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 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                 أماىة جملس الكلية   

 

 جدول أعنال
 ( 200جملس الكلية اجللسة رقه ) 

 و 8201/   10  /  15املوافق   األثينيامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 2018/   9/  30 (  بتاريخ   199  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

............................................................................................. 
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  

 

 **  العليا والبحوثقسه الدراسات ** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافمخ يجهط          

و ويىافمخ نجُخ اندزاظبد 8142/ 41/  41لعى انؼهىو انزسثىيخ واالجزًبػيخ  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

دالٌا حسن مختار محمد الدارسة / و ػهً رعجيم  8142/  41/  41انؼهيب وانجحىس ثزبزيخ  
الرضا الوظٌفى فــً يىضىع  ))   نُيم دزجخ دكزىزاِ انفهعفخ في انزسثيخ انسيبضيخـ   اعٌلأسم

بمحافظة الدقهلٌة فى ضوء متطلبات  األزهريللعاملٌن فى التربٌة الرٌاضٌة بقطاع التعلٌم 
 ورزكىٌ نجُخ اإلشساف يٍ األظبررح :ــ الجودة الشاملة  ((

 

يعبػد وزئيط لعى انؼهىو انزسثىيخ أظزبذ  أكساو انعيد انعيد  1و1ـ أ4

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد ـ  1 واالجزًبػيخ

 1جبيؼخ انصلبشيك 

انسيبضيخ وزئيط لعى انزسويح  اإلدازحأظزبذ  ظًيسح يحًد خهيم 1د1ـ أ8

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد  واإلدازحوانزُظيى 

 ـ جبيؼخ انصلبشيك 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتارٌخ 
 



 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة (()) .
 و 2018/  10/  15بتاريخ  200* جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 
  ( : 2**  املوضوع ) 

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافمخ              

و ويىافمخ نجُخ 8142/ 41/  2ثبنكهيخ ثزبزيخ   انزًسيُبد وانجًجبش وانزؼجيس انحسكًيجهط لعى 

نجوى عبد الدارسة / و ػهً رعجيم  8142/  41/  41اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثزبزيخ  
تأثٌر فــً يىضىع  ))   نُيم دزجخ دكزىزاِ انفهعفخ في انزسثيخ انسيبضيخـ   الرحٌم سٌد أحمد 

ئى لتحسٌن السٌولٌت فى الجسم والقلق برنامج للتمرٌنات الهوائٌة المتنوهة مع مكمل غذا
 ورزكىٌ نجُخ اإلشساف يٍ األظبررح :ــ ((لدى الفتٌات البدٌنات

 

ووكيم انكهيخ  1ػهى انُفط انسيبضيأظزبذ   أيبل يحًد يىظف  1د1أـ 4

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد  1 نهدزاظبد انؼهيب

 1ـ جبيؼخ انصلبشيك 

ردزيت انزًسيُبد ثمعى انزًسيُبد أظزبذ  وفبء انعيد يحًىد  1د1ـ أ8

ثكهيخ انزسثيخ  وانجًجبش وانزؼجيس انحسكً ـ 

 انسيبضيخ ثُبد ـ جبيؼخ انصلبشيك 

ووكيم انكهيخ  1أظزبذ فعيىنىجيب انسيبضخ  جيهبٌ يعسي آيىة 1د1ـ أ3

نشئىٌ خديخ انًجزًغ ورًُيخ انجيئخ ثكهيخ انزسثيخ 

  1جبيؼخ انصلبشيك  1انسيبضيخ نهجُبد 

 القـــــــــرار :ــــ  ** 

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة (( .
  ( : 3**  املوضوع ) 

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافمخ                     

ويىافمخ نجُخ  1و8142/ 41/ 2يجهط لعى يعبثمبد انًيداٌ وانًضًبز  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

أمانى فوزى الدارسة / و ػهً يُبلشخ  8142/  41/   41اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثزبزيخ  
برنامج فــً يىضىع ))   نُيم دزجخ دكزىزاِ انفهعفخ فً انزسثيخ انسيبضيخـ   نصير محمد

مقترح باستخدام إستراتٌجٌة كٌلر لالرتقاء بالمستوى الرقمً لمسابقة قذف القرص 
 (( ورزكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األظبررح :   0للموهوبٌن رٌاضٌا  

 

أظزبذ انًُبهج وطسق انزدزيط ثكهيخ انزسثيخ  ػصبو انديٍ يزىنً ػجد هللا  1د1ـ أ4

انسيبضيخ ـ جبيؼخ يديُخ انعبداد وزئيط 

 ) ظبثمب(  ) يُبلشب (  جبيؼخ يديُخ انعبداد

أظزبذ يعبثمبد انًيداٌ وانًضًبز وػًيد كهيخ   أيًبٌ ظؼد شغهىل  1د1ـ أ8

 1جبيؼخ انصلبشيك  1انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد 

 ) يُبلشب (                                         

اظزبذ يعبثمبد انًيداٌ وانًضًبز ثمعى   أيًبٌ يحًد َصس 1د1أـ 3

يعبثمبد انًيداٌ وانًضًبز ثكهيخ انزسثيخ 

  1جبيؼخ انصلبشيك  1انسيبضيخ نهجُبد 



 ) يشسفب(                                     

 1بد انًيداٌ وانًضًبز أظزبذ ردزيت يعبثم  أيُبض ظبنى انطىخً  1د1أـ 1

جبيؼخ  1ووكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة 

 ) يشسفب(                       1انصلبشيك 

اظزبذ يعبػد ثمعى انًُبهج وطسق انزدزيط  يهب يحًد ػجد انىهبة 1و1ـ أ1

جبيؼخ  1ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد 

     ) يشسفب (                         1انصلبشيك 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافمخ                     

ويىافمخ نجُخ  1و8142/ 41/ 9يجهط لعى انًُبهج وطسق انزدزيط وانزدزيت  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

أبراهيم منى الدارسة / و ػهً يُبلشخ  8142/  41/   41اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثزبزيخ  
برنامج تعلٌمى فــً يىضىع ))   نُيم دزجخ انًبجعزيس فً انزسثيخ انسيبضيخـ   السيد ابراهيم

باستخدام مسرحة المناهج فى أكتساب األبتكار الحركى لتالمٌذ الحلقة األولى من التعلٌم 
 (( ورزكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األظبررح :   0( سنوات " 7ـ6األساسى ) 

أظزبذ طسق انزدزيط وانزدزيت ثمعى انًُبهج  رهبًَ ػجد انؼصيص اثساهيى   1د1ـ أ4

وطسق انزدزيط وانزدزيت ثكهيخ انزسثيخ 

 ) يشسفب( 1انسيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انصلبشيك 

 –أظزبذ وزئيط لعى انًُبهج وطسق انزدزيط  يحعٍ زيضبٌ ػهً حعٍ    1د1ـ أ8

 1هىاٌ ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُيٍ ـ جبيؼخ ح

 ) يُبلشب (                                          

اظزبذ يعبػد ثمعى انًُبهج وطسق انزدزيط  يهب يحًد ػجد انىهبة 1و1ـ أ3

جبيؼخ  1ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد 

 ) يشسفب (                                     1انصلبشيك 

يدزض ثمعى انًُبهج وطسق انزدزيط وانزدزيت  زضىي يحًد يحًىد هًذ    1ـ د1

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 ) يشسفب (                              1انصلبشيك 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة (( ..

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ                   

وانًزضًُخ يىافمخ يجهط لعى انزًسيُبد وانجًجبش وانزؼجيس انحسكي  ثبنكهيخ ويىافمخ 

سارة عبد هللا عبد العظٌم صبرة لدارسة / انجُخ اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ػهً يُح 

حيش رى يُبلشزهب يىو االصُيٍ انًىافك زسثيخ فً اندكزىزاِ انفهعفخ نُيم دزجخ  انًسجهخ

واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية و 8142/  9/  81

 0 الرياضية
 ** القـــــــــرار :ــــ



 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 و 2018/  10/  15بتاريخ  200* جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 
  ( : 6**  املوضوع ) 

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ                   

وانًزضًُخ يىافمخ يجهط لعى انزسويح وانزُظيى واإلدازح  ثبنكهيخ ويىافمخ نجُخ 

نُيم  انًسجهخ عبدهللا أحمد البصٌلى ـ سمرلدارسة / ااندزاظبد انؼهيب وانجحىس ػهً يُح 

/  9/ 41انًىافك  انعجذحيش رى يُبلشزهب يىو فً انزسثيخ دكزىزاِ انفهعفخ دزجخ 

 0 واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةو 8142
 ** القـــــــــرار :ــــ

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 7**  املوضوع ) 

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ                   

وانًزضًُخ يىافمخ يجهط لعى األنؼبة ـ ثبنكهيخ ويىافمخ نجُخ اندزاظبد انؼهيب 

نُيم دزجخ  انًسجهخ مروة رضا عبد الحلٌم محمد ـ لدارسة / اوانجحىس ػهً يُح 

و 8142/  41/ 3حيش رى يُبلشزهب يىو األزثؼبء انًىافك فً انزسثيخ انًبجعزيس 

 0 واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية
 ** القـــــــــرار :ــــ

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 8**  املوضوع ) 

                  

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافمخ  

لدارسة ايجهط لعى األنؼبة ـ ثبنكهيخ ويىافمخ نجُخ اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ػهً يُح 

حيش رى يُبلشزهب فً انزسثيخ انًبجعزيس نُيم دزجخ  انًسجهخ ـ  والء محمد عبد المنعم / 

واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة و 8142/  9/ 88 انًىافك  انعجذيىو 

 0 فى التربية الرياضية
 ** القـــــــــرار :ــــ

 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((



 
_________________________________________________ 

 و 2018/  10/  15بتاريخ  200* جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

  ( : 9**  املوضوع ) 

                   

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ           

ويىافمخ نجُخ اندزاظبد  1و8142/ 41/ 2يىافمخ يجهط لعى األنؼبة  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

الدارسة / سلوى عبد و ػهً يُبلشخ  8142/  41/   41انؼهيب وانجحىس ثزبزيخ  
فــً   نُيم دزجخ دكزىزاِ انفهعفخ فً انزسثيخ انسيبضيخاللطيف أحمد عبد الفتاح ـ  

أثر أستخدام التعلٌم المعكوس على تعلم مقرر كرة الٌد لتالمٌذ المرحلة يىضىع )) 
(( ورزكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ    0التأسٌسٌة بدولة األمارات العربٌة المتحدة

 ررح :األظب
 

أظزبذ طسق انزدزيط وانزدزيت ثمعى انًُبهج  رهبًَ ػجد انؼصيص اثساهيى   1د1ـ أ4

وطسق انزدزيط وانزدزيت ثكهيخ انزسثيخ 

 ) يُبلشب( 1انسيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انصلبشيك 

أظزبذ كسح انيد وزئيط لعى األنؼبة ثكهيخ    َبديخ يحًد انصبوي  1د1ـ أ8

 1ـ جبيؼخ انصلبشيك انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد 

 ) يشسفب (                                      

أظزبذ رؼهيى كسح انيد ثمعى األنؼبة ـ ثكهيخ  فبطًخ يحًىد أثى ػجدوٌ 1د1ـ أ3

 1انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انصلبشيك 

 ) يشسفب (                                         

اظزبذ طسق ردزيط كسح انيد وزئيط لعى    دػبء اندزديسي أثى انحعٍ  1د1ـ أ1

ثكهيخ انزسثيخ  1انًُبهج وطسق انزدزيط 

  1انسيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ األظكُدزيخ 

 ) يُبلشب (                                      

اظزبذ يعبػد ثمعى انًُبهج وطسق انزدزيط  أييسح لطت غسيت  1و1ـ أ1

جبيؼخ  1نزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد ثكهيخ ا

 ) يشسفب (                             1انصلبشيك 

 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 

 

________________________________________________ 

 و 2018/  10/  15بتاريخ  200* جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 

 

 

 

 ** موضوعات شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريس **
 

 
 

 
 
 
 
 

  ( :10**  املوضوع ) 
 
 
 

ضمنة موافقة مجلس القسم المذكرة المعروضة من قسم األلعاب بالكلٌة والمت          
اللجنة العلمٌة الدائمة لترقى األساتذة  اقتراحعلى  0م10/2018/ 8 بتارٌخ

واألساتذة المساعدٌن فى التربٌة الرٌاضٌة ) لجنة الرٌاضة المدرسٌة ( والخاص 

ك بعد لـ بذات القسم وذ/ عبٌر أحمد بدٌر أحمد بالسٌدة األستاذ المساعد 

وفى ضوء التقارٌر الواردة للمحكمٌن  الجماعً النهائًعلى التقرٌر  االطالع
ترقٌة سٌادتها لدرجة ) أستاذ كرة السلة ( بذات القسم والكلٌة  اقترحت والتً

  0والجامعة 
 
 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 
 
 

  ( :11**  املوضوع ) 
 
 
 

المذكرة المعروضة من السٌد ة األستاذ الدكتور / رئٌس قسم        
بتارٌخ  بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس القسم  التمرٌنات والجمباز 

سارة عبد هللا عبد العظٌم على الطلب المقدم من السٌدة / 8/10/2018
ـ المدرس المساعد بذات القسم والتً تلتمس الموافقة على منحها  صبرة

 0أجازة رعاٌة طفل بدون مرتب لمدة عام 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 ) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة (()-

  ( :12**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة والمتضمنة موافقة      
على تعٌٌن السٌدة المدرس المساعد /  0م14/10/2018مجلس القسم بتارٌخ 

بذات القسم بناء على الطلب المقدم منها حٌث أنها شٌماء محمد عبد المقصود ـ 
منحت درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة ووافق مجلس الكلٌة بتارٌخ 



على منحها  0م11/10/2018ووافق مجلس الجامعة بتارٌخ  0م 30/9/2018
  0دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 

 ** القـــــــــرار :ــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــة ((.)) املوافقـ

 

  ( :13**  املوضوع ) 

والمتضمنة  الحركى روالجمباز والتعبٌالتمرٌنات قسم المذكرة المعروضة من      
على تعٌٌن السٌدة المدرس  0م14/10/2018موافقة مجلس القسم بتارٌخ 

بذات القسم بناء على الطلب المقدم منها حٌث ـ  ماجدة على حسن على المساعد / 
أنها منحت درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة ووافق مجلس الكلٌة 

على  0م11/10/2018ووافق مجلس الجامعة بتارٌخ  0م 30/9/2018بتارٌخ 
  0منحها دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 

 ** القـــــــــرار :ــــ
 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((.)) 

 
  ( :14**  املوضوع ) 

والمتضمن  0مدٌر وحدة الجودة  0د0من أ المعروضةالمذكرة        
توصٌف برامج الدراسات العلٌا والمقررات الدراسٌة التابعة لها للعام 

  0بمجلس الكلٌة  واعتماده 0م2018/2019الجامعى 

 
 :ــــ** القـــــــــرار 

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

  ( :15**  املوضوع ) 

والمتضمن  0مدٌر وحدة الجودة  0د0من أ المعروضةالمذكرة        
الدراسٌة  بكالورٌوس التربٌة الرٌاضٌة والمقرراتتوصٌف برامج 
بمجلس الكلٌة  واعتماده 0م2018/2019 الجامعًالتابعة لها للعام 

0  

 ** القـــــــــرار :ــــ
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 



 

 

 
_______________________________________________________ 
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  ( :16**  املوضوع ) 

 

خطة الكلٌة والمتضمن  0مدٌر وحدة الجودة  0د0من أ المعروضةالمذكرة        
على التنمٌة المستدامة لجمٌع القوى البشرٌة بالكلٌة ) القٌادات األكادٌمٌة ـ 
أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ،  الجهاز األدارى ،   الطالبات ( مرفق لسٌادتكم 

م 2018/2019وأعضاء مجلس الكلٌة الموقر الخطة التدرٌبٌة للعام الجامعً 

  0إلقرارها واعتمادها 

 
 ** القـــــــــرار :ــــ

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

  ( :17**  املوضوع ) 

 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قسى انعهىو انتشثىيخ واالجتًبعيخ ثشأٌ انخطبة انًحىل      

انيُب يٍ سيبدتكى يٍ كهيخ انتشثيخ انشيبضيخ ـ جبيعخ ثُى سىيف ـ يكتت انعًيذ 

وانًتضًٍ انطهت انًقذو يٍ انسيذح انذكتىسح / أسًبء عجذ انعزيز عجذ انًجيذ يحًذ 

 0ى تطهت فيّ َذثهب َذثب كهيب نجًع شًم األسشح وانت 0ـ األستبر انًسبعذ ثبنقسى 

 

 0و41/40/8042وثعشض انًىضىع عهى يجهس انقسى وافق ثجهستخ ثتبسيخ     

ورنك نجًع  0انى كهيخ انتشثيخ انشيبضيخ ـ جبيعخ ثُى سىيف عهى َذة سيبدتهب 

ويشفق نسيبدتكى خطبة كهيخ انتشثيخ انشيبضيخ ـ جبيعخ ثُى سىيف  0شًم األسشح 

  0ى انُذة عه

 

 ** القـــــــــرار :ــــ
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
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 موضوعات ما يستحد مً أعنال

 
  ( : 18**  املوضوع ) 

         

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ          

/ 7/  2ثبنكهيخ ثزبزيخ   انحسكييىافمخ يجهط لعى انزًسيُبد وانجًجبش وانزؼجيس 

و ػهً  8142/  41/  41و ويىافمخ نجُخ اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثزبزيخ  8142

نُيم دزجخ دكزىزاِ انفهعفخ في ـ  وسمٌة ناصر مطلق الحمد  الدارسة / رعجيم 

البناء الفنى للعروض الحركٌة المقدمة ضمن فــً يىضىع  ))   انزسثيخ انسيبضيخ
ورزكىٌ نجُخ  ((كوٌت ) دراسة تحلٌلٌة (مهرجانات األعٌاد الوطنٌة بدولة ال

 اإلشساف يٍ األظبررح :ــ
 

أظزبذ انزؼجيسانحسكً ثمعى انزًسيُبد       األظكُدزاًَشيُت يحًد أحًد  1د1ـ أ4

وانجًجبش وانزؼجيس انحسكً ووكيم انكهيخ نشئىٌ 

ثكهيخ  1خديخ انًجزًغ ورًُيخ انجيئخ ) ظبثمب (

 1انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد ـ جبيؼخ انصلبشيك 

أظزبذ يعبػد ثمعى انزًسيُبد وانجًجبش     يًُ يحًد َجيت  1و1أـ 8

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ  1وانزؼجيس انحسكً 

  1نهجُبد  جبيؼخ انصلبشيك 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 (:ـ19املوضوع رقه )     
           

ثبنكهيخ وانًزضًُخ انطهت انًمدو يٍ  انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى األنؼبة           

ـ األظزبذ انًعبػد ثبنمعى ػهً يُح ظيبدرهب َجالء أحًذ سضىاٌ أحًذ يىسف انعيدح / 

أجبشح خبصخ ثدوٌ أجس نًدح ػبو نهؼًم ثجبيؼخ انًهك فيصم كهيخ انزسثيخ ثبنًًهكخ 

  1انؼسثيخ انعؼىديخ 



وافك يجهط  1و41/41/8142وثؼسض انًىضىع ػهً يجهط انمعى ثزبزيخ       

نهؼًم ثجبيؼخ انًهك فيصم كهيخ  1انمعى ػهً يُح ظيبدرهب أجبشح ثدوٌ أجس نًدح ػبو 

  1انزسثيخ ثبنًًهكخ انؼسثيخ انعؼىديخ 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

___________________________________________________________ 
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  ( : 20**  املوضوع ) 

 

يبتى عشضخ يٍ انسيذح األستبرح انذكتىس / وكيم انكهيخ نهذساسبد      

خطخ انذساسبد انعهيب وانجحىث  اعتًبدانعهيب وانجحىث ثبنكهيخ وانًتضًٍ 

( نهعبو انجبيعي نًشاحم ) انذثهىو ـ انًبجستيش ـ انذكتىساِ 

  و8042/8042

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

  ( : 21**  املوضوع ) 

يأتى عشضخ يٍ انسيذح األستبرح انذكتىس / وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ       

انًجتًع وتًُيخ انجيئخ ثبنكهيخ ثشأٌ صيبَخ وتشغيم يعبيم انكهيخ نهعبو 

  0و8042/8042انجبيعي 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 ( : 22**  املوضوع ) 
             

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافمخ يجهط لعى        

و ويىافمخ نجُخ اندزاظبد انؼهيب 8142/ 41/ 41ثبنكهيخ ثزبزيخ   انؼهىو انزسثىيخ واالجزًبػيخ

نُيم ـ    امىهبة ممدوح التهالدارسة / و ػهً رعجيم  8142/  41/  41وانجحىس ثزبزيخ  

الدراما الحركٌة وتأثٌرها على فــً يىضىع  ))   دزجخ دكزىزاِ انفهعفخ في انزسثيخ انسيبضيخ
 ((دعم التسامح واإلٌثار وعالقتها بالذكاء األجتماعى لدى األطفال فى مرحلة التعلٌم األساسى  

 ورزكىٌ نجُخ اإلشساف يٍ األظبررح :ــ

 

ووكيم انكهيخ  1ػهى انُفط انسيبضيأظزبذ   أيبل يحًد يىظف  1د1أـ 4

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد  1 نهدزاظبد انؼهيب



 1ـ جبيؼخ انصلبشيك 

ثمعى انزًسيُبد وانجًجبش وانزؼجيس أظزبذ  يعسي ذكً انجُدي  أيبَي 1د1ـ أ8

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد ـ  انحسكً ـ 

 جبيؼخ انصلبشيك 

يدزض ثمعى انؼهىو انزسثىيخ واالجزًبػيخ  ثكهيخ  يدَهً ػجد انؼظيى ػجد انحً 1د1ـ و3

  1جبيؼخ انصلبشيك  1انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 ( : 23**  املوضوع ) 
             

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافمخ        

و ويىافمخ 8142/ 41/ 2ثبنكهيخ ثزبزيخ   انزًسيُبد وانجًجبش وانزؼجيس انحسكًيجهط لعى 

 الدارسة / و ػهً رعجيم  8142/  41/  41نجُخ اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثزبزيخ  
فــً   نُيم دزجخ دكزىزاِ انفهعفخ في انزسثيخ انسيبضيخـ  أحمد  نجوى عبد الرحٌم سٌد 

تأثٌر برنامج للتمرٌنات الهوائٌة المتنوعة مع مكمل غذائى لتحسٌن يىضىع  )) 
ورزكىٌ نجُخ اإلشساف يٍ األظبررح  السٌولٌت فى الجسم والقلق لدى الفتٌات البدٌنات ((

 :ــ
 

ووكيم انكهيخ  1انُفط انسيبضيػهى أظزبذ   أيبل يحًد يىظف  1د1أـ 4

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد  1 نهدزاظبد انؼهيب

 1ـ جبيؼخ انصلبشيك 

ثمعى انزًسيُبد وانجًجبش وانزؼجيس أظزبذ  وفبء انعيد يحًىد 1د1ـ أ8

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ ثُبد ـ  انحسكً ـ 

 جبيؼخ انصلبشيك 

أظزبذ فعيىنىجيب انسيبضخ ووكيم انكهيخ نشئىٌ  جيهبٌ يعسي أيىة 1د1ـ أ3

خديخ انًجزًغ ورًُيخ انجيئخ  ثكهيخ انزسثيخ 

  1جبيؼخ انصلبشيك  1انسيبضيخ نهجُبد 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

  ( : 24**  املوضوع ) 

انًركسح انًؼسوضخ يٍ لعى اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ                   

ثبنكهيخ   انزًسيُبد وانجًجبش وانزؼجيس انحسكيوانًزضًُخ يىافمخ يجهط لعى 

عفاف ذكى محمود الدارسة / ويىافمخ نجُخ اندزاظبد انؼهيب وانجحىس ػهً يُح 

حيش رى يُبلشزهب يىو انعجذ فً انزسثيخ  انًبجعزيسنُيم دزجخ  انًسجهخا ـ   قاسم

واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى و 8142/  9/ 41انًىافك 

 0 التربية الرياضية
 ** القـــــــــرار :ــــ 



 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

___________________________________________________________ 


