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 جدول أعنال

 (   203جملظ الكلية اجللطة ) 
 0و2019/ 15/1املوافق   الجالثاءامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 3052/   53/  51(  بتاريخ    303محضر الجلسة السابقة رقم  )    **
 م 

   ** القـــــــــساز :ــــ 

............................................................................................. 
 :ـثاىيًا :ـــ  موضوعات اجللطة احلالية  **  

 

 **** موضوعات قطه الدزاضات العليا والبحوث  
 

 
  ( : 1**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
لجنة الدراسات العليا و م2/5/3052مجلس قسم األلعاب بتاريخ  والمتضمنة موافقة

 ـ ضازة الطيد دزويش الطيدالدارسة / م على منح  3052/  5/ 51والبحوث بتاريخ 

 األحدحيث تم مناقشتها يوم  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية
م . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة  3052/  53/ 51الموافــــــــق 

 . فى التربية الرياضية
   ** القـــــــــساز :ــــ 

............................................................................................. 
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 و 2019/  1/  15بتازيخ  203جدول أعنال جملظ الكلية اجللطة ** 
 
 

  ( : 2**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
 م5/5/3052مجلس قسم الترويح والتنظيم واإلدارة بتاريخ  والمتضمنة موافقة

الدارسة / م على منح  3052/  5/ 51لجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ و

حيث تم  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ ٍبة فتحي الطيد الشيخ 

م . واقترحت اللجنة منحها  3052/  53/ 51الموافــــــــق  األحدمناقشتها يوم 
 . درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــساز :ــــ 

............................................................................................. 
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

  ( : 3**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ  المناهج وطرق التدريس والتدريبمجلس قسم  تضمنة موافقةوالم

م على  3052/  5/ 51لجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ و م1/5/3052

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية ـ  زشا حمند حطً حطني الدارسة / منح 

م .  3052/  53/ 51الموافــــــــق  األحدحيث تم مناقشتها يوم  الرياضية
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

   ** القـــــــــساز :ــــ 

............................................................................................. 
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 
  ( : 4**  املوضوع ) 

                    

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى        

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب  0و2019/ 1/ 6ثبنكهٛخ ثزبسٚخ   انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد

ـ    سارة ابراهيم جمعة على كشكالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/  15ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

دور األنشطة الرياضية فى فــٗ يٕظٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخ انًبعغزٛشدسعخ  نُٛم



جودة الحياة لدى طالبات تخصص الرياضات القاتلية بكلية التربية الرياضية بنات ـ 
 ((    1جامعة الزقازيق 

 

 

 

 : ورزكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانذكى يٍ األسبررح
 

أعزبر انًجبسصح ثمغى انشٚبظبد انًبئٛخ    شٛشٍٚ احًذ ٕٚعف انغُذٖ 0د0ـ أ1

ٔانًُبصالد ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد ـ 

 ) يششفب (            0عبيؼخ انضلبصٚك 

أعزبر انزبٚكَٕذٔ ٔسئٛظ لغى انشٚبظبد      عٛٓبٌ ٕٚعف أحًذ انصبٖٔ  0د0ـ أ2

ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  انًبئٛخ ٔانًُبصال

 ) يُبلشب (  عبيؼخ انضلبصٚك    0نهجُبد 

أعزبر انًجبسصح ثمغى انشٚبظبد انًبئٛخ  يشفذ يحًذ سشبد انجبص 0د0ـ أ3

ٔانًُبصالد ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد ـ 

  ) يُبلشب (  0عبيؼخ انضلبصٚك 

 أعزبر انًُبصالد ثمغى انًُبصالد ٔانشٚبظبد     دػبء يحًذ ًْذ  0د0ـ أ4

ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد ـ  0انفشدٚخ 

 ) يُبلشب (            0عبيؼخ حهٕاٌ 

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

  ( :5**  املوضوع ) -

                    

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى      

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد  0و2019/ 1/  8انًُبْظ ٔغشق انزذسٚظ ٔانزذسٚت  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

ـ    هيم حمدان محمدنوسة ابراالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/ 15انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

الذكاءات المتعددة وتأثيرها فــٗ يٕظٕع ))   نُٛم دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخ
على بعض السمات األرادية ومستوى أداء بعض مهارات ألعاب القوى فى درس التربية 

 : انًُبلشخ وانذكى يٍ األسبررحورزكىٌ نجُخ ((   1الرياضية للصم "

 

 

أعزبر انجحش انؼهًٗ ثمغى انًٕاد انزشثٕٚخ    يحًٕد ٚحٛٗ يحًذ  0د0ـ أ1

ٔاألعزًبػٛخ ٔانُفغٛخ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

نهجٍُٛ ـ عبيؼخ ثُٓب ٔانؼًٛذ انغبثك نكهٛزٗ رشثٛخ 

 ) يُبلشب (  0سٚبظٛخ ثٍُٛ انضلبصٚك ٔثُٓب 

ٛخ أعزبر يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًعًبس ٔػًٛذ كه أًٚبٌ عؼذ صغهٕل 0د0ـ أ2

 0انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد ـ  عبيؼخ انضلبصٚك 

 ) يُبلشب (                                    

انزذسٚظ ثمغى انًُبْظ ٔغشق  قأعزبر غش  رٓبَٗ ػجذ انؼضٚض اثشاْٛى  0د0ـ أ 3



انزذسٚظ ٔٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب 

) األعجك ( ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ  0ٔانجحٕس 

 ) يششفب (              0عبيؼخ انضلبصٚك  0نهجُبد 

ػهى انُفظ انشٚبظٗ ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ أعزبر   آيبل يحًذ ٕٚعف  0د0ـ أ4

انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثكهٛخ انزشثٛخ 

  0عبيؼخ انضلبصٚك  0انشٚبظٛخ نهجُبد 

          ) يششفب (                                   

أعزبر رذسٚجبد يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًعًبس  ػهٗ يشعٗ ٕٚعف  ْبنٗ 0د0ـ أ5

ثمغى انًٛذاٌ ٔانًعًبس ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

 ) يششفب(     0نهجُبد ـ عبيؼخ انضلبصٚك 

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
 

  ( :6**  املوضوع ) -

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ                     

ٔيٕافمخ نغُخ  0و2019/ 1/  8يغهظ لغى انًُبْظ ٔغشق انزذسٚظ ٔانزذسٚت  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

أعزبر دكزٕس / أًٚبٌ حغٍ  إظبفخو ػهٗ  2019/  1/ 15انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

يحًذ انحبسَٔٗ ـ أعزبر غشق انزذسٚظ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُبد ) عبثمب ( عبيؼخ 

انضلبصٚك انٗ نغُخ األششاف ػهٗ انجحش انًمذو يٍ انًذسط انًغبػذ / سظٕٖ أحًذ يحًذ انؼمبد 

ٔرؼهى يٓبسح انٕصت انطٕٚم ثذسط  انًؼشفٙـ ثؼُٕاٌ " فبػهٛخ انزذسٚظ انفؼبل ػهٗ انزحصٛم 

 0ٛخ انشٚبظٛخ نهصى انجكى " ٔرنك نُٛم دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ فخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ انزشث

 ْٛئخ األششاف األعبعٛخ :ـ 

د/ أُٚبط عبنى انطٕخٗ         أعزبر رذسٚت يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًعًبس ثمغى يغبثمبد 00أ

 انشٚبظٛخ ثُبد عبيؼخ ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ـ  ثكهٛخ انزشثٛخ 0انًٛذاٌ ٔانًعًبس 

 0انضلبصٚك 

 

 انؼعٕانًعبف :ـ 

كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد أًٚبٌ حغٍ انحبسَٔٗ      أعزبر غشق انزذسٚظ ٔػًٛذ  0د0أ

  0)عبثمب( عبيؼخ انضلبصٚك 

 

 نٛصجح كبالرٗ :ـ 

 اًٚبٌ حغٍ يحًذ انحبسَٔٗ  0د0ـ  أ 1

 أُٚبط عبنى انطٕخٗ  0د0ـ  أ 2

 

 ** القـــــــــساز :ــــ  3
4 ----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 



 و 2019/  1/  15بتازيخ  203** جدول أعنال جملظ الكلية اجللطة 
 

- 
 

  ( :7**  املوضوع ) 

                    

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى       

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد  0و2019/ 1/  8انًُبْظ ٔغشق انزذسٚظ ٔانزذسٚت  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

و ػهٗ إظبفخ أعزبر دكزٕس / أًٚبٌ حغٍ يحًذ  2019/  1/ 15انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

بر غشق انزذسٚظ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُبد ) عبثمب ( عبيؼخ انضلبصٚك انحبسَٔٗ ـ أعز

ـ   اسساء أسبيخ يذًد خهيم أدًدانٗ نغُخ األششاف ػهٗ انجحش انًمذو يٍ انًذسط انًغبػذ / 

ثؼُٕاٌ " رأصٛش ثشَبيظ رذسٚجٗ نزطٕٚش انًجبدٖء انخططٛخ ػهٗ يغزٕٖ أداء الػجٗ كشح انمذو 

 "0انًٕعى انزذسٚجٗ  انصى انجكى خالل

 

 هيئخ األشساف األسبسيخ :ـ 

د/ يصطفٗ ػجذ انحًٛذ ركٗ         أعزبر انزذسٚت انشٚبظٗ ثمغى انزذسٚت انشٚبظٗ ٔػهٕو 00أ

  0عبيؼخ انضلبصٚك  0انحشكخ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثٍُٛ  

 

 انؼضىانًضبف :ـ 

أعزبر غشق انزذسٚظ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد       أًٚبٌ حغٍ انحبسَٔٗ 0د0أ

  0)عبثمب( عبيؼخ انضلبصٚك 

 

 نيصجخ كبالرً :ـ 
 اًٚبٌ حغٍ يحًذ انحبسَٔٗ  0د0ـ  أ 1

 يصطفٗ ػجذ انحًٛذ ركٗ   0د0ـ  أ 2

 ** القـــــــــساز :ــــ 
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

  ( : 8**  املوضوع ) 

                    

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى        

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب  0و2019/ 1/ 6انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

ضحى يسرى عبد الغنى عبد الدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/  15ٔانجحٕس ثزبسٚخ  
فاعلية التمرينات فــٗ يٕظٕع ))   نُٛم دسعخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخـ    دالمجي

ٔرزكٌٕ نغُخ ((    "1المائية الترويحية على اللياقة الحركية لدى سيدات الوزن الزائد 

 انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :
 

الرياضات أستاذ السباحة المتفرغ بقسم  أبتسام توفيق عبد الرازق  د/ 1ـ أ0
المائية والمنازالت بكلية التربية الرياضية 



 ) مناقشا (   1جامعة الزقازيق  1للبنات 

أستتتتاذ التتتترويف المتفتتترغ بقستتتم التتتترويف    محمد كمال السمنودى   د/ 1ـ أ6
 1بكليتتتتة التربيتتتتة الرياضتتتتية  1الرياضتتتتى 

 ) مناقشا (            1جامعة المنصورة 

علتتتتى ستتتتحر عبتتتتد العزيتتتتز  1د1أـتتتت 3
   حجازى    

بكقسم الرياضات المائية  1أستاذ السباحة 
بكلية التربية الرياضية  1والمنازالت 

 ) مشرفا ( 1جامعة الزقازيق  1للبنات 

أستتتتاذ التتتترويف بقستتتم التتتترويف والتن تتتيم  محمد محمد غانم  إيناس 1د1أـ  2
ورئتتتتيس القستتتتم بكليتتتتة التربيتتتتة  واإلدارة

  1جامعة الزقازيق  1الرياضية للبنات 
 ) مشرفا (                                

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 **** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدزيظ  
 

  ( :9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انشٚبظبد انًبئٛخ                                     

و ػهٗ 2019/  1/ 6ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

ـ مدرس  عبد الفتاح شوقيجنية عبد الفتاح السيدة / انطهت انًمذو يٍ 

ثذٌٔ أعش  إعبصحٔانزٙ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ يُح عٛبدرٓب  دكتور  بذات القسم

نًذح ػبو نهؼًم ثغبيؼخ حفش انجبغٍ ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ نهؼبو انغبيؼٗ 

  0و2018/2019
 ** القـــــــــساز :ــــ 

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

  ( : 10*  املوضوع ) 

ثبنكهٛخ  انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالدانًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى                   

نحبعخ انمغى انٗ ثؼط و  2019/  1/  6ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 انغبيؼٙانضبَٗ نهؼبو  انذساعٙنهفصم انزذسٚظ داخم انمغى  انزٗ رغبػذ فٗ االَزذاثبد

  0ٔفمب نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح ثُبء الحزٛبط انمغى  0و2018/2019
 ** القـــــــــساز :ــــ 



.............................................................................................
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2019/  1/  15بتازيخ  203** جدول أعنال جملظ الكلية اجللطة 
 

 موضوعات ما يطتحد مً أعنال

 
  ( : 11**  املوضوع ) 

ٔانًزعًٍ عفش األعزبر انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ سئٛظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ          

انًغبػذ / َغالء أحًذ سظٕاٌ ـ نهغفش انٗ انخبسط حٛش أَٓب ظًٍ نغُخ األششاف 

ـ انًغغهخ نشعبنخ انذكزٕساِ " ثؼُٕاٌ "  ػهٗ انذاسعخ / عبسح ػجذ انظبْش شحبرّ

رذسٚجبد انًشكجخ نزطٕٚش انغبَت انجذَٗ ٔانًٓبسٖ نألنؼبة األسركبر فٗ كشح انغهخ " 

 0ٔٔظغ أعى األعزبر انًغبػذ/ فبٚضح يحًذ انغٛذ ـ األعزبر انًغبػذ ثمغى األنؼبة 

 ثذال يُٓب 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------ـ

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى        

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد  0و2019/ 1/ 6انزًشُٚبد ٔانغًجبص ٔانزؼجٛش انحشكٗ  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

منال السيد عبد الرازق الدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/  15انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  
تأثير أستخدام فــٗ يٕظٕع ))   نُٛم دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ  فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخـ  مد  مح

تدريبات الموانع على اللياقة القلبية التنفسية وبعض المتغيرات البدنية والمهارية 
ٔرزكٌٕ نغُخ ((    للحركات األرضية لطالبات الحلقة الثانية من التعليم األساسي  "

 يٍ األعبرزح :انًُبلشخ ٔانحكى 
 

أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم    حسين درى أبا ة د/ 1ـ أ0
الصحة الرياضية والعميد السابق لكلية 

 1جامعة بنها  1التربية الرياضية بنين 
 ) مناقشا (                               

أستتتتاذ الجمبتتتاز بقستتتم التمرينتتتات والجمبتتتاز       جيهان أحمد بدر د/ 1ـ أ6
والتعبيتتتر الحركتتتى بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية 

 جامعة الزقازيق   ) مشرفا (  1للبنات 



أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز         أيمان محمد محمد محمود  1د1ـ أ3
بكلية التربية الرياضية  والتعبير الحركى

 جامعة الزقازيق   ) مشرفا 1للبنات 

أستتتتتاذ فستتتتيولوجيا الرياضتتتتة بقستتتتم العلتتتتوم   رانيا محمد عبد هللا غريب 1د1ـ أ 2
الصتتحية بكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتات ـ 

 جامعة الزقازيق          ) مشرفا ( 

التمرينتتات والجمبتتاز والتعبيتتر أستتتاذ مستتاعد  حميدة عبد هللا عطية  1م1ـ أ  5
 1الحركتتتى بكليتتتة التربيتتتة الرياضتتتية للبنتتتات 

 ( مناقشا ( جامعة الزقازيق   ) 

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
  ( : 13**  املوضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ  العلوم التربوية واالجتماعيةمجلس قسم  والمتضمنة موافقة

م على  3052/  5/ 51لجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ و م1/5/3052

فى التربية  الماجستيردرجة ـ  ٍامن حمند حمنود أمحد غيينى الدارسة / منح 

م .  3052/  53/ 51الموافــــــــق  األحدحيث تم مناقشتها يوم  الرياضية
 . فى التربية الرياضية الماجستيرواقترحت اللجنة منحها درجة 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 14**  املوضوع ) 

 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ                   

و ػهٗ سأٖ انغُخ  2019/  1/  6ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

لجنة انؼهًٛخ نزشلٗ األعبرزح ٔاألعبرزح انًغبػذٍٚ فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ) 
ـ   فاطمة صالح جمعة أحمدبالسيدة الدكتور / (  ٔانخبص التدريب الرياضي 

انًذسط ثزاد انمغى ٔرنك ثؼذ اإلغالع ػهٗ انزمشٚش انُٓبئٙ انغًبػٙ ٔفٗ 

أستاذ )  ثزسليخ سيبدرهب ندزجخرٕصٗ  ٔانزٙظٕء انزمبسٚش انٕاسدح نهًحكًٍٛ 
 .( ثزاد انمغى ٔانكهٛخ  مساعد



 ** القـــــــــساز :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 
  ( : 15**  املوضوع ) 

 

 ثشأٌ يبرى ػشظخ ػهٗ يغهظ انكهٛخ ثشأٌ  انًؼٛذ ٔانًذسط انًغبػذ انًزغٛت         

ػٍ انؼًم فٗ انؼشٔض انشٚبظٛخ ثبنزشو األٔل ٔلذ رى انؼمبة ثبنًغهظ انغبثك 

 0ثبنزأخٛش نًذح عزخ أشٓش نهزشلٛخ أٔ انًُبلشخ حغت انحبنخ 

ٔثُبء ػهّٛ فمذ رمشس رؼذٚم انؼمبة انٗ انمٛبو ثبنؼًم األداسٖ ثبنكهٛخ رحذ أششاف      

  0انذساعٗ ػًٛذح انكهٛخ ٔانٕكالء ثبنكهٛخ نُٓبٚخ انؼبو 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 أحيط اجمللظ علنا باملوافقة                             

 
  ( : 16**  املوضوع ) 

ثُبء ػهً انًركسح انًؼسوضخ يٍ لسى اندزسبد انؼهيب ثبنكهيخ           

دضىز  ػدو / سؼد كًبل طه ـ ػ0ٍد0انًمدو يٍ أ االػزراز خوانًزضًُ

انجبدثخ / يسسا صالح يذًد خضس ـ ديش أَه ضًٍ نجُخ انذكى  خيُبلش

ػهً  وثؼسض انًىضىع0 نزدهىز دبنزه انصذيخوذنك َظسا  0وانًُبلشخ 

مذ ػهً و  واف55/5/9052نجُخ اندزسبد انؼهيب وانجذىس ثزبزيخ 

وضغ األسزبذ اندكزىز / دسيٍ دزي أثبظه ـ ضًٍ نجُخ و االػزراز

  0انًسضيخ  نظسوفهد/ سؼد كًبل طه ـ 0انًُبلشخ وانذكى ثدال يٍ أ

 نزصجخ كبالرً :ـ 

 رغسيد يذًد انؼسالي  0د0ـ  أ 5

 دسيٍ دزي أثبظخ  0د0ـ أ 9

 جيهبٌ يسسي آيىة  0د0ـ  أ 3

 زاَدا شىلً سيد دسٍ  0د0ـ أ 4

 أيهبة ػجد انفزبح ػهً  0د0ـ  أ 5

 



 القـــــــــساز :ــــ  
------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

  ( : 17**  املوضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من رئيس قسم األلعاب بالكلية والمتضمن على      
ـ األستاذ المساعد ـ للسفر  نجالء أحمد رضوانالمقدم من السيدة /  االعتذار

 أميرة السيدالخارج حيث أنها ضمن لجنة األشراف على الدارسة /  إلى
المسجلة لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية بعنوان " ـ  متوليأمين 

 تأثير برنامج باستخدام األلعاب الصغيرة على األداء المهارى فى كرة
 ليصبف األشراف كاألتى :ـ  1السلة :
 رابحة محمد لطفى  1د1ـ  أ 0
 مها محمد عبد الوهاب 1م1ـ  أ 6

 القـــــــــساز :ــــ 
------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جامعة الصقاشيق         
 كلية الرتبية السياضية للبيات 

 قطه الدزاضات العليا      

 
 مركسة للعسض

 على الطيدة األضتاذة الدكتوزة / عنيدة الكلية
 
ـ  سعد كمال طهالسيد األستاذ الدكتور / المقدم من  االعتذاربناء على          

يسرا لمناقشة الباحثة /  حضوره عدم حيث أنه ضمن لجنة المناقشة والحكم عن
التربية الرياضية  المسجلة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فىـ  خضر صالح محمد

 الفسيولوجيةبرنامج باستخدام التدريبات التوافقية على تطوير الكفاءة وعنوانها " 
 والبدنية واألداء المهارى فى تنس الطاولة " 

ولم يتمكن من السفر الى الزقازيق لحضور  الصحية  هوذلك لتدهور حالت    
  0المناقشة 

 
وبعرض الموضوع على لجنة الدراسات العليا والبحوث وافقت على وضع    

سعد كمال / ـ بدال من األستاذ الدكتور  األستاذ الدكتور / حسين درى أبا ة
 يصبف التشكيل كاالتى :ـ  لكي 1طه 

 رغسيد يذًد انؼسالي  0د0ـ  أ 5

 دسيٍ دزي أثبظخ  0د0ـ أ 9

  أيىةجيهبٌ يسسي  0د0ـ  أ 3

 شىلً سيد دسٍ زاَدا  0د0ـ أ 4

 أيهبة ػجد انفزبح ػهً  0د0ـ  أ 5

 

 واألمس معسوض على ضيادتكه باملوافقة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 
 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( : 1**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
م على  3052/  5/ 51والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية ـ    ضازة الطيد دزويش الطيد الدارسة / منح 

م . واقترحت  3052/  53/ 51الموافــــــــق  األحدحيث تم مناقشتها يوم  الرياضية
 . اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

  

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ      )                   (** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 
 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( : 2املوضوع ) **  

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
 م5/5/3052مجلس قسم الترويح والتنظيم واإلدارة بتاريخ  والمتضمنة موافقة

الدارسة / م على منح  3052/  5/ 51لجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ و

حيث تم  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةـ ٍبة فتحي الطيد الشيخ 

م . واقترحت اللجنة  3052/  53/ 52الموافــــــــق  الثالثاءمناقشتها يوم 
 . منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 
 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 

 

 

 

 ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ      )                   (** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( : 3املوضوع ) **  

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية                   
بتاريخ  المناهج وطرق التدريس والتدريبمجلس قسم  والمتضمنة موافقة

م على  3052/  5/ 51لجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ و م1/5/3052

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية ـ  زشا حمند حطً حطني الدارسة / منح 

م .  3052/  53/ 30الموافــــــــق  الخميسحيث تم مناقشتها يوم  الرياضية
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

 
 

 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 

 

 

 

 ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ      )                   (** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى        

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب  0و2019/ 1/ 6انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

ـ    جمعة على كشك راهيمإبسارة الدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/  15ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

دور األنشطة الرياضية فى فــٗ يٕظٕع ))   نُٛم دسعخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخ
جودة الحياة لدى طالبات تخصص الرياضات القاتلية بكلية التربية الرياضية بنات ـ 

 ((    1جامعة الزقازيق 

 : ورزكىٌ نجُخ انًُبلشخ وانذكى يٍ األسبررح

أعزبر انًجبسصح ثمغى انشٚبظبد انًبئٛخ   شٛشٍٚ احًذ ٕٚعف انغُذ٘  0د0ـ أ1

ٔانًُبصالد ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد ـ 

 ) يششفب (            0عبيؼخ انضلبصٚك 

أعزبر انزبٚكَٕذٔ ٔسئٛظ لغى انشٚبظبد    عٛٓبٌ ٕٚعف أحًذ انصبٖٔ    0د0ـ أ2

 ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخانًبئٛخ ٔانًُبصال 

 ) يُبلشب (  عبيؼخ انضلبصٚك    0نهجُبد 

أعزبر انًجبسصح ثمغى انشٚبظبد انًبئٛخ  يشفذ يحًذ سشبد انجبص 0د0ـ أ3

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



ٔانًُبصالد ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد ـ 

 ) يُبلشب (   0عبيؼخ انضلبصٚك 

أعزبر انًُبصالد ثمغى انًُبصالد ٔانشٚبظبد    دػبء يحًذ ًْذ    0د0ـ أ4

ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد ـ  0 انفشدٚخ

 ) يُبلشب (            0عبيؼخ حهٕاٌ 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ      )                   (

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( :5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ             

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد  0و2019/ 1/  8لغى انًُبْظ ٔغشق انزذسٚظ ٔانزذسٚت  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

ـ    وسة ابراهيم حمدان محمدنالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/ 15انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

الذكاءات المتعددة وتأثيرها فــٗ يٕظٕع ))   نُٛم دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخ
على بعض السمات األرادية ومستوى أداء بعض مهارات ألعاب القوى فى درس التربية 

 : انًُبلشخ وانذكى يٍ األسبررحورزكىٌ نجُخ ((   1الرياضية للصم "
أسزبذ انجذش انؼهًي ثمسى انًىاد انزسثىيخ  يذًىد يذيً يذًد    0د0ـ أ5

واالجزًبػيخ وانُفسيخ ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُيٍ ـ 

جبيؼخ ثُهب وانؼًيد انسبثك نكهيزً رسثيخ زيبضيخ ثُيٍ 

 ) يُبلشب (  0انصلبشيك وثُهب 

وػًيد كهيخ انزسثيخ أسزبذ يسبثمبد انًيداٌ وانًضًبز  أيًبٌ سؼد شغهىل 0د0ـ أ9

 0انسيبضيخ نهجُبد ـ  جبيؼخ انصلبشيك 

 ) يُبلشب (                                    

انزدزيس ثمسى انًُبهج وطسق انزدزيس  قأسزبذ طس رهبًَ ػجد انؼصيص اثساهيى   0د0ـ أ 3

) األسجك (  0ووكيم انكهيخ نهدزاسبد انؼهيب وانجذىس 

    0جبيؼخ انصلبشيك  0نهجُبد ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ 

 ) يشسفب (          
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أسزبذ ػهى انُفس انسيبضً ووكيم انكهيخ نشئىٌ  آيبل يذًد يىسف   0د0ـ أ4

اندزاسبد انؼهيب وانجذىس ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ 

  0جبيؼخ انصلبشيك  0نهجُبد 

 ) يشسفب (                                            

أسزبذ ردزيجبد يسبثمبد انًيداٌ وانًضًبز ثمسى  هبنخ ػهً يسسً يىسف  0د0ـ أ5

انًيداٌ وانًضًبز ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد ـ 

 ) يشسفب(     0جبيؼخ انصلبشيك 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ      )                   (

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( :6**  املوضوع ) -

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ                     

ٔيٕافمخ نغُخ  0و2019/ 1/  8يغهظ لغى انًُبْظ ٔغشق انزذسٚظ ٔانزذسٚت  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

ر دكزٕس / أًٚبٌ حغٍ و ػهٗ إظبفخ أعزب 2019/  1/ 15انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

يحًذ انحبسَٔٗ ـ أعزبر غشق انزذسٚظ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُبد ) عبثمب ( عبيؼخ 

انضلبصٚك انٗ نغُخ األششاف ػهٗ انجحش انًمذو يٍ انًذسط انًغبػذ / سظٕٖ أحًذ يحًذ انؼمبد 

صت انطٕٚم ثذسط ـ ثؼُٕاٌ " فبػهٛخ انزذسٚظ انفؼبل ػهٗ انزحصٛم انًؼشفٙ ٔرؼهى يٓبسح انٕ

 0انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهصى انجكى " ٔرنك نُٛم دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ فخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ 

 ْٛئخ األششاف األعبعٛخ :ـ 

د/ أُٚبط عبنى انطٕخٗ         أعزبر رذسٚت يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًعًبس ثمغى يغبثمبد 00أ

 ة ـ  ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُبد عبيؼخ ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطال0انًٛذاٌ ٔانًعًبس 

 0انضلبصٚك 

 

 انؼعٕانًعبف :ـ 
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أًٚبٌ حغٍ انحبسَٔٗ      أعزبر غشق انزذسٚظ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد  0د0أ

  0)عبثمب( عبيؼخ انضلبصٚك 

 

 نٛصجح كبالرٗ :ـ 

 اًٚبٌ حغٍ يحًذ انحبسَٔٗ  0د0ـ  أ 1

 أُٚبط عبنى انطٕخٗ  0د0ـ  أ 2

 
 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ      )                   (

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( :7**  املوضوع ) 

                  

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى       

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد  0و2019/ 1/  8انًُبْظ ٔغشق انزذسٚظ ٔانزذسٚت  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

و ػهٗ إظبفخ أعزبر دكزٕس / أًٚبٌ حغٍ يحًذ  2019/  1/ 15انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  

ـ أعزبر غشق انزذسٚظ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُبد ) عبثمب ( عبيؼخ انضلبصٚك انحبسَٔٗ 

ـ   اسساء أسبيخ يذًد خهيم أدًدانٗ نغُخ األششاف ػهٗ انجحش انًمذو يٍ انًذسط انًغبػذ / 

ثؼُٕاٌ " رأصٛش ثشَبيظ رذسٚجٗ نزطٕٚش انًجبدٖء انخططٛخ ػهٗ يغزٕٖ أداء الػجٗ كشح انمذو 

 "0خالل انًٕعى انزذسٚجٗ  انصى انجكى

 هيئخ األشساف األسبسيخ :ـ 

د/ يصطفٗ ػجذ انحًٛذ ركٗ         أعزبر انزذسٚت انشٚبظٗ ثمغى انزذسٚت انشٚبظٗ ٔػهٕو 00أ

  0عبيؼخ انضلبصٚك  0انحشكخ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثٍُٛ  

 انؼضىانًضبف :ـ 

ًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ نهجُبد أًٚبٌ حغٍ انحبسَٔٗ      أعزبر غشق انزذسٚظ ٔػ 0د0أ

  0)عبثمب( عبيؼخ انضلبصٚك 
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 نيصجخ كبالرً :ـ 
 اًٚبٌ حغٍ يحًذ انحبسَٔٗ  0د0ـ  أ 1

 يصطفٗ ػجذ انحًٛذ ركٗ   0د0ـ  أ 2

 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 
 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ      )                   (

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 :ـبالكلية  الرياضات المائية والمنازالتقسم  :**  اجلَة 

  ( : 14**  املوضوع ) 

 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ                   

و ػهٗ سأٖ انغُخ  2019/  1/  6ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

لجنة انؼهًٛخ نزشلٗ األعبرزح ٔاألعبرزح انًغبػذٍٚ فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ) 
ـ   فاطمة صالح جمعة أحمدبالسيدة الدكتور / نخبص (  ٔاالتدريب الرياضي 

انًذسط ثزاد انمغى ٔرنك ثؼذ اإلغالع ػهٗ انزمشٚش انُٓبئٙ انغًبػٙ ٔفٗ 
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أستاذ )  ثزسليخ سيبدرهب ندزجخظٕء انزمبسٚش انٕاسدح نهًحكًٍٛ ٔانزٙ رٕصٗ 
 .( ثزاد انمغى ٔانكهٛخ  مساعد

 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 
 
 

 إنٗ لغى شئٌٕ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ  ثبنكهٛخ    )                   (** يجهغ 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة         

  ( ـ   16* املوضوع: ) 
ـ  سعد كمال طهالسيد األستاذ الدكتور / المقدم من  االعتذاربناء على          

يسرا لمناقشة الباحثة /  حضوره عدم حيث أنه ضمن لجنة المناقشة والحكم عن
المسجلة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية ـ  خضر صالح محمد

برنامج باستخدام التدريبات التوافقية على تطوير الكفاءة الفسيولوجية وعنوانها " 
 والبدنية واألداء المهارى فى تنس الطاولة " 

الزقازيق لحضور  وذلك لتدهور حالته الصحية  ولم يتمكن من السفر الى    
  1المناقشة 
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وبعرض الموضوع على لجنة الدراسات العليا والبحوث وافقت على وضع    

سعد كمال / ـ بدال من األستاذ الدكتور  األستاذ الدكتور / حسين درى أبا ة
 لكي يصبف التشكيل كاالتى :ـ  1طه 

 رغسيد يذًد انؼسالي  0د0ـ  أ 5

 دسيٍ دزي أثبظخ  0د0ـ أ 9

 جيهبٌ يسسي أيىة  0د0ـ  أ 3

 زاَدا شىلً سيد دسٍ  0د0ـ أ 4

 أيهبة ػجد انفزبح ػهً  0د0ـ  أ 5

 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 
 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ    )                   (

 

                                                                                                                                                                             
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 

 :ـقسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة         

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ             

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب  0و2019/ 1/ 6لغى انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

ضحى يسرى عبد الغنى عبد الدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/  15ٔانجحٕس ثزبسٚخ  
فاعلية التمرينات فــٗ يٕظٕع ))   نُٛم دسعخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخـ    المجيد

ٔرزكٌٕ نغُخ ((    "1المائية الترويحية على اللياقة الحركية لدى سيدات الوزن الزائد 

 انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :
 

الرياضات أستاذ السباحة المتفرغ بقسم  أبتسام توفيق عبد الرازق  د/ 1ـ أ0
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المائية والمنازالت بكلية التربية الرياضية 
 ) مناقشا (   1جامعة الزقازيق  1للبنات 

أستتتتاذ التتتترويف المتفتتترغ بقستتتم التتتترويف    محمد كمال السمنودى   د/ 1ـ أ6
 1بكليتتتتة التربيتتتتة الرياضتتتتية  1الرياضتتتتى 

 ) مناقشا (            1جامعة المنصورة 

ستتتتحر عبتتتتد العزيتتتتز علتتتتى  1د1أـتتتت 3
   حجازى    

بكقسم الرياضات المائية  1أستاذ السباحة 
بكلية التربية الرياضية  1والمنازالت 

 ) مشرفا ( 1جامعة الزقازيق  1للبنات 

أستتتتاذ التتتترويف بقستتتم التتتترويف والتن تتتيم  إيناس محمد محمد غانم  1د1أـ  2
واإلدارة ورئتتتتيس القستتتتم بكليتتتتة التربيتتتتة 

  1جامعة الزقازيق  1ية للبنات الرياض
 ) مشرفا (                                

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ    )                   (

 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 :ـبالكلية  الرياضات المائية والمنازالتقسم  :**  اجلَة 

  ( :9املوضوع )  ** 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ               

و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 2019/  1/ 6ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

ـ مدرس دكتور  بذات  جنية عبد الفتاح شوقي عبد الفتاحالسيدة / 
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ح عٛبدرٓب إعبصح ثذٌٔ أعش نًذح ػبو نهؼًم ٔانزٙ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ يُ القسم

  0و2018/2019ثغبيؼخ حفش انجبغٍ ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ نهؼبو انغبيؼٗ 
 
 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 
 ** يجهغ إنٗ لغى شئٌٕ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ  ثبنكهٛخ    )                   (

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 :ـبالكلية  الرياضات المائية والمنازالتقسم  :**  اجلَة 

  ( : 10املوضوع ) *  

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ                   

و نحبعخ انمغى انٗ ثؼط  2019/  1/  6ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



االَزذاثبد انزٗ رغبػذ فٗ انزذسٚظ داخم انمغى نهفصم انذساعٙ انضبَٗ نهؼبو انغبيؼٙ 

  0ٔفمب نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح ثُبء الحزٛبط انمغى  0و2018/2019
 
 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 
 ** يجهغ إنٗ لغى انشٚبظبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد  ثبنكهٛخ    )                   (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 اجلَة : قطه األلعاب بالكلية :ـ 
  ( : 11**  املوضوع ) 

 
انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ سئٛظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ٔانًزعًٍ عفش األعزبر          

ـ نهغفش انٗ انخبسط حٛش أَٓب ظًٍ نغُخ  َجالء أدًد زضىاٌانًغبػذ / 

ـ انًغغهخ نشعبنخ  شذبرخسبزح ػجد انظبهس األششاف ػهٗ انذاسعخ / 

ثؼُىاٌ " ردزيجبد انًسكجخ نزطىيس انجبَت انجدًَ وانًهبزي نألنؼبة انذكزٕساِ " 

ـ فبٚضح يحًذ انغٛذ " ٔٔظغ أعى األعزبر انًغبػذ/ كسح انسهخ  األزركبذ فً

 0ثذال يُٓب  0ذ ثمغى األنؼبة األعزبر انًغبػ

 

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 التعليم واالعتمادلضمان جودة 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



 ضكستازية اجمللظ                                          عنيد الكلية زئيظ اجمللظ 

 
   دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                           

 
 )                   (         ثبنكهٛخ    انذساعبد انؼهٛب ** يجهغ إنٗ لغى 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 

 :ـ قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية :**  اجلَة   

  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔظخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزعًُخ يٕافمخ يغهظ لغى        

ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد  0و2019/ 1/ 6انزًشُٚبد ٔانغًجبص ٔانزؼجٛش انحشكٗ  ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

 منال السيد عبد الرازقالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2019/  1/  15انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ  
تأثير استخدام فــٗ يٕظٕع ))   نُٛم دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ  فٗ انزشثٛخ انشٚبظٛخـ  محمد  

تدريبات الموانع على اللياقة القلبية التنفسية وبعض المتغيرات البدنية والمهارية 
ٔرزكٌٕ نغُخ ((    للحركات األرضية لطالبات الحلقة الثانية من التعليم األساسي  "

 ى يٍ األعبرزح :انًُبلشخ ٔانحك
أستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة  د/ حسين درى أبا ة   1ـ أ0

الرياضية والعميد السابق لكلية التربية الرياضية 
 1جامعة بنها  1بنين 

 ) مناقشا (                               

أستتتاذ الجمبتتاز بقستتم التمرينتتات والجمبتتاز والتعبيتتر  د/ جيهان أحمد بدر      1ـ أ6
جامعتتتة  1الحركتتى بكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتات 

 الزقازيق   ) مشرفا ( 

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  أيمان محمد محمد محمود         1د1ـ أ3
جامعة  1الحركى بكلية التربية الرياضية للبنات 

 ) مشرفاالزقازيق   

أستتتتاذ فستتتيولوجيا الرياضتتتة بقستتتم العلتتتوم الصتتتحية  رانيا محمد عبد هللا غريب  1د1ـ أ 2

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



بكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتات ـ جامعتتة الزقتتازيق          
 ) مشرفا ( 

 أستاذ مستاعد التمرينتات والجمبتاز والتعبيتر الحركتى حميدة عبد هللا عطية  1م1ـ أ  5
جامعتتة الزقتتازيق    1بكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتات 

 ) مناقشا (  (

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 عنيد الكلية زئيظ اجمللظ      ضكستازية اجمللظ                                          

 
  دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                   

 )                   (         ثبنكهٛخ    انذساعبد انؼهٛب ** يجهغ إنٗ لغى 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 :ـ قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية :**  اجلَة   

  ( : 13**  املوضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية          
مجلس قسم العلوم التربوية واالجتماعية بتاريخ  والمتضمنة موافقة

 3052/  5/ 51لجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ و م1/5/3052

درجة ـ ٍامن حمند حمنود أمحد غيينى  الدارسة / م على منح 

 األحدحيث تم مناقشتها يوم  فى التربية الرياضية الماجستير
ت اللجنة منحها درجة م . واقترح 3052/  53/ 51الموافــــــــق 

 . فى التربية الرياضية الماجستير
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 عنيد الكلية زئيظ اجمللظ      ضكستازية اجمللظ                                          

 
  دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                   

 
 )                   (         ثبنكهٛخ    انذساعبد انؼهٛب ** يجهغ إنٗ لغى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                          
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية
 
 

 :ـ رئيس قسم األلعاب بالكلية  :**  اجلَة   

  ( : 17**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من رئيس قسم األلعاب بالكلية والمتضمن              
ـ األستاذ المساعد ـ  نجالء أحمد رضوانالمقدم من السيدة /  االعتذارعلى 

أميرة الخارج حيث أنها ضمن لجنة األشراف على الدارسة /  إلىللسفر 
المسجلة لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية ـ  متوليأمين  السيد

بعنوان " تأثير برنامج باستخدام األلعاب الصغيرة على األداء المهارى 

 من :ـ كاألتيليصبف األشراف  1السلة : فى كرة
  لطفيرابحة محمد  1د1ـ  أ 0
 نجالء أحمد رضوان  1م1ـ  أ 6
 مها محمد عبد الوهاب 1م1ـ  أ 3

 إىل 
 رابحة محمد لطفى  1د1ـ أ 0
 مها محمد عبد الوهاب  1م1ـ  أ  6

 و 2019/  1/  15بتازيخ    (( 203قساز جملظ الكلية  اجللطة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 

 عنيد الكلية زئيظ اجمللظ                               ضكستازية اجمللظ          

 
 دكتوز : إمياٌ ضعد شغلول                                                                                                         

   
 )                   (      ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ       

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 الرتبية السياضية للبياتكلية                                                                     أماىة جملظ الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



 

 

                                                                                                                                                                         
 بية السياضية للبياتكلية الرت                                                                    أماىة جملظ الكلية

 
 

 

 

                                                                                                                                                                         
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                    أماىة جملظ الكلية
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