا 3

 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 34**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ منى إبراهيم السيد إبراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

برنامج تعليمى باستخدام مسرحة المناهج فــً يىضىع ))   ُخفً انزشثُخ انشَبضانًبعغزُش 

(  7ــ  4فى اكتساب اإلبتكار الحركى لتالميذ الحلقة األولى من التعليم االساسى من سن ) 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : سنوات

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

مدرس دكتور بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ د . رضوى محمد همت0
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 35**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ والء عبد الرحمن الريس  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

أثر التعلم لالتقان على اكتساب بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : مهارات ألعاب القوى للمرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت

أستاذ مسابقات الميدان والمضمار بقسم مسابقات  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول0
 والتدريب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب 3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 36**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ



نُُم دسعخ دينا محمد محمد هاشم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير المنهج الخفى على بعض القيم فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : فى الكرة الطائرة األخالقية والمهارية

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد7
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب 0

 والتدريب بالكلية 
ٍأتاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب 3

 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 37**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم بسمة نبيل محمد عبد الرؤوف  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام التعلم النقال على تعلم فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بعض مهارات كرة السلة لتالميذ المرحلة اإلبتدائية

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب7
 والتدريب بالكلية 

 ور بقسم األلعاب بالكلية مدرس دكت ــ  د . سعاد عبد اللله عزت0

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 38**  املوضوع ) 

وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم صفيناز محمد عبد الرحيم على  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تطوير منهاج الجمباز فى ضوء فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح  معايير الجودة لتلميذات الحلقة الثانية للتعليم االساسى 

: 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبد القادر أحمد 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ د . رضوى محمد همت3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 39**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ دعاء ربيع محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

 Speed agilityتأثير استخدام تدريبات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 

quickness  ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  على تعلم األداء التنافسى لدى ناشئ رياضة الجودو ))

 يٍ األعبرزح :

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7

 التدريس والتدريب بالكلية
أستاذ تدريب الجودو بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. نفين حسين محمود0

 والمنازالت بالكلية 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول 3

 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 40**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ياسمتن عادل محمد أنور  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير المج الجزئى بين تلميذات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
((  متالزمة داون واألسوياء على تعلم بعض المهارات االساسية والمعرفية فى كرةالسلة

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  العزيز إبراهيمــ أ.د. تهانى عبد 7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. رابحة محمد لطفى0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب3

 والتدريب بالكلية 

 ار :ــــ ** القـــــــــز
.................................................................................................... 

  ( : 41**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ جهاد اسامة محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام القبعات الست للتفكير على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  االساسية ووصف الذات الجسمية لدى أطفال الروضة تعلم بعض المهارات

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7



 التدريس والتدريب بالكلية 
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0

 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول3

 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 42**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ سعاد حسن عباس محجوب  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

ة اليد فى ضوء استراتيجية خرائط فاعلية تدريس مقرر كرفــً يىضىع ))   انشَبضُخ

المفاهيم االلكترونية على التحصيل المعرفى  والمهارى لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : االساسى

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى0
 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. فاطمة محمود أبو عبدون3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 43**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ الدارسة / ريهام مجدى جرجس حنا   تسجيلو ػهً  1067

تأثير برنامج تعليمى باستخدام نموذج ويتلى للتعلم البنائى على فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ  الساسية لكرة السلة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى بعض المهارات ا

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 
 مدرس دكتور بقسم األلعاب بالكلية  ــ د . سعاد عبد هللا عزت3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 44**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ والء محمد عبد المنعم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

المهارات النفسية وعالقتها بالسمات الدافعية الرياضية ومستوى فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : أداء بعض المهارات فى رياضة الكرة الطائرة

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  أ..م.د. عزة أحمد السيدــ 3
مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد حسن3

 بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 45**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ رانيا ممدوح أحمد حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

فاعلية تدريس مقرر كرة اليد فى ضوء المدخل المنظومى على فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : لطالبات المرحلة الثانويةنواتج التعلم 

 أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى7
 أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  ــ فاطمة محمود أبو عبدون 0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب3

 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 46**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ امانى حمد هللا احمدى ابراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

نفسى بمستوى أداء بعض مهارات الكرة عالقة اإلغتراب الفــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  الطائرة والثقة بالنفس لطالبات كلية التربية الرياضية بنات

 األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 47**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

انزشثُخ فً انًبعغزُش نُُم دسعخ سالى عطية عبد الحميد محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

استراتيجية الحواس المتعددة وتأثيرها على تعلم بعض المهارات فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ  االساسية فى الكرة الطائرة لطالبات الحلقة الثانية من التعليم االساسى 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 48**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ بسنت أحمد عصمت محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

اإلبداع اإلدارى وعالقته بالمناخ التنظيمى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : ياضية ) دراسة مقارنة ( فى المؤسسات الر

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 7
 بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 49**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ مروة إبراهيم محمد أحمد العطار  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

النسق القيمى وعالقته بالكفايات القيادية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  التربية البدنية وفقفاً لمعايير القياسية االكاديمية  لمعلمى

 األعبرزح :

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل7
 واإلدارة بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد 0
 بالكلية

مدرس دكتور بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ  د . إلهام محمود أحمد 3
 بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 50**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

خ نُُم دسعمنار منير محمد قنصوة  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج للتمرينات الهوائية على اللياقة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  عام  53ـــ  61الحركية وضغوط أحداث الحياة للسيدات من 

 األعبرزح :

أستاذ التمرينات المتفرغ بقسم التمرينات  ــ أ.د. ناهد على محمد حتحوت7
 والجمباز والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. منى السيد عبد العال 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 51**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ سمر شحته محمد أحمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

وتأثيرة فى  Zumboبرنامج لتدريبات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 

 سنة 21ـــ  51الذات البدنية وبعض مكونات تركيب الجسم للسيدات بالمرحلة العمرية من 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التعبير الحركى ووكيل الكلية لشئون خدمة  ــ أ.د. زينب محمد أحمد االسكندرانى7
 المجتمع وتنمية البيئة  

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  العزيز عبد المجيدــ د . أسماء عبد 0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 52**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

مها حامد محمود محمد محمد بالل  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

برنامج تمرينات مقترح باستخدام فــً يىضىع )   انزشثُخ انشَبضُخفً انًبعغزُش نُُم دسعخ 

الكتاب المجسم وتأثيرة على بعض عناصر اللياقة البدنية والرضا الحركى لألطفال ما قبل 
 ( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المدرسة 

عليم أستاذ التمرينات ووكيل الكلية لشئون الت ــ أ.د. إلهام عبد العظيم فرج 7
 والطالب 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. شيرين أحمد طه0
 الحركى بالكلية 



 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 53**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

خ نُُم دسعالدارسة / ريهام ثابت على دسوقى   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج تعليمى باستخدام الخرائط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  الذهنية على مستوى أداء بعض مهارات الحركات األرضية فى الجمباز

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. هويدا فتحى السيد7
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم الترمرينات والجمباز  ــ  د . تركان محمد صبرى0
 والتعبير الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 54**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم نعمت محمد أبو الغيط السيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

فاعلية بعض أساليب التدريس فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
على المتغيرات البدنية والمهارية فى رياضة الجمباز لتالميذ المرحلة االساسية بدولة 

 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األمارات العربية المتحدة

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبد القادر أحمد 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. إيمان محمد محمد 3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 55**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ بدرية قبالن هادى العجمى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير تمرينات البيالتس على اللياقة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  الصحية ومدى جودة الحياة لدى السيدات بعد سن التقاعد بدولة الكويت

 اإلششاف يٍ األعبرزح :



باز أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجم ــ أ.د. سلوى سيد موسى7
 والتعبير الحركى بالكلية 

 أستاذ الفسيولوجى بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يسرى ايوب0
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. منى محمد نجيب 3

 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 56**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دسعخ  نُُمندا محمد محمد السيد قاسم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

فاعلية برنامج مقترح لالتزان على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 

كفاءة المستقبالت الحسية الدهليزية وتنمية مستوى أداء بعض الدورانات لطالبات تخصص 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : التعبير الحركى

أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. إنتصار عبد العزيز حلمى7
 والتعبير الحركى بالكلية

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم 0
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ د . رانيا عطية رمضان عطية3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 57**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم وفاء وحيد على جمال الدين  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير أسلوب النمذجة على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  اللياقة الحركية ومهارات الجمباز لتالميذ المرحلة اإلبتدائيةمكونات 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض7
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ الجمباز  بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ ا.د. جيهان أحمد بدر0



 الحركى بالكلية 
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا خضرجى3

 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 58**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم هايدى محمد نجيب الشاذلى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير العروض الرياضية على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  بعض المهارات الحركية االساسية والسلوك االستقاللى لتلميذات التعليم االساسى

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى7
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم 0
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد حسن 3
 بالكلية 

 ـــــــزار :ــــ ** القــ
.................................................................................................... 

  ( : 59**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم مروة صالح الدين عبد السالم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

دراسة تحليلية تقويمية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  العروض والمهرجانات الرياضية للكليات المتخصصة والغير متخصصةلمسابقات 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التمرينات المتفرغ بقسم التمرينات  ــ أ.د. ناهد على محمد حتحوت7
 والجمباز والعبير الحركى بالكلية



أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمال محمد مرسى 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. هبة عبد العزيز عبد العزيز3
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 60**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم منى محمد صبرى نصير حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام الرسوم المتحركة على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 
((  الدحرجات فى الجمباز وبعض المتغيرات البدنية الخاصة لتلميذات الصم والبكمتحسين 

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض7
 والتعبير الحركى بالكلية 

مرينات والجمباز والتعبير أستاذ مساعد بقسم الت ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا خضرجى0
 الحركى بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 61**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ نورة على خليفة  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

الذهنية االلكترونية عل تعلم تأثير الخرائط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بعض مهارات ألعاب القوى بدرس التربية الرياضية

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

ب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس أستاذ تدري ــ ا.د. نجلة عبد المنعم بحيرى0



 قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 
مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  ــ د. رضوى محمد محمود همت3

 بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 62**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ غادة على عزت منتصر  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام اللعاب التمهيدية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  المبتكرة على تعلم مهارة الوثب الطويل لطالبات المرحلة اإلعدادية

 يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ مسابقات الميدان والمضمار وعميد الكلية   ــ أ.د. إيمان سعد زغلول0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول3

 والتدريب بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 63**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم همت مصطفى عبد الفتاح عثمان  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج تعليمى باستخدام فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  فائقة التداخل على تعلم سباحة الزحف على الظهر لدى ضعاف السمعالوسائط 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس اورئيس قسم المناهج  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

وتطبيقات أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات  ــ أ.د. طارق محمد ندا 0
الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

 جامعة الزقازيق
أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. نادية حسن شوشة3

 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 64**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ آية عبده محمد على   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج تعليمى باستخدام طريقة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 

دالتون مدعم ببرمجية تعليمية على تعلم بعض مهارات كرة اليد بدرس التربية الرياضية 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : لتلميذات المرحلة اإلبتدائية

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ كرة اليد ورئيس القسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى0
بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول3

 والتدريب بالكلية

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 

 ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 65**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ دعاء ربيع محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

 speed agilityتأثير استخدام تدريبات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 

quickness  ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  على تعلم األداء التنافسى لدى ناشئ رياضة الجودو ))

 يٍ األعبرزح :

أستاذ تدريب الجودو بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. نفين حسين محمود7
 والمنازالت بالكلية 

أستاذ مساهد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول0
 والتدريب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ ا.م.د. اميرة قطب غريب 3
 والتدريب بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 66**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ شيماء محمد سعد الدين إبراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067



فاعلية برنامج كورت لتنمية أبعاد التعلم لمارزاتو وبعض فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : مهارات تنس الطاولة

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 الهوكى بقسم األلعاب بالكلية أستاذ  ــ أ.د. علياء محمد سعيد عزمى0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. أمل أنور عبد السالم3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 67**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

 فً انزشثُخانًبعغزُش نُُم دسعخ سمر إبراهيم محمد على يوسف  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

بعض أساليب التفكير وعالقتها باألداء الخططى لالعبات كرة فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : السلة

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
  ٍأتاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان 0
مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . أسماء عبد العزيز عبد المجيد 3

 بالكلية 

 ..................................................................** القـــــــــزار :ــــ 
  ( : 68**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ رويدا رأفت عبد الحميد فرج المراسى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية التعليم االلكترونى المدمج على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : تعلم مهارات اإلنقاذ

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. نادية محمد طاهر شوشة0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

  ( : 69**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سوسن السيد أحمد أبو العنتن   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 



تأثير تدريب الكاراتية على مهارات ىضىع )) فــً ي  فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : التواصل ألطفال متالزمة داون

أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين7
 والمنازالت بالكلية 

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 70**  املوضوع ) 

انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد                     

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ هند السيد مصطفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

رامج تدريبية مختلفة على بعض تأثير ثالث بفــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ  الخصائص البيولوجية المرتبطة بأداء العبى الكوميتية فى رياضة الكاراتية

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

 أستاذ الفسيولوجى بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب 7
أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين 0

 والمنازالت بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

  ( : 71**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ مى عبد القادر عبد العظيم محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

بناء مقياس البروفيل النفسى لناشئ يىضىع ))  فــً  فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : السباحة كمحدد لإلنتقاء

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان 7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. مايسة فؤاد أحمد 0
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.م.د. منار خيرت على 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 



  ( : 72**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ إسراء محمد سليم حسن زيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تدريبى على بعض المهارات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
(( ورزكىٌ  والتوازن وعالقتهما بمستوى أداء بعض مهارات السباحة التوقيعية  البصرية

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. أمل محمد أبو المعاطى عمر 7
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. نادية محمد طاهر شوشة0
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 73**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ رانيا أحمد محمود  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

برنامج للقوة الوظيفية التكاملية لتنمية القدرة تأثير فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  العضلية للرجلين والمستوى الرقمى لمسابقة الوثب العالى

 األعبرزح :

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. هالة على مرسى7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  شبانهــ أ.د. سحر رشدى 0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية  

مدرس دكتور بقسم مسابقات الميدان والمضمار  ــ د . شيماء مصطفى عبد هللا 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 74**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ رها أحمد سعد حسن الشيخ  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تدريبى لتنمية بعض مكونات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : الحركى لسباق المشى الرياضىالتوافق 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى 0
 ان والمضمار بالكلية مسابقات الميد



مدرس دكتور بقسم مسابقات الميدان والمضمار  ــ د . ماجدة محمد جمال مدبولى 3
 بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 75**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ مريم ثروت محمد مصطفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المحددات البيوميكانيكية والبدنية النتقاء العبى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : منتخب مصر لرمى الرمح

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  ــ محمد عبد الحميد حسن3
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

 جامعة الزقازيق

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 76**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ إيمان سالم سالم حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التعليم البنائى المدعم ألكترونياً وتأثيرة على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المستوى الرقمى للوثب الثالثى

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ــ أ.د. نجلة عبد المنعم بحيرى0
 الميدان والمضمار بالكلية  قسم مسابقات

 
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار  بقسم  ــ أ.د. سحر رشدى شبانه3

 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 77**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ



دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ نهلة مصطفى السيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تقويم إدارة مسابقات ألعاب القوى للمعاقين بدولة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  االمارات العربية المتحدة فى ضوء معايير الجودة الشاملة

 األعبرزح :

 

 

 

 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى 3
 ضمار بالكلية مسابقات الميدان والم

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 78**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ عائشة سعيد عابد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية استخدام التعلم النقال على تعليم مسابقتى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ  القرص والوثب الطويل بدرس التربية الرياضية للمرحلة الثانوية بدولة الكويت

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 7
 التدريس والتدريب بالكلية 

ان والمضمار وعميد أستاذ تدريب مسابقاتالميد ــ أ.د. إيمان سعد زغلول 0
 الكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ــ أ.د. نجلة عبد المنعم بحيرى3
 قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
  ( : 79**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ هدير عبد العال محمد   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية برنامج لأللعاب الترويحية لبعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المهارات االساسية لألعاب القوى لألطفال



ر وعميد أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضما ــ أ.د. إيمان سعد زغلول7
 الكلية 

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0
 بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. هالة على مرسى3
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 80**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

هُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنك يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ الدارسة / نادية السيد عيسى دسوقى   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

خطة مقترحة لتطوير خدمات األنشطة الطالبية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  الجودة الشاملةبرعاية الشباب بالجامعات المصرية فى ضوء معايير 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى7
 بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 81 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

و ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب 1067 / 8/  6يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ثزبسَخ  يىافمخ

نُُم الدارسة / آيات جمال عبد الحميد عطيه   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

الدالالت البدنية والمهارية لفرق فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  وعالقتها بأبعاد التفوق الرياضىالنشاط الخارجى بالمدارس الثانوية فى كرة اليد 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. هويدا عبد الحميد إسماعيل0
 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. زينب على حتحوت 3

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 82**  املوضوع )

ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس                      

و ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب 1067/  8/  6يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ثزبسَخ  يىافمخ



الدارسة / عذارى حسن عبد الرضى عبد الكريم  تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

البدنية وعالقتها الكفاية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش نُُم دسعخ شمساة  
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بالصالبة العقلية لناشئات كرة اليد

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. هويدا عبد الحميد إسماعيل7
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجاملعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد0

 بالكلية 

 ــــــــزار :ــــ ** القـ
.................................................................................................... 

 

 **  شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريس** موضوعات 
 

  ( : 83**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ وانًزضًُخ                   

و ػهً سأي انغُخ انؼهًُخ نزشلً األعبرزح واألعبرزح  1067/  8/  6يىافمخ يغهظ انمغى ثزبسَخ 

هدى /  بالسيدة الدكتور(  وانخبص  لجنة الرياضة المدرسيةانًغبػذٍَ فً انزشثُخ انشَبضُخ ) 

ورنك ثؼذ اإلطالع ػهً انزمشَش انُهبئً انغًبػً وفً انًذسط ثزاد انمغى ر يوسف حسن صاب

( ثزاد  أستاذ مساعد)  بترقية سيادتها لدرجةضىء انزمبسَش انىاسدح نهًحكًٍُ وانزً رىصً 

 .انمغى وانكهُخ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
  ( : 84**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ وانًزضًُخ                   

ثزاد انمغى  األستاذ الدكتور / إيمان حسن الحارونىالسيدة يىافمخ يغهظ انمغى ػهً َذة 

و انفصم 1068/  1067نهزذسَظ ثكهُخ انزشثُخ ــ عبيؼخ انضلبصَك خالل انؼبو انغبيؼً 

 انذساعً األول وانضبًَ نًشحهخ انجكبنىسَىط ورنك نًذح َىو واحذ أعجىػُبً ) انضالصبء ( 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 

 ما يستحد مً أعنالموضوعات 



   2017/  8/  20بتاريخ  187اجللسة ) 
 

  ( : 85 **  املوضوع )

ػشض انالئحخ انذاخهُخ انخبصخ ثًشحهخ انذساعبد انؼهُب وانًؼشوضخ يٍ انغُذح األعزبر 

 انذكزىس / وكُم انكهُخ نهذساعبد انؼهُب وانجحىس 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
  ( : 86 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يىافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ هايدى محمد مهيب النجار  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067

فاعلية برنامج تعليمى باستخدام التدريبات البصرية على دقة فــً يىضىع ))   نشَبضُخا
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  األداء التوافقى وبعض المهارات االساسية فى تنس الطاولة

 يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. حامد محمود القنواتى7
التدريس  بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 

 الزقازيق 
                                                                   

 ) مناقشاً (      
أستاذ ألعاب المضرب المتفرغ بقسم األلعاب  ــ أ.د. تغريد محمد العراقى0

 بالكلية
                                                                    

 ) مشرفاً (
)       أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. راندا شوقى سيد أحمد3

  مناقشاً (
أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                   ــ أ.م.د. أمل أنور عبد السالم4

  ( اً رف) مش

 ** القـــــــــزار :ــــ 
......................................................................................................... 

  ( : 87 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

رى  حُش فً انزشثُخ انشَبضُخ دكزىساِ انفهغفخدسعخ منى منصور شحاتة  لدارسة / اػهً يُح 

 و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ دكزىساِ فً انزشثُخ انشَبضُخ . 1067/  7يُبلشزهب َىو   / 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

......................................................................................................... 
 



 
 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 
  ( : 88 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى شئىٌ انزؼهُى وانطالة ثبنكهُخ وانًزضًُخ انجُبٌ                    

 و  1067/  1066اإلحصبئً نُزُغخ انفشلخ انشاثؼخ نًشحهخ انجكبنىسَىط نهؼبو انغبيؼً 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

س للعاو اجلامعى ))  املوافقة على اعتناد ىتيحة الفزقة الزابعة ملزحلة البكالوريو
 و  (( 2017/  2016

  ( : 89 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ                      

اميرة يحيى /  م.م ةلسيدا رؼٍُُو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ  يغهظ انمغىوانًزضًُخ يىافمخ 

انًذسط يغبػذ ثزاد انمغى فً وظُفخ يذسط دكزىس ثزاد انمغى وانكهُخ حُش أَهب   محمود عفيفى

يٍ كهُخ انزشثُخ انشَبضُخ عبيؼخ ثًُ عىَف يُحذ دسعخ دكزىساح انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ 

 و . 1067/  8/  65ثزبسَخ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 . ....... الجلسة فى تاريخهأنتهت 
 

 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                         سكزتارية اجمللس          
 

 دكتور / إمياٌ سعد سغلول                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  8/  20بتاريخ  187جملس الكلية اجللسة  حمضز اجتناع** 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                   

و ويىافمخ يغهظ لغى انزًشَُبد  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

دكزىساح دسعخ الشيماء محمد فتحى على  لدارسة / اثبنكهُخ ػهً يُح  وانغًجبوص وانزؼجُش انحشكً

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب  1067/  7/  69حُش رى يُبلشزهب َىو   فً انزشثُخ انشَبضُخ انفهغفخ

 دسعخ دكزىساح انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 

 

 

 
 لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً  فخدكزىساح انفهغدسعخ إيمان فاروق محمد السهيلى  لدارسة / اوانًضًبس ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ  1067/  7/  00حُش رى يُبلشزهب َىو   انزشثُخ انشَبضُخ

 دكزىساح انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
 

 

 

 

 
 (             ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )      

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

زشثُخ فً ان انًبعغزُشدسعخ دعاء على عبد هللا حميد  لدارسة / اوانًضًبس ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ انًبعغزُش  1067/  5/  67حُش رى يُبلشزهب َىو   انشَبضُخ

 فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                    

و ويىافمخ يغهظ لغى انشَبضبد  1067/  8/  66نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً انزشثُخ  انًبعغزُشدسعخ إيمان أحمد عبده مكاوى  لدارسة / اانًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ انًبعغزُش  1067/  7/  69حُش رى يُبلشزهب َىو   انشَبضُخ

 فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 

 انًبعغزُشنُُم دسعخ دينا سليمان السيد سليمان  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المؤشرات البيوكينماتيكية لمهارتى الفجوة واألرابيسك فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ  كأساس لوضع تدريبات نوعية فى التعبير الحركى

 األعبرزح :

أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  ــ أ.د. محمد عبد الحميد حسن7
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين ــ وعلوم 

             جامعة الزقازيق                                          
 ) مشرفاً (      

أستاذ التعبير الجركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى 0
                          والتعبير الحركى  بالكلية     

 مشرفاً ( )
أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم  ــ أ.د. عمور محمد طه حلويش3

            الحركة بكلية التربية الرياضية ــ جامعة المنيا        
  ) مناقشاً (

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. عالية عادل شمس الدين 4
                                                   الحركى بالكلية      

  ) مناقشاً (

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 6**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 

دكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ عزة حستن إمام على  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير استخدام طريقة دالتون على تعلم بعض المهارات فــً يىضىع ))   نزشثُخ انشَبضُخفً ا
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ  الحركية بدرس التربية الرياضية لمرحلة التعليم االساسى

 األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
             وطرق التدريس والتدريب بالكلية               

 ) مشرفاً (      
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب0

والتدريب  بالكلية                                                          
 مشرفاً () 

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 3
            التدريس والتدريب بالكلية               

  ) مناقشاً (
أستاذ المناهج المتفرغ بكلية التربية الرياضية ــ  ــ أ.د. محمد سعد زغلول4

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



                              جامعة طنطا                             
  ) مناقشاً (

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 7**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                   

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 

دكزىساح نُُم دسعخ حنان يحيى زكريا الصادق   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير ألعاب البراعة الحركية على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 

المتغيرات البدنية والمهارية بدرس التربية الرياضية لتلميذات المرحلة األولى من التعليم 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : االساسى

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. محمد وجيه سكر 7
                          الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ                

 ) مناقشاً (      
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 ) مشرفاً (
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 3

            التدريس والتدريب بالكلية               
  ) مناقشاً (

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب4
والتدريب بالكلية                                                          

  اً (رف) مش

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 للبياتكلية الرتبية الزياضية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ بشاير حامد عبد هللا   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام التمرينات النوعية على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 

مهارات ألعاب القوى بدرس التربية الرياضية لتلميذات المرحلة اإلبتدائية بدولة بعض 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : الكويت

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                         
 اً (مناقش) 

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 0
             التدريس والتدريب بالكلية               

  اً (شرف) م
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى3

مسابقات الميدان والمضمار بالكلية                                  
 مشرفاً ( )

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية  ــ أ.د. خالد وحيد إبراهيم4
التربية الرياضية ــ جامعة المنصورة                           

  اً (ناقش) م
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب5

والتدريب بالكلية                                                          
  ) مشرفاً (

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 9**  املوضوع ) 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                     

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساح نُُم دسعخ شيماء نافع عوضى غنيمى   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تربية حركية على السلوك فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : االستقاللى ألطفال الروضة 

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
   واالجتماعية بالكلية                                   

 اً (مناقش) 
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

             للدراسات العليا والبحوث                                          
  اً (شرف) م

أستاذ العلوم االساسية بقسم العلوم االساسية  ــ أ.د. ندا حامد إبراهيم3
طفال لشئون خدمة المجتمع ووكيل كلية رياض األ

وتنمية البيئة ــ جامعة المنصورة                                             
 اً (ناقشم )

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 10**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ريم عماد الدين سعد محمد   لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

منهاج حركى مقترح ألطفال ما قبل فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : المدرسة فى ضوء مبادئ حقوق الطفل 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. ذكية إبراهيم كامل7
الرياضية بنين ــ جامعة اإلسكندرية                             

  ) مناقشاً (
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم ــ 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           
 اً (مشرف) 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح3
وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

جامعة الزقازيق                                                      
 اً (ناقشم )

أستاذ مساعد متفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.م.د. هند محمد أحمد فرحان4
التدريس والتدريب بالكلية                                          

  اً (شرف) م
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب5

والتدريب بالكلية                                                          
  شرفاً () م

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 



 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 للبياتكلية الرتبية الزياضية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نورا حسنتن حسن حسنتن أبو العنتن  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير تصميم موقع ألكترونى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  لالرتقاء باألداء الرياضى المدرسى فى ضوء معايير الجودة 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7
 وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                          

 اً (مشرف) 
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــأ.د. إيما ن حسن الحارونى0

التدريس والتدريب بالكلية                            
  ) مشرفاً (

أستاذ طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية  ــ أ.د. جمال أحمد محمد سالمه 3
التربية الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ                      

 اً (ناقشم )
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف4

للدراسات العليا والبحوث                                                      
  ( اً ناقش) م

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ سمر سمير عبد هللا عطية  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج مقترح باستخدام تدريبات فــً يىضىع )   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 

صالبة العقلية على خفض اإلنهاك النفسى وتحسين مستوى األداء المهارى لجهاز عارضة ال
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : التوازن 

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. مصطفى حسين باهى7
الرياضية ــ جامعة المنيا                                

 اً (ناقشم )
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض 0

الحركى  بالكلية                                            
 اً (مشرف) 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د, نادية عبد القادر أحمد 3
والتعبير الحركى  بالكلية                                            

  ) مشرفاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. هويدا فتحى السيد4

الحركى بالكلية                                            
  اً (ناقش) م

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 13**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                     

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم هبة عبد المنعم محمد مصطفى  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير التدريبات الوظيفية على فــً يىضىع )   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  القدرة العضلية وبعض المكونات الجسمية لناشئات الجمباز 

 يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. صديق محمد طوالن7
       بنين ــ جامعة اإلسكندرية                                  

  ) مناقشاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض 0

الحركى  بالكلية                                            
 اً (مشرف) 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د, نادية عبد القادر أحمد 3
والتعبير الحركى  بالكلية                                            

  ) مشرفاً (
أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. جيهان أحمد بدر4

الحركى بالكلية                                             
 اً (شرفم )

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. إيمان محمد محمد5
الحركى بالكلية                                            

  اً (ناقش) م
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 14**  املوضوع ) 

 انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                  

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

 فًدكزىساح انفهغفخ نُُم دسعخ أمال السيد السعيد سالمة  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66

دراسة تقويمية لواقع األنشطة الترويحية للمرآة باألندية فــً يىضىع )   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح : الرياضية بدولة الكويت 

أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى7
                                                واإلدارة بالكلية         

  اً (رف) مش
أستاذ الترويح المتفرغ بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 0

             واإلدارة بالكلية                                            
 اً (مناقش) 

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم3
               واإلدارة   بالكلية                                            

  مشرفاً (
أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح الرياضى  ــ أ.م.د. صبحى محمد سراج4

بكلية التربية الرياضية ــ جامعة كفر الشيخ           

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 ( اً ناقشم )

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 15**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ إيمان متولى زينهم  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

األلعاب الحركية الموجهه وتأثيرها فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساح انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  على تنمية المسئولية الوطنية لتالميذ الحلقة األولى من التعليم االساسى 

 انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية  ــ أ.د. ضياء الدين محمد العزب7
                    التربية الرياضية بنين ــ جامعة حلوان  

  ) مناقشاً (
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 0

وطرق التدريس والتدريب  بالكلية                           

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 اً (مشرف) 
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــأ.د. إيما ن حسن الحارونى3

لتدريب بالكلية                           التدريس وا
  اً (ناقش) م

أستاذ مساعد متفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.م.د. هند محمد أحمد فرحان4
التدريس والتدريب بالكلية                                           

 اً (شرفم )

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 16**  املوضوع ) 

ثُبٌ ثبنطبنجبد انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ 

( نهؼبو  الدبلوم العام فى التربية الرياضيةمرحلة انًششحبد نالنزحبق ثبنذساعبد انؼهُب ) 

 و . وفمبً نًب هى واسد ثبنًزكشح 1068/  1067انغبيؼً 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 17**  املوضوع ) 

ثُبٌ ثبنطبنجبد انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ 

شعبة ( )  فى التربية الرياضية مرحلة الماجستيرانًششحبد نالنزحبق ثبنذساعبد انؼهُب ) 
و . وفمبً  1068/  1067( نهؼبو انغبيؼً  التدريب الرياضى ــ شعبة التعليم ــ التنظيم واإلدارة

 نًب هى واسد ثبنًزكشح

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 18**  املوضوع ) 

انطهت انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                    

وانزي رهزًظ فُخ انًىافمخ ػهً أنزحبلهب  الدارسة / زهراء محمد فهمى عبد المجيدانًمذو يٍ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



و . حُش  1068/  1067ثبنفشلخ انضبَُخ نًشحهخ انًبعغزُش فً انزشثُخ انشَبضُخ نهؼبو انغبيؼً 

 انفشلخ األونً نهًبعغزُش ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ ــ عبيؼخ انًُصىسح أَهب اعزبصد 
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  يزجأ لألستفسار مً أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 19**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



نُُم دسعخ أنسام مسعد حلمى عبد العظيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير التمرينات المائية مصاحب بتنبية نقاط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : الطاقة الحيوية إلعادة األستشفاء للسباحين 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 

بقسم العلوم الصحية أستاذ فسيولوجى الرياضة  ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب0
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.م.د. مايسة محمد عفيفى3
 بالكلية 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



  ( : 20**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سحر عماد محمود عبد هللا  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

  TRXتأثير المزج بين تدريبات تريكس )  فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 

( وتدريبات صندوق الخطو على تحسين بعض المتغيرات البدنية المرتبطة بالمهارات 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :   االساسية لناشئ الكاتا فى رياضة الكاراتية

أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين7
 والمنازالت بالكلية 

 مدرس بقسم الرياضات المائية والمنازالت بالكلية  ــ  د . أميمة كمال حسن على0

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 (          ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )         

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 21**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سارة إبراهيم جمعة على كشك  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

الرياضية فى جودة الحياة لدى دور األنشطة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  طالبات تخصص الرياضات القتالية بكلية التربية الرياضية بنات الزقازيق

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التايكوندو ورئيس قسم الرياضات المائية  ــ أ.د. جيهان يوسف الصاوى 7
 والمنازالت بالكلية 

أستاذ المبارزة بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. شيرين أحمد يوسف الجندى0
 والمنازالت بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                            
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 



 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 22**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ ضحى يسرى عبد الغنى عبد المجيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التمرينات المائية الترويحية على فاعلية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : اللياقة الحركية لدى السيدات الوزن الزائد

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0
 واإلدارة بالكلية 

مدرس دكتور بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ د . دعاء محمد كمال3
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 (         ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )          



                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 23**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  غى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالديغهظ ل يىافمخ

نُُم دسعخ هبة سامى سعد على طاحون   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التدريب المركب على موضوع تأثير فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  متغيرات األداء البدنى لبعض مهارات الناجى وارا لدى ناشئ رياضة الجودو

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجودو بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. فايزة أحجمد خضر 7
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.م.د. إيمان عسكر أحمد0
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 24**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ راندا عاطف إبراهيم رفاعى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تدريبات موجهه لخفض التوتر النفسى على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ  م حواجز لدى طالبات كلية التربية الرياضية بنات  011مستوى أداء مسابقة 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
 واالجتماعية بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى 0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 بقسم العلوم التربوية واالجتماعية بالكلية  مدرس  ــ د. دعاء فاروق محمد 3

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 25**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

فً انًبعغزُش نُُم دسعخ فاطمة حمدين عيسى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

السمات الشخصية وعالقتها بمهارات مواجهه الضغوط فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  الرياضية ومستوى األداء المهارى على جهاز حصان القفز 

 األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف 7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. هويدا فتحى السيد 0
 الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 

 
 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 26**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ فاطمة متولى عقل حموده  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

االلتزام اإلنفعالى وعالقته بالثقة بالنفس ومستوى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األداء المهارى على جهاز عارضه التوازن 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد0
 بالكلية

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. رباب عطية وهبة بكر3
 الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 

 (                ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )   

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 27**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ نانيس محمد محمود الصقلى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير عرض رياضى على مستوى الكفاءة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  الذاتية المدركة وصور الجسم وبعض المهارات االساسية للمرحلة اإلعدادية 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. نهلة عبد العظيم إبراهيم 0
 الحركى بالكلية  

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد3
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 28**  املوضوع ) 

يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ                     

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ وفاء منير عبد هللا محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير العروض الرياضية على القلق االجتماعى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : والخجل 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.م.د. وفاء السيد محمود  0
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3
 بالكلية 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 29**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ رشا أحمد محمد عبد المنعم الشناوى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التحمل النفسى وعالقته بتركيز االنتباه فــً يىضىع ))   انشَبضُخفً انزشثُخ انًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : واتخاذ القرار لدى حكام الكرة الطائرة 

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوية  ــ أ.د. كريمان عبد المنعم سرور7
 واالجتماعية بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب لبالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 0
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية و االجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد 3

 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 30**  املوضوع ) 

يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ                     

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

فً انًبعغزُش نُُم دسعخ ن محمود حسنى  تياسملدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المرونة النفسية وعالقتها بالمتغيرات العقلية ومستوى فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : أداء الناشئين فى تنس الطاولة 

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ الكرة ألعاب المضرب المتفرغ بقسم  ــ أ.م.د. تغريد محمد العراقى0
 األلعاب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. دعاء فاروق محمد3
 بالكلية 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 (          ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )         

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 31**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالعزًبػُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

انًبعغزُش نُُم دسعخ لمياء خليل حسن خليل  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

على القيم الجمالية لتالميذ  فاعلية العروض الرياضيةفــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المرحلة اإلعدادية

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمل مهيب النجار 0
 والتعبير الحركى بالكلية  

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد3
 بالكلية 

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 32**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

/  66يغهظ لغى انؼهىو انصحُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ دولت رضوان على حنفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8

تأثير برنامج غذائى مقترح على بعض اإلضطرابات فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  الهرمونية األنثوية لممارسات األنشطة الرياضية المفرطة

 األعبرزح :

 أستاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يحيى محمود7
أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. رانيا محمد عبد هللا غريب 0

 بالكلية 
أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب  ــ أ.م.د. حسين محمد السيد عبد الدايم3

 البشرى ــ جامعة الزقازيق

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 33**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  66يغهظ لغى انؼهىو انصحُخ ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ إيمان أحمد محمد محمد سوابى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8

تأثير برنامج رياضى غذائى مقترح على كثافة العظام فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  لدى السيدات متكررة االوالدة PTHوهرمون الباراثيرويد 

 األعبرزح :

أستاذ الصحة الرياضية بقسم العلوم الصحية  هللا عمرانــ أ.د. نبيلة عبد 7
 بالكلية 

 أستاذ التربية الصحية بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يحيى محمود 0
أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. رانيا محمد عبد هللا غريب3

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 34**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ منى إبراهيم السيد إبراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

برنامج تعليمى باستخدام مسرحة المناهج فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(  7ــ  4اإلبتكار الحركى لتالميذ الحلقة األولى من التعليم االساسى من سن )  فى اكتساب
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : سنوات

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم 7

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 
مدرس دكتور بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ د . رضوى محمد همت0

 والتدريب بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 35**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ والء عبد الرحمن الريس  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

أثر التعلم لالتقان على اكتساب بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : القوى للمرحلة اإلبتدائية بدولة الكويتمهارات ألعاب 

أستاذ مسابقات الميدان والمضمار بقسم مسابقات  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 الميدان والمضمار بالكلية 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول0
 كلية والتدريب بال

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب 3
 والتدريب بالكلية 

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 36**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ دينا محمد محمد هاشم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

على بعض القيم تأثير المنهج الخفى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األخالقية والمهارية فى الكرة الطائرة

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد7
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب 0

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 والتدريب بالكلية 
تاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس أس حمد عبد الوهاب ــ أ.م.د. مها م3

 والتدريب بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 37**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم بسمة نبيل محمد عبد الرؤوف  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

التعلم النقال على تعلم تأثير استخدام فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بعض مهارات كرة السلة لتالميذ المرحلة اإلبتدائية

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 التدريس والتدريب بالكلية
رق التدريس أستاذ مساعد بقسم المناهج وط ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب7

 والتدريب بالكلية 
 مدرس دكتور بقسم األلعاب بالكلية  ــ  د . سعاد عبد اللله عزت0

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 38**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم صفيناز محمد عبد الرحيم على  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تطوير منهاج الجمباز فى ضوء فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح  معايير الجودة لتلميذات الحلقة الثانية للتعليم االساسى 

: 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبد القادر أحمد 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ د . رضوى محمد همت3
 والتدريب بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 (             ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )      

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 39**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ دعاء ربيع محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

 Speed agilityتأثير استخدام تدريبات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



quickness  ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  على تعلم األداء التنافسى لدى ناشئ رياضة الجودو ))

 يٍ األعبرزح :

أستاذ تدريب الجودو بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. نفين حسين محمود7
 والمنازالت بالكلية 

د بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ مساع ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول 0
 والتدريب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ـ أ.د. اميرة قطب غريب3
 والتدريب بالكلية

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 40**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ياسمتن عادل محمد أنور  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



الجزئى بين تلميذات تأثير المج فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
((  متالزمة داون واألسوياء على تعلم بعض المهارات االساسية والمعرفية فى كرةالسلة

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  قطب غريبــ أ.م.د. اميرة 0
 والتدريب بالكلية 

 مدرس دكتور بقسم اللعاب بالكلية  ــ د . نجالء أحمد رضوان 3

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 41**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



نُُم دسعخ جهاد اسامة محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

الست للتفكير على تأثير استخدام القبعات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  تعلم بعض المهارات االساسية ووصف الذات الجسمية لدى أطفال الروضة

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول0
 والتدريب بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 42**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ سعاد حسن عباس محجوب  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

فاعلية تدريس مقرر كرة اليد فى ضوء استراتيجية خرائط فــً يىضىع ))   انشَبضُخ

االلكترونية على التحصيل المعرفى  والمهارى لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم المفاهيم 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : االساسى

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 ليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية أستاذ كرة ا ــ أ.د. نادية محمد الصاوى0
 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. فاطمة محمود أبو عبدون3

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 43**  املوضوع ) 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ الدارسة / ريهام مجدى جرجس حنا   تسجيلو ػهً  1067

تأثير برنامج تعليمى باستخدام نموذج ويتلى للتعلم البنائى على فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ  بعض المهارات االساسية لكرة السلة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  هانى عبد العزيز إبراهيم ــ أ.د. ت0

 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 
 مدرس دكتور بقسم األلعاب بالكلية  ــ د . سعاد عبد هللا عزت3

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   ( ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



  ( : 44**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ والء محمد عبد المنعم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

وعالقتها بالسمات الدافعية الرياضية ومستوى المهارات النفسية فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : أداء بعض المهارات فى رياضة الكرة الطائرة

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ..م.د. عزة أحمد السيد3
مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  . دعاء فاروق محمد حسنــ د 3

 بالكلية

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 45**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ رانيا ممدوح أحمد حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

المدخل المنظومى على فاعلية تدريس مقرر كرة اليد فى ضوء فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : نواتج التعلم لطالبات المرحلة الثانوية

 أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى7
 أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  ــ فاطمة محمود أبو عبدون 0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  غريبــ أ.م.د. اميرة قطب 3

 والتدريب بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 46**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ امانى حمد هللا احمدى ابراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

عالقة اإلغتراب النفسى بمستوى أداء بعض مهارات الكرة فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  بالنفس لطالبات كلية التربية الرياضية بنات الطائرة والثقة

 األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                            
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 



 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 47**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ سالى عطية عبد الحميد محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

استراتيجية الحواس المتعددة وتأثيرها على تعلم بعض المهارات فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ  االساسية فى الكرة الطائرة لطالبات الحلقة الثانية من التعليم االساسى 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 يب بالكلية وطرق التدريس والتدر

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   ( ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب



                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 48**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ بسنت أحمد عصمت محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

اإلبداع اإلدارى وعالقته بالمناخ التنظيمى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : فى المؤسسات الرياضية ) دراسة مقارنة ( 

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 7
 بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 49**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ مروة إبراهيم محمد أحمد العطار  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

النسق القيمى وعالقته بالكفايات القيادية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  لمعلمى التربية البدنية وفقفاً لمعايير القياسية االكاديمية 

 األعبرزح :

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل7
 واإلدارة بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد 0
 بالكلية

مدرس دكتور بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ  د . إلهام محمود أحمد 3
 بالكلية

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 

 
 (           ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )        

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 50**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ منار منير محمد قنصوة  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج للتمرينات الهوائية على اللياقة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  عام  53ـــ  61الحركية وضغوط أحداث الحياة للسيدات من 

 األعبرزح :

أستاذ التمرينات المتفرغ بقسم التمرينات  ــ أ.د. ناهد على محمد حتحوت7
 والجمباز والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  عبد العال ــ أ.د. منى السيد 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 51**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ سمر شحته محمد أحمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

وتأثيرة  Zumbaبرنامج لتدريبات زومبا فــً يىضىع ))  فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 

 21ـــ  51فى الذات البدنية وبعض مكونات تركيب الجسم للسيدات بالمرحلة العمرية من 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :سنة

أستاذ التعبير الحركى ووكيل الكلية لشئون خدمة  ــ أ.د. زينب محمد أحمد االسكندرانى7
 ة  المجتمع وتنمية البيئ

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . أسماء عبد العزيز عبد المجيد0
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 52**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

مها حامد محمود محمد محمد بالل  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

برنامج تمرينات مقترح باستخدام فــً يىضىع )   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش نُُم دسعخ 

الكتاب المجسم وتأثيرة على بعض عناصر اللياقة البدنية والرضا الحركى لألطفال ما قبل 
 ( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المدرسة 

أستاذ التمرينات ووكيل الكلية لشئون التعليم  ــ أ.د. إلهام عبد العظيم فرج 7
 والطالب 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  أحمد طه ــ أ.م.د. شيرين0
 الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
 

 

 

 
 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 53**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ الدارسة / ريهام ثابت على دسوقى   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تعليمى باستخدام الخرائط تأثير برنامج فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانًبعغزُش 
(( ورزكىٌ نغُخ  الذهنية على مستوى أداء بعض مهارات الحركات األرضية فى الجمباز

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. هويدا فتحى السيد7
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم الترمرينات والجمباز  ــ  د . تركان محمد صبرى0
 والتعبير الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 54**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم أبو الغيط السيد   نعمت محمدلدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

فاعلية بعض أساليب التدريس فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 

على المتغيرات البدنية والمهارية فى رياضة الجمباز لتالميذ المرحلة االساسية بدولة 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : األمارات العربية المتحدة

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 لكلية التدريس والتدريب با

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبد القادر أحمد 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. إيمان محمد محمد 3
 الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 55**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ بدرية قبالن هادى العجمى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8 / 66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير تمرينات البيالتس على اللياقة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  الصحية ومدى جودة الحياة لدى السيدات بعد سن التقاعد بدولة الكويت

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. سلوى سيد موسى7
 والتعبير الحركى بالكلية 

 أستاذ الفسيولوجى بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يسرى ايوب0
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. منى محمد نجيب 3

 الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 56**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ ندا محمد محمد السيد قاسم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

فاعلية برنامج مقترح لالتزان على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 

كفاءة المستقبالت الحسية الدهليزية وتنمية مستوى أداء بعض الدورانات لطالبات تخصص 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : التعبير الحركى

أستاذ التعبيؤر الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. إنتصار عبد العزيز حلمى7
 والتعبير الحركى بالكلية

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم 0
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ د . رانيا عطية رمضان عطية3
 الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64 بتاريخ
 



 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 57**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                     

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم وفاء وحيد على جمال الدين  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير أسلوب النمذجة على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  مكونات اللياقة الحركية ومهارات الجمباز لتالميذ المرحلة اإلبتدائية

 يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض7
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ الجمباز  بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  أحمد بدر ــ ا.د. جيهان0
 الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا خضرجى3
 الحركى بالكلية 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 58**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم هايدى محمد نجيب الشاذلى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير العروض الرياضية على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  بعض المهارات الحركية االساسية والسلوك االستقاللى لتلميذات التعليم االساسى

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى7
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  .د. دعاء محمد عبد المنعم ــ أ.م0
 الحركى بالكلية 

مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد حسن 3
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 59**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم مروة صالح الدين عبد السالم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

دراسة تحليلية تقويمية فــً يىضىع ))   انشَبضُخفً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ  لمسابقات العروض والمهرجانات الرياضية للكليات المتخصصة والغير متخصصة

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ التمرينات المتفرغ بقسم التمرينات  ــ أ.د. ناهد على محمد حتحوت7
 والجمباز والعبير الحركى بالكلية

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمال محمد مرسى 0
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. هبة عبد العزيز عبد العزيز3
 الحركى بالكلية 

 

 

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   ( ** يجهغ إنً لغى انذساعبد

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 60**  املوضوع ) 

انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح                      

يغهظ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم منى محمد صبرى نصير حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير استخدام الرسوم المتحركة على فــً يىضىع ))   انشَبضُخفً انزشثُخ انًبعغزُش دسعخ 
((  تحسين الدحرجات فى الجمباز وبعض المتغيرات البدنية الخاصة لتلميذات الصم والبكم

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. ناهد خيرى فياض7
 ى بالكلية والتعبير الحرك

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا خضرجى0
 الحركى بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 61**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ نورة على خليفة  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

الذهنية االلكترونية عل تعلم تأثير الخرائط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : بعض مهارات ألعاب القوى بدرس التربية الرياضية

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

ب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس أستاذ تدري ــ ا.د. نجلة عبد المنعم بحيرى0
 قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 62**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ غادة على عزت منتصر  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

اللعاب التمهيدية تأثير استخدام فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف  المبتكرة على تعلم مهارة الوثب الطويل لطالبات المرحلة اإلعدادية

 يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ مسابقات الميدان والمضمار وعميد الكلية   ــ أ.د. إيمان سعد زغلول0

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 63**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم همت مصطفى عبد الفتاح عثمان  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تأثير برنامج تعليمى باستخدام فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  التداخل على تعلم سباحة الزحف على الظهر لدىضعاف السمعفائقة 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس اورئيس قسم المناهج  ــ أ.د. إيمان حيسن الحارونى7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات  ــ أ.د. طارق محمد ندا 0
الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

 جامعة الزقازيق
أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. نادية حسن شوشة3

 بالكلية 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 (           ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )        

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 64**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم دسعخ آية عبده محمد على   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تعليمى باستخدام طريقة تأثير برنامج فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 

دالتون مدعم ببرمجية تعليمية على تعلم بعض مهارات كرة اليد بدرس التربية الرياضية 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : لتلميذات المرحلة اإلبتدائية

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 دريب بالكلية وطرق التدريس والت

 أستاذ كرة اليد ورئيس القسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. نادية حسن زغلول3

 والتدريب بالكلية

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 65**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب  يىافمخ

نُُم الدارسة / رحمة عصام عبد العليم عبد الفتاح   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66وانجحىس ثزبسَخ 

تصميم برنامج هاتفى خلوى فــً يىضىع ))   انشَبضُخفً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ دسعخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :لتنمية مهارات التعلم الذاتى لناشئ الكرة الطائرة 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  الحارونى  ,, أ.د. إيمان حسن0
 التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد 3

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 
 (          ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )         

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 66**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ شيماء محمد سعد الدين إبراهيم  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

أبعاد التعلم لمارزاتو وبعض فاعلية برنامج كورت لتنمية فــً يىضىع ))   انزشثُخ انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : مهارات تنس الطاولة

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
 التدريس والتدريب بالكلية 

 أستاذ الهوكى بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. علياء محمد سعيد عزمى0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  أمل أنور عبد السالمــ أ.م.د. 3

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 67**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ سمر إبراهيم محمد على يوسف  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067

بعض أساليب التفكير وعالقتها باألداء الخططى لالعبات كرة فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : السلة

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
 ٍأتاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان 0
مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . أسماء عبد العزيز عبد المجيد 3

 بالكلية 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 68**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ رويدا رأفت عبد الحميد فرج المراسى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

على فاعلية التعليم االلكترونى المدمج فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : تعلم مهارات اإلنقاذ

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. سحر عبد العزيز حجازى7
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. نادية محمد طاهر شوشة0
 بالكلية 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 69**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ سوسن السيد أحمد أبو العنتن   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير تدريب الكاراتية على مهارات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : ألطفال متالزمة داون التواصل

أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين7

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 والمنازالت بالكلية 
مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ د . دعاء فاروق محمد0

 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 70**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ هند السيد مصطفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير ثالث برامج تدريبية مختلفة على بعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



(( ورزكىٌ نغُخ  البيولوجية المرتبطة بأداء العبى الكوميتية فى رياضة الكاراتيةالخصائص 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

 أستاذ الفسيولوجى بقسم العلوم الصحية بالكلية  ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب 7
أستاذ الكاراتية بقسم الرياضات المائية  ــ أ.د. صفاء صالح حسين 0

 والمنازالت بالكلية 
 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 71**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

نُُم دسعخ مى عبد القادر عبد العظيم محمد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



بناء مقياس البروفيل النفسى لناشئ فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخدكزىساِ انفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : السباحة كمحدد لإلنتقاء

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان 7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. مايسة فؤاد أحمد 0
 بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.م.د. منار خيرت على 3
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 72**  املوضوع ) 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ إسراء محمد سليم حسن زيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تدريبى على بعض المهارات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
(( ورزكىٌ  البصرية والتوازن وعالقتهما بمستوى أداء بعض مهارات السباحة التوقيعية 

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

ٍأتاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. أمل محمد أبو المعاطى عمر 7
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  طاهر شوشةــ أ.د. نادية محمد 0
 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



  ( : 73**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ رانيا أحمد محمود  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

الوظيفية التكاملية لتنمية القدرة تأثير برنامج للقوة فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  العضلية للرجلين والمستوى الرقمى لمسابقة الوثب العالى

 األعبرزح :

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. هالة على مرسى7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

يب مسابقات الميدان والمضمار بقسم أستاذ تدر ــ أ.د. سحر رشدى شبانه0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية  

مدرس دكتور بقسم مسابقات الميدان والمضمار  ــ د . شيماء مصطفى عبد هللا 3
 بالكلية 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 74**  املوضوع ) 

انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ  انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                     

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ رها أحمد سعد حسن الشيخ  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

تأثير برنامج تدريبى لتنمية بعض مكونات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : التوافق الحركى لسباق المشى الرياضى

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  فيفى ــ أ.د. عزيزة محمد ع0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

مدرس دكتور بقسم مسابقات الميدان والمضمار  ــ د . ماجدة محمد جمال مدبولى 3
 بالكلية 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                            
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 



 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 75**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ مريم ثروت محمد مصطفى  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

المحددات البيوميكانيكية والبدنية النتقاء العبى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : منتخب مصر لرمى الرمح

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيمان محمد نصر عبد هللا7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  ــ محمد عبد الحميد حسن3
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية بنين ــ 

 جامعة الزقازيق

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** 



                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 76**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ إيمان سالم سالم حسن  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

التعليم البنائى المدعم ألكترونياً وتأثيرة على فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المستوى الرقمى للوثب الثالثى

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم7
 وطرق التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ــ أ.د. نجلة عبد المنعم بحيرى0
 قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار  بقسم  ــ أ.د. سحر رشدى شبانه3
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( : 77**  املوضوع ) 

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ نهلة مصطفى السيد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

ألعاب القوى للمعاقين بدولة تقويم إدارة مسابقات فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ  االمارات العربية المتحدة فى ضوء معايير الجودة الشاملة

 األعبرزح :

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى7
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى 3
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 78**  املوضوع ) 

لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسعخ عائشة سعيد عابد  لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية استخدام التعلم النقال على تعليم مسابقتى فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ  القرص والوثب الطويل بدرس التربية الرياضية للمرحلة الثانوية بدولة الكويت

 نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى 7
 التدريس والتدريب بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقاتالميدان والمضمار وعميد  ــ أ.د. إيمان سعد زغلول 0
 الكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ــ أ.د. نجلة عبد المنعم بحيرى3
 قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 
 انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 79**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ هدير عبد العال محمد   لدارسة / ا تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

فاعلية برنامج لأللعاب الترويحية لبعض فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
 (( ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح : المهارات االساسية لألعاب القوى لألطفال

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار وعميد  ــ أ.د. إيمان سعد زغلول7
 الكلية 

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0
 بالكلية 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. هالة على مرسى3
 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 80**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

يغهظ لغى انزشوَح وانزُظُى واإلداسح ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ الدارسة / نادية السيد عيسى دسوقى   تسجيلو ػهً  1067/  8/  66ثزبسَخ 

خطة مقترحة لتطوير خدمات األنشطة الطالبية فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  الشباب بالجامعات المصرية فى ضوء معايير الجودة الشاملة برعاية

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ الترويح بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى7
 بالكلية 

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل 0
 واإلدارة بالكلية 

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم الرياضات المائية والمنازالت :**  اجلَة 

 

 

  ( : 81**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انشَبضبد انًبئُخ وانًُبصالد ثبنكهُخ وانًزضًُخ                   

و ػهً سأي انغُخ انؼهًُخ نزشلً األعبرزح واألعبرزح  1067/  8/  6يىافمخ يغهظ انمغى ثزبسَخ 

هدى /  بالسيدة الدكتور(  وانخبص  لجنة الرياضة المدرسيةانًغبػذٍَ فً انزشثُخ انشَبضُخ ) 

ورنك ثؼذ اإلطالع ػهً انزمشَش انُهبئً انغًبػً وفً انًذسط ثزاد انمغى حسن صابر يوسف 

( ثزاد  أستاذ مساعد)  بترقية سيادتها لدرجةضىء انزمبسَش انىاسدح نهًحكًٍُ وانزً رىصً 

 .انمغى وانكهُخ 
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 

 

 
 ثبنكهُخ               )                   (  إنً لغى شئىٌ أػضبء هُئخ انزذسَظ ** يجهغ

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  التدريس والتدريبقسم المناهج وطرق  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 82**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انًُبهظ وطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ وانًزضًُخ                   

ثزاد انمغى  السيدة األستاذ الدكتور / إيمان حسن الحارونىيىافمخ يغهظ انمغى ػهً َذة 

و انفصم 1068/  1067نهزذسَظ ثكهُخ انزشثُخ ــ عبيؼخ انضلبصَك خالل انؼبو انغبيؼً 

 انذساعً األول وانضبًَ نًشحهخ انجكبنىسَىط ورنك نًذح َىو واحذ أعجىػُبً ) انضالصبء ( 
 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 قــــــــــــــــــة  (( ))  املواف
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 
 

 

 ثبنكهُخ               )                   (  إنً لغى شئىٌ أػضبء هُئخ انزذسَظ ** يجهغ

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 83 **  املوضوع )

ػشض انالئحخ انذاخهُخ انخبصخ ثًشحهخ انذساعبد انؼهُب وانًؼشوضخ يٍ انغُذح األعزبر 

 انذكزىس / وكُم انكهُخ نهذساعبد انؼهُب وانجحىس 
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 

 

 
 

 

 

 انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (** يجهغ إنً لغى 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 84 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

/  8/  66يىافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ هايدى محمد مهيب النجار  لدارسة / او ػهً يُبلشخ  1067

فاعلية برنامج تعليمى باستخدام التدريبات البصرية على دقة فــً يىضىع ))   انشَبضُخ
(( ورزكىٌ نغُخ انًُبلشخ وانحكى  األداء التوافقى وبعض المهارات االساسية فى تنس الطاولة

 يٍ األعبرزح :

أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق  محمود القنواتى ــ أ.د. حامد7
التدريس  بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 

 الزقازيق 
                                                                   

 ) مناقشاً (      
األلعاب أستاذ ألعاب المضرب المتفرغ بقسم  ــ أ.د. تغريد محمد العراقى0

 بالكلية
                                                                    

 ) مشرفاً (
)       أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. راندا شوقى سيد أحمد3

  مناقشاً (
         أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية          ــ أ.م.د. أمل أنور عبد السالم4

  اً (رف) مش

 
 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 85 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                      

و ويىافمخ يغهظ لغى انًُبهظ  1067/  8/  66يىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

 انًبعغزُشدسعخ ميادة إبراهيم أحمد عثمان  لدارسة / اوطشق انزذسَظ وانزذسَت ثبنكهُخ ػهً يُح 

و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ  1067/  7حُش رى يُبلشزهب َىو   /  فً انزشثُخ انشَبضُخ

 انًبعغزُش فً انزشثُخ انشَبضُخ .
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64 بتاريخ
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 86 **  املوضوع )

وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب                     

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

فً انزشثُخ انًبعغزُش نُُم دسعخ الدارسة / آيات جمال عبد الحميد عطيه   تسجيلو ػهً  1067

((  عقلية لناشئات كرة اليدالكفاية البدنية وعالقتها بالصالبه الفــً يىضىع ))   انشَبضُخ

 ورزكىٌ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. هويدا عبد الحميد إسماعيل7
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد0

 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 87 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

/  8/  66يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهُخ ويىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  يىافمخ

دكزىساِ نُُم دسعخ الدارسة / عذارى حسن عبد الرضى عبد الكريم شمساه   تسجيلو ػهً  1067

الدالالت البدنية والمهارية لفرق النشاط فــً يىضىع ))   فً انزشثُخ انشَبضُخانفهغفخ 
(( ورزكىٌ نغُخ  بالمدارس الثانوية فى كرة اليد وعالقتها بأبعاد التفوق الرياضىالخارجى 

 اإلششاف يٍ األعبرزح :

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
 للدراسات العليا والبحوث

 أستاذ تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. هويدا عبد الحميد إسماعيل0
 أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. زينب على محمد حتحوت3

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 88 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ                     

و ويىافمخ يغهظ لغى األنؼبة  1067/  8/  66يىافمخ نغُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ 

حُش  فً انزشثُخ انشَبضُخ دكزىساِ انفهغفخدسعخ منى منصور شحاتة  لدارسة / اثبنكهُخ ػهً يُح 

 و . والزشحذ انهغُخ يُحهب دسعخ دكزىساِ فً انزشثُخ انشَبضُخ . 1067/  7رى يُبلشزهب َىو   / 
 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم شئون التعليم والطالب :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 89 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى شئىٌ انزؼهُى وانطالة ثبنكهُخ وانًزضًُخ انجُبٌ                    

 و  1067/  1066اإلحصبئً نُزُغخ انفشلخ انشاثؼخ نًشحهخ انجكبنىسَىط نهؼبو انغبيؼً 
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 اعتناد ىتيحة الفزقة الزابعة ملزحلة البكالوريوس ))  املوافقة على
 و  (( 2017/  2016للعاو اجلامعى 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 (           ثبنكهُخ               )                ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انزؼهُى وانطالة

                                                                                           
 الزياضية للبيات كلية الرتبية                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى :**  اجلَة 

 

 

  ( : 90 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انزًشَُبد وانغًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ                      

اميرة يحيى /  م.م ةالسيدعلى تعيين و  1067/  8/  66وانًزضًُخ يىافمخ يغهظ انمغى ثزبسَخ 

انًذسط يغبػذ ثزاد انمغى فً وظُفخ يذسط دكزىس ثزاد انمغى وانكهُخ حُش أَهب محمود عفيفى  

يُحذ دسعخ دكزىساح انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ يٍ كهُخ انزشثُخ انشَبضُخ عبيؼخ ثًُ عىَف 

 و . 1067/  8/  65ثزبسَخ 
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 ثبنكهُخ     )                   (  ً لغى شئىٌ انؼبيهٍُ أػضبء هُئخ انزذسَظ** يجهغ إن

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
   مكتب أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 90 **  املوضوع )

و 1068/  1067خطخ انذػى انطالثً واالكبدًًَ واإلسشبدي نهؼبو انغبيؼً                      

وانًمذيخ يٍ انغُذح األعزبر انذكزىس / وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة . وانزً رهزًظ 

  اػزًبدهب يٍ يغهظ انكهُخ . 
 
 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



على اعتناد خطة الدعه الطالبى واالكادميى واإلرشادى للعاو  ))  املوافقـــــة
 ((  و  2018/  2017اجلامعى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 
 )                   (                 إنً أ.د. وكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى وانطالة ** يجهغ

                                                                                           
 الزياضية للبيات كلية الرتبية                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 ** يجهغ إنً لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  4/  64بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 انؼهُب وانجحىس  ثبنكهُخ               )                   ( ** يجهغ إنً لغى انذساعبد

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
 

 و 2017  /  8  / 20بتاريخ    (( 187قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
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