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 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 

 
 ددول أعنال

 ( 198جملس الكلية اجللسة زقه ) 
 و 2018/   7/    15امليعقدة يوو األ حد املوافق  

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 8181/   6/  88 (  بتارٌخ   891  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **.

   ** القـــــــــساز :ــــ 

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

 

 **  الدزاسات العليا والبحوخقسه ** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ العليا 8112/  7/  11هجلس لسن العلْم الصحيح تالكليح تراسيخ 

ـ   أحمد مصطفى محمد الفقى سارةلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11ّالثحْز تراسيخ 

السمنة وبعض المتغٌرات فــٔ هْضْع ))   الرشتيح الشياضيح فيالواجسريش لٌيل دسجح 

للممارسات والغٌر  سنة  51ـ 51من  أسفل الظهر للسٌدات من سن باآلموعالقتها 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ ((ممارسات للنشاط الرٌاضً

 

أستاذ اإلصابات ورئٌس قسم العلوم         ــ أ.د. رضا رشاد عبد الرحمن8
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الصحٌة  
 1 الزقازٌق

أستاذ التربٌة الصحٌة بقسم العلوم الصحٌة      جٌهان ٌحٌى محمود 1د1ــ أ8
   للبنات ـ جامعة الزقازٌق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــــة                                      

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 8155/  2/  82بتارٌخ 
 



 و 2018/  7/  15بتازيخ  198** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

  ( : 2**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

الذساساخ  م ّهْافمح لجٌح8112/  7/  1تالكليح تراسيخ  ّالوضواسهساتماخ الويذاى هجلس لسن 

لٌيل   ـ أمانروضة كمال حامدلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11  العليا ّالثحْز تراسيخ

برنامج مقترح باستخدام اإلٌقاع فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش دسجح 
(( ّذركْى  م تتابع5x511لسباق  التسلٌم والتسلم عملٌة  لتحسٌنوالرؤٌة البصرٌة  السمعً

 لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ

مسابقات المٌدان والمضمار بقسم مسابقات أستاذ  أٌمان محمد نصرــ أ.د. 8
 1المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات 

   1جامعة الزقازٌق 
 عزٌزة محمد عفٌفً  1د1أــ 8
 

مسابقات المٌدان والمضمار بقسم  أستاذ تدرٌب
مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة 

 1الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

 ** القـــــــــساز :ــــ       
 .املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ( : 3**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  1تالكليح تراسيخ  الشياضاخ الوائيح ّالوٌاصالخهجلس لسن 

 زٌنب سمٌر علىلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11  الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ 

وعالقته  النفسًألمن افــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش لٌيل دسجح    محمد ـ
ّذركْى لجٌح اإلششاف هي  بالدافعٌة لتعلم رٌاضة التاٌكوندو لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ((

 األساذزج :ــ

 

التاٌكوندو ورئٌس قسم الرٌاضات المائٌة أستاذ  الصاويجٌهان ٌوسف احمد ــ أ.د. 8
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

   1جامعة الزقازٌق 
 فاطمة صالح جمعة ــ م .د. 8
 
 
 عبد الحمٌد نهى عبد العظٌم 1د1ـ  م 3

الرٌاضات المائٌة والمنازالت بكلٌة مدرس بقسم 
 1 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
بكلٌة  واالجتماعٌةمدرس بقسم العلوم التربوٌة 

  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــة                                           

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 و 2018/  7/  15بتازيخ  198** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

  ( : 4**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  11تالكليح تراسيخ  الرشّيح ّالرٌظين ّاإلداسج هجلس لسن 

 سلوى زضا حمندلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11  الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ 

دراسة المشكالت فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش دسجح  ـ  لييل عياىي

ّذركْى لجٌح اإلششاف هي  الرٌاضٌة بقطاع التعلٌم األزهري (( اإلدارٌة والفنٌة للتربٌة

 األساذزج :ــ

التروٌح الرٌاضً المتفرغ بقسم التروٌح أستاذ  مٌرفت عبد الغفار الجوهرىــ أ.د. 8
والتنظٌم واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

   1جامعة الزقازٌق 
أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌح والتنظٌم  سمٌرة محمد خلٌل  1د1أــ 8

واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
    1الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة .

  ( : 5**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                  

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  11تالكليح تراسيخ   ّاإلداسجالرشّيح ّالرٌظين هجلس لسن 

والء محمود سعد لدارسة / ا ذسجيلم علٔ  8112/  7/   11 الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ 

فاعلٌة برنامج فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيح الواجسريشلٌيل دسجح   ـ  الكرٌم عبد

 سنة (( 52لتحسٌن بعض مهارات لعبة الهوكى للناشئٌن ) تحت سن  رٌاضً تروٌحً

 هي األساذزج : األششافّذركْى لجٌح 

أستاذ التروٌح ورئٌس قسم التروٌح والتنظٌم  إٌناس محمد محمد غانمــ أ.د. 8
واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

  1الزقازٌق 
       

الهوكً بقسم األلعاب ـ بكلٌة التربٌة أستاذ  علٌاء محمد سعٌد عزمً ــ أ.د. 8
  1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ــــــــــــــــــــة املوافقـــــــ

  ( : 6**  املوضوع ) 

 الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                  

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/     تالكليح تراسيخ  الحشكيالروشيٌاخ ّالجوثاص ّالرعثيش هجلس لسن 

مروة جودة أحمد لدارسة / ا ذسجيلم علٔ  8112/  7/  11  الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ 

تأثٌر تدرٌبات فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيح الواجسريشلٌيل دسجح   ـ محمد علٌوة 



على بعض المتغٌرات البدنٌة وتحسٌن مستوى ألداء المهارى على  ( Glidingالجلٌدنج)
 هي األساذزج : األششافّذركْى لجٌح  عارضة التوازن ((

 

 

الجمباز ورئٌس قسم التمرٌنات والجمباز أستاذ   نادٌة عبد القادر أحمدــ أ.د. 8
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

        1جامعة الزقازٌق 
مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر أستاذ   حمٌدة عبد هللا خضرجى 1د1م1ــ أ8

الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
  1الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ( : 7**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  1هجلس لسن الشياضاخ الوائيح ّالوٌاصالخ تالكليح تراسيخ 

فاطمة على على لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ   

تأثٌر استخدام فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش لٌيل دسجح ـ   سالم أحمد
ّذركْى لجٌح اإلششاف هي دالتون على بعض نواتج التعلم فى رٌاضة المبارزة ((  إستراتٌجٌة

 األساذزج :ــ

 

 مرفت محمد رشاد الباز ــ أ.د. 8
 
 
 مى محسن ابو النور     1د1ـ  م  8

الرٌاضات المائٌة  بقسمتدرٌب المبارزة أستاذ 
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

  1جامعة الزقازٌق 
مدرس بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بكلٌة 

   1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ( :8**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  2هجلس لسن الوٌاُج ّطشق الرذسيس ّالرذسية تالكليح تراسيخ 

هدٌر مجدي حسٌن لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/   11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ  

تأثٌر وحدات فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ    محمود عامر

فى التربٌة الرٌاضٌة على الحالة البدنٌة والسلوك التكٌفى ألطفال  المنهجًتعلٌمٌة للمحتوى 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــالتربٌة الفكرٌة  (( 

 

 ــ أ.د. تهانى عبد العزٌز ابراهٌم 8
 
 

م المناهج أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقس
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  وطرق التدرٌس ـ
  1جامعة الزقازٌق 



أستاذ علم النفس بقسم العلوم التربوٌة      آمال محمد ٌوسف 1د 1أـ    8
بكلٌة  ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  واالجتماعٌة

   1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 املواقــــــــــــــــــــــــــــة 
  ( :9**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ 8112/  7/ 11تالكليح تراسيخ  الرشّيح ّالرٌظين ّاإلداسج هجلس لسن 

سارة عاطف عبد العال لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11العليا ّالثحْز تراسيخ   

قٌاس كفاءة فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ    الصافورى

القرارات على أدارة األزمات بالتطبٌق على وزارة الشباب والرٌاضة بجمهورٌة نظم دعم 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ((   مصر العربٌة

 

  منى عبد الفتاح لطفً ــ أ.د. 8
 
 
     سمٌرة محمد خلٌل 1د 1ـ  أ  8

التروٌح الرٌاضً المتفرغ بقسم التروٌح أستاذ 
ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  والتنظٌم واإلدارة

  1ـ جامعة الزقازٌق 
التروٌح والتنظٌم بقسم  اإلدارة الرٌاضٌةأستاذ 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  واإلدارة
   1الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــــــــة 

  ( :10**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ 8112/  7/ 11هجلس لسن الرشّيح ّالرٌظين ّاإلداسج  تالكليح تراسيخ 

ـ    سمر سمٌر حسن عبد المنصفلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11العليا ّالثحْز تراسيخ   

التنمٌة المستدامة كرؤٌة فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح جح لٌيل دس
ّذركْى لجٌح اإلششاف األنشطة الرٌاضٌة والتروٌحٌة ببعض الجامعات المصرٌة  ((  إلدارة

 هي األساذزج :ــ

 

 ــ أ.د. إٌناس محمد محمد غانم8
 
 
 
 سمٌرة محمد خلٌل     1د 1ـ  أ  8

أستاذ التروٌح ورئٌس قسم التروٌح والتنظٌم 
واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

  1الزقازٌق 
 

أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌح والتنظٌم 
واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

  1الزقازٌق 
       



 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
 

  ( :11**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ العليا 8112/  7/ 2هجلس لسن األلعــــــــــــــاب  تالكليح تراسيخ 

ـ    منار محمود عبد السالم شعبانلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11ّالثحْز تراسيخ   

تأثٌر البرمجة اللغوٌة فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح ح لٌيل دسج

عن الملعب وبعض المهارات العقلٌة فى والدفاع  الساحقالضرب  مهارتًالعصبٌة على 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ((  الكرة الطائرة 

 

أستاذ الكرة الطائرة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد عمارة8
   1ـ جامعة الزقازٌق 

  جٌهان محمد فؤاد عبد الحلٌم 1د1أــ 8
 
 
 دعاء فاروق محمد 1د1م1أـ   3

أستاذ الكرة الطائرة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 1ـ جامعة الزقازٌق 

 
 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــــــة 

  ( :12**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  2هجلس لسن الوٌاُج ّطشق الرذسيس ّالرذسية تالكليح تراسيخ 

أسراء أسامة محمد لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/   11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ  

تأثٌر برنامج فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ   خلٌل أحمد  

تدرٌبً لتطوٌر المبادئ الخططٌة على مستوى أداء العبً كرة القدم الصم البكم خالل 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــالموسم التدرٌبً  (( 

 

 ــ أ.د. مصطفى عبد الحمٌد ذكى 8
 
 
 

أستاذ التدرٌب الرٌاضً بقسم التدرٌب الرٌاضً 
وعلوم الحركة ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ 

  1جامعة الزقازٌق 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــة                                                                       



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  7/  15بتازيخ  198** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

  ( : 13**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  1هجلس لسن الشياضاخ الوائيح ّالوٌاصالخ تالكليح تراسيخ 

أٌمان أحمد عبده لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/   11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ  

 استخدام تأثٌرفــٔ هْضْع ))  فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ    مكاوى
ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج ((  على تعلم بعض مهارات كرة الماء التولٌديالنموذج 

 :ــ

 

قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت ب السباحةأستاذ  سحر عبد العزٌز على ــ أ.د. 8
 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌقبكلٌة 

   
  منار خٌرت على 1د1م1أــ 8
 
 
 دعاء محمد كامل  1د1مـ   3

بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت  أستاذ مساعد
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  

 
بكلٌة  الرٌاضات المائٌة والمنازالتمدرس بقسم 

  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــة                                                 

  ( : 14**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  1هجلس لسن الشياضاخ الوائيح ّالوٌاصالخ تالكليح تراسيخ 

روٌدا سعٌد عبد لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ   

تأثٌر فــٔ هْضْع ))  فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ    اللطٌف مأمون 

أسلوب النمذجة والعرض المرئً باستخدام األجهزة النقالة لتحسٌن مستوى أداء سباحة 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــالزحف على البطن  (( 

 

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت  ــ أ.د. عبٌر عبد الرحمن شدٌد 8
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق

   
 ماٌسة فؤاد أحمد   1د1ــ أ8
 
 
 ماٌسة محمد عفٌفً  1د1م1ـ  أ 3

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت 
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  

 
أستاذ مساعد  بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 



1  

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ـــــــــــــــــــة املوافقــــ                                       

 
  ( : 15**  املوضوع ) 

 الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                  

م ّهْافمح 8112/  7/   1تالكليح تراسيخ    الحشكيهجلس لسن الروشيٌاخ ّالجوثاص ّالرعثيش 

 نسمة أحمدلدارسة / ام علٔ هٌالشح  8112/  7/  11لجٌح الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ   

تأثٌر تدرٌبات فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ    أمٌن

وتحسٌن مستوى أألداء المهارى على ( على بعض المتغٌرات البدنٌة S .A.Qالساكٌو ) 
 ّذركْى لجٌح الوٌالشح ّالحكن هي األساذزج : حصان القفز ((

 

بقسم التمرٌنات والجمباز  غالجمباز المتفرأستاذ   ناهد خٌري فٌاضــ أ.د. 8
والتعبٌر الحركً ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة 

الرٌاضٌة  المجتمع وتنمٌة البٌئة ) سابقا ( بكلٌة
        1للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

  أٌمان محمد محمد محمود 1د1أــ 8
 

بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر  الجمبازأستاذ 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  الحركً

  1الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــة                                                    

  ( :16**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  2هجلس لسن الوٌاُج ّطشق الرذسيس ّالرذسية تالكليح تراسيخ 

 رضوى أحمد محمد / لدارسةام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11ساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ   الذ

فاعهيت انتدريس فــٔ هْضْع ))  فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ     العقاد

 وتعهى يهارة انىثب انطىيم بدرس انتزبيت انزياضيت نهصى انًعزفيانفعال عهى انتحصيم 

 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ((   انبكى

 

 ــ أ.د. إٌناس سالم الطوخى 8
 
 
 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار بقسم 
مسابقات المٌدان والمضمار ـ بكلٌة التربٌة 

  1الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــــــة                          

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  7/  15بتازيخ  198** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

  ( : 17**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ 8112/  7/ 9تالكليح تراسيخ  ّاالجرواعيحهجلس لسن العلْم الرشتْيح 

محمد محمود محمود  أمانًلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/   11العليا ّالثحْز تراسيخ  

فاعلٌة بعض فــٔ هْضْع ))  فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح لٌيل دسجح ـ    سمري  أحمد

المهارات العقلٌة على التدفق النفسً ومستوى األداء المهارى لناشئ هوكً المٌدان  (( 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ

 

النفس الرٌاضً المتفرغ بقسم العلوم  أستاذ علم ــ أ.د. لٌلى حامد صوان  8
التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 للبنات ـ جامعة الزقازٌق
   

 علٌاء محمد سعٌد عزمى 1د1ــ أ8
 
 
 أكرام السٌد السٌد  1د1م1ـ  أ 3

بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة  الهوكىأستاذ 
 الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  

 
أستاذ مساعد  بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة 

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املوافقـــــــــــــــــــــــــة                                                            

 ( :  18**  املوضوع ) 
انًذكزة انًعزوضت يٍ قسى اندراساث انعهيا وانبحىث بانكهيت وانًتضًنت يىافقت            

و ويىافقت 8102/  7/ 5بانكهيت بتاريخ   انتًزيناث وانجًباس وانتعبيز انحزكىيجهس قسى 

ماجدة على الدارسة / و عهى يناقشت  8102/  7نجنت اندراساث انعهيا وانبحىث بتاريخ    / 
تأثٌر فى موضوع))ـ  ة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة حسن على ـ  لنٌل درج

برنامج لأللعاب التنافسٌة والغنائٌة على تنمٌة بعض القٌم الثقافٌة والتفاعل األجتماعى 
(( وتتكىٌ نجنت انًناقشت وانحكى   والمهارات الحركٌة األساسٌة لدى طفل ماقبل المدرس 

 يٍ األساتذة :ــ
أستاذ المناهج وبرامج الطفل ـ قسم العلوم  د/ ابتهاج محمود طلبة 1ـ أ5

التربوٌة ـ كلٌة التربٌة للطفولة المبكره ـ جامعة 
    ) مشرفا (                         القاهرة          

أستتتتاذ التعبٌتتتر الحركتتتً ووكٌتتتل الكلٌتتتة لشتتتئون  د/ زٌنب محمد أحمد األسكندرانى    1ـ أ8
المجتمتتتع وتنمٌتتتة البٌئتتتة بكلٌتتتة التربٌتتتة خدمتتتة 
   لرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق            ا

        ) مناقشا(  

 

أستاذ التعبٌر الحركً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  منال محمد سٌد أحمد منصور       1د1ـ أ5



                جامعة الزقازٌق                             1للبنات 
 مشرفا()                                           )

أستتتتتاذ المنتتتتاهج وبتتتترامج الطفتتتتل قستتتتم العلتتتتوم  جٌهان شفٌق عزام     1د1ـ أ 5
كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة جامعة  1األساسٌة 

 ) مناقشا (                     حلوان               

 

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــة                                                              
 ــــ ( : 19**  املوضوع )    

 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليةح ّالورضةوٌح هْافمةح هجلةس           

م ّهْافمح لجٌةح الذساسةاخ 8112/  7/  2لسن الوٌاُج ّطشق الرذسيس ّالرذسية تالكليح تراسيخ 

علـ  للػـات جسـذيل الدازسـة / دَـاد عصـن        8112/  7/   11العليا ّالثحْز تراسيخ  
وذلـ  بيـات علـ  التقسيـس      0ة املادستري يف الرتبية السياضـية  حمند ـ املسذلة لدزد 

املقدو مً السادة املشسفني عل  البحـح بـايجي :ــ  بـلٌ الباحجـة د جتقـدو يف أ        
  0و14/5/2018فصل يف السسالة مير أٌ مت التسذيل السسالة حت  

 
 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــــة                                                       

 

 
 
 

 موضوعات شئوٌ أعضات ٍيئة التدزيس

 
  ( :   20   **  املوضوع )

الوزكشج الوعشّضح هي لسن األلعاب تالكليح ّالورضوٌح هْافمح هجلس المسن                     

عبٌر أحمد بدٌر  / األستاذ المساعد السٌدة م علٔ الطلة الومذم هي 8112/  7/  2تراسيخ 
ّالري ذلروس فيَ الوْافمح علٔ ذجذيذ األجاصج الووٌْحح لِا تذّى هشذة لوذج عام  بذات القسم

 لوشافمح الضّج الزٓ يعول تذّلح الكْيد. 
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــــــة                                            

 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  7/  15بتازيخ  198** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

  ( : 21**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن األلعاب تالكليح ّالورضوٌح هْافمح هجلس المسن                     

هبة على إبراهٌم / األستاذ المساعد السٌدة م علٔ الطلة الومذم هي 8112/  7/  2تراسيخ 
ذلروس فيَ الوْافمح علٔ ذجذيذ األجاصج الووٌْحح لِا تذّى هشذة  ّالري بذات القسم ـسلٌم 

 ذج عام لشعايح الطفل . لو
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــة 
 

  ( :22**  املوضوع )

الوزكشج الوعشّضح هي لسن العلْم الرشتْيح ّاالجرواعيح تالكليح ّالورضوٌح                     

/ األستاذ الدكتور السٌدة م علٔ الطلة الومذم هي 8112/  7/  9هْافمح هجلس المسن تراسيخ 
ّالري ذلروس فيَ الوْافمح علٔ ذجذيذ األجاصج  هدى عبد الحمٌد عبد الوهاب  بذات القسم

 الووٌْحح لِا تذّى هشذة لوذج عام لشعايح الطفل . 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 املوافقـــــــــــــــــــــــــة 
  ( :   23  املوضوع )**  

الوزكشج الوعشّضح هي لسن العلْم الرشتْيح ّاالجرواعيح تالكليح ّالورضوٌح                     

/ األستاذ الدكتور السٌدة م علٔ الطلة الومذم هي 8112/  7/  9هْافمح هجلس المسن تراسيخ 
ذلروس فيَ الوْافمح علٔ هٌحِا أجاصج تذّى  ّالري نهال صالح الدٌن عباده بذات القسم

للعام الذّليح تذّلح الكْيد  األكاديويحهشذة لوذج عام ّرلك لرعالذ سيادذِا للعول توذسسح 

 1م8189/ 8181 الجامعً

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة .

  ( :   24  **  املوضوع )

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الروشيٌاخ ّالجوثاص ّالرعثيش الحشكي تالكليح                     

األستاذ السٌدة م علٔ الطلة الومذم هي 8112/  7/  2ّالورضوٌح هْافمح هجلس المسن تراسيخ 
ّالرٔ ذلروس فيَ الوْافمح علٔ ذجذيذ  غادة محمد ٌوسف السٌد  بذات القسم/ المساعد 

 األجاصج الووٌْحح لِا تذّى هشذة لوذج عام لشعايح الطفل . 



 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــــــة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  7/  16بتازيخ  186** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

  ( :25**  املوضوع )

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الشياضاخ الوائيح ّالوٌاصالخ تالكليح ّالورضوٌح                     

/ األستاذ الدكتور السٌدة م علٔ الطلة الومذم هي 8112/  7/  2هْافمح هجلس المسن تراسيخ 
ّالري ذلروس فيَ الوْافمح علٔ ذجذيذ األجاصج  نجالء أمٌن رزق الطناحى ـ بذات القسم

 الووٌْحح لِا تذّى هشذة لوذج عام لشعايح الطفل . 
 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــة                                                      

 موضوعات ما يستذد مً أعنال

  ( :  26 **  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                   

م ّهْافمح هجلس لسن هساتماخ الويذاى  8112/  7/  11لجٌح الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ 

فٔ الرشتيح  الفلسفح دكرْساٍدسجح منٌرة السٌد السٌد بدر ـ   لدارسة / اّالوضواس تالكليح علٔ هٌح 

م . ّالرشحد اللجٌح هٌحِا  8112/  1/   81الوْافك  االشٌييحيس ذن هٌالشرِا يْم  الشياضيح

 الفلسفح فٔ الرشتيح الشياضيح . دكرْساٍدسجح 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــــــة  ((
  ( :  27**  املوضوع )  

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح هجلس          

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ العليا 8112/  7/ 9لسن العلْم الرشتْيح ّاالجرواعيح تالكليح تراسيخ 

ٌيل لـ   زٌنب فوزى على سٌد أحمد لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11ّالثحْز تراسيخ  

الفاعلٌة الذاتٌة وعالقتها فــٔ هْضْع ))  فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح دسجح 
ّذركْى لجٌح اإلششاف باألستجابه االنفعالٌة والرضا المهنً لدى مدربً رٌاضة الجودو  (( 

 هي األساذزج :ــ

 

أستاذ العلوم التربوٌة واألجتماعٌه ووكٌل     ــ أ.د. آمال محمد ٌوسف   8
الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث بكلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق
   

 فاٌزة أحمد محمد خضر 1د1ــ أ8
 

 الرٌاضات المائٌة والمنازالتبقسم  الجودوأستاذ 
 للبنات ـ جامعة الزقازٌق  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 



 
  أسماء ٌحى عزت 1د1مـ   3

 
بقسم العلوم التربوٌة   مدرس دكتور  

واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
 1جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــــــة  ((

 
 

  ( : 28**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                  

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  11هجلس لسن الرشّيح ّالرٌظين ّاألداسج  تالكليح تراسيخ 

محمد  سمر لوؤىلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/   11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ  

دور المهرجانات فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش لٌيل دسجح ـ     عبد العظٌم

 سنة (( 51ـ58والثقة بالنفس لتلمٌذات المرحلة األعدادٌة من سن ) االنتماءفى تعزٌز 

 ّذركْى لجٌح األششاف هي األساذزج :

 

أستاذ التمرٌنات بقسم التمرٌنات والجمباز  ــ أ.د. سلوى سٌد موسى حسب النبى8
والتعبٌر الحركً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ 

  1جامعة الزقازٌق 
       

مدرس بقسم التروٌح والتنظٌم واألدارة ـ بكلٌة  د منى أبو هاشم محمد  1ــ م8
  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــــــة  ((
  ( : 29**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ العليا ّالثحْز 8112/  7/ 2هجلس لسن األلعاب تالكليح تراسيخ 

لٌيل ـ    زهراء عبد هللا محمد أحمد الخولىلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11تراسيخ   

فــٔ هْضْع )) خطح همرشحَ للرسْيك األكرشًّٔ   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش دسجح 

 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ 1لشياضح الكشج الطائشج فٔ جوِْسيح هصش العشتيح ((

 

أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌح والتنظٌم  ــ أ.د. سمٌرة محمد خلٌل8
واإلدارة  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

   1الزقازٌق 
 جٌهان محمد فؤاد   1د1ــ أ8
 
 

أستاذة الكرة الطائرة بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة 
 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  

 



أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  عزة أحمد السعٌد 1د1ـ  أم 3
  1للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــة  (())  

 
 

  ( : 30**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ العليا ّالثحْز 8112/  7/ 2هجلس لسن األلعاب تالكليح تراسيخ 

الواجسريش لٌيل دسجح ـ    مروة محمود عفٌفىلدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11تراسيخ   

علٔ  الرفاعليالوثاسياخ الرعليويح ّالفيذيْ  اسرخذامفعاليح فــٔ هْضْع ))  فٔ الرشتيح الشياضيح

 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــ 1(( ذعلن تعض األداءاخ الوِاسيح الوشكثح فٔ كشج اليذ 

 

كلٌة التربٌة ب كرة الٌد ورئٌس قسم األلعابأستاذ  نادٌة محمد الصاوى جعفرــ أ.د. 8
   1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

   فاطمة محمود أبو عبدون 1د1ــ أ8
 
 

بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة  تعلٌم كرة الٌدأستاذ 
 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  

 
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــــــة  ((

  ( : 31**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح                    

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ العليا ّالثحْز 8112/  7/ 2هجلس لسن األلعاب تالكليح تراسيخ 

لٌيل دسجح ـ    ندى محسوب عبد الحمٌد لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11تراسيخ   

علٔ تعض  ّذأشيشٍاألششأً  األسلْبفــٔ هْضْع ))    فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح 

ّذركْى لجٌح  1فٔ الكشج الطائشج (( األتركاسّٓالرفكيش  الوعشفيالورغيشاخ الوِاسيح ّالرحصيل 

 اإلششاف هي األساذزج :ــ

 

أستاذ كرة الطائرة بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة  ــ أ.د. جٌهان محمد فؤاد عبد الحلٌم8
   1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 عزة أحمد السعٌد   1د1م1ــ أ8
 
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 

أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 1جامعة الزقازٌق  للبنات ـ 

 
 
 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــــة  ((  
 

                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  7/  15بتازيخ  198** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

  ( : 32**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  1هجلس لسن الشياضاخ الوائيح ّالوٌاصالخ تالكليح تراسيخ 

ـ  أٌة احمد رسالن لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ   

تأثٌر استخدام أنشطة بعض فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش لٌيل دسجح 
ّذركْى لجٌح اإلششاف هي الذكاءات المتعددة على تعلم سباحة الزحف على البطن  (( 

 األساذزج :ــ

 

 ــ أ.د. أمل محمد أبو المعاطى عمر 8
 
 
 ماٌسة فؤاد أحمد      1د1ـ  أ  8

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة       
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

  1جامعة الزقازٌق 
أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة    

والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
   1جامعة الزقازٌق 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــة                                                         

 
  ( :33**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  2هجلس لسن الوٌاُج ّطشق الرذسيس ّالرذسية تالكليح تراسيخ 

ندا عماد الدٌن  / لدارسةام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ   

تأثٌر استخدام فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش جح لٌيل دسـ    طوسون

إستراتٌجٌة " جٌكسو " للتعلم التعاونً باستخدام العاب مائٌة غرضٌه على تعلم بعض 
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــالمهارات األساسٌة فى السباحة للمبتدئات  (( 

 

 ــ أ.د. تهانً عبد العزٌز إبراهٌم 8
 
 
 سحر عبد العزٌز على      1د 1ـ  أ  8

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج    
وطرق التدرٌس ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

  1جامعة الزقازٌق 
أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة  

والمنازالت  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 



   1جامعة الزقازٌق 

 ـــساز :ــــ ** القــــــ
 املوافقــــــــــــــــــة                                                         

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  7/  15بتازيخ  198** ددول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

  ( :34**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح الذساساخ 8112/  7/ 11هجلس لسن الرشّيح ّالرٌظين ّاإلداسج  تالكليح تراسيخ 

ـ    هند عبد الحمٌد عطٌة أحمد لدارسة / ام علٔ ذسجيل  8112/  7/   11العليا ّالثحْز تراسيخ  

بطاقة األداء  استخدامأثر فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحالواجسريش دسجح لٌيل 
ّذركْى لجٌح فى بعض األندٌة الرٌاضٌة المصرٌة  ((  التسوٌقً اإلبداعالمتوازن على تعزٌز 

 اإلششاف هي األساذزج :ــ

 

 ــ أ.د. سمٌرة محمد خلٌل    8
 
 
 
 الهام محمود محمد 1د1ـ  م  8

أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌح والتنظٌم     
واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

  1الزقازٌق 
 

مدرس دكتور بقسم التروٌح والتنظٌم      
واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

  1الزقازٌق 
       

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ((املوافقــــــــــــــــــة   ))                                   

  ( :35**  املوضوع ) 

الوزكشج الوعشّضح هي لسن الذساساخ العليا ّالثحْز تالكليح ّالورضوٌح هْافمح              

م ّهْافمح لجٌح 8112/  7/  2هجلس لسن الوٌاُج ّطشق الرذسيس ّالرذسية تالكليح تراسيخ 

هند أحمد محمد  / لدارسةام علٔ ذسجيل  8112/  7/  11الذساساخ العليا ّالثحْز تراسيخ   

برنامج أرشادى فــٔ هْضْع ))   فٔ الرشتيح الشياضيحدكرْساٍ الفلسفح  لٌيل دسجحـ    مرسى

على القٌم األخالقٌة للطالبة المعلمة وعالقتها بتعلم بعض مهارات الكرة الطائرة  وتأثٌره
 ّذركْى لجٌح اإلششاف هي األساذزج :ــلطالبات المرحلة الثانوٌة  (( 

 

 ــ أ.د. جٌهان محمد فؤاد عبد الحلٌم  8
 
 
 مها محمد عبد الوهاب 1د1م1ـ  أ  8

أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب ـ بكلٌة    
  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

  
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس 



بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  1والتدرٌب 
 جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــة                                                         

  ( :36**  املوضوع ) 

موضتتوعات تختت  / بشتتأن متاتم عرضتتة متتن الستتٌدة األستتتاذة التتدكتورة / عمٌتتدة الكلٌتتة       
 1بالنسبة الطالبات المسجالت  1الدراسات العلٌا 

ٌبتٌن فٌهتا متاتم أنجتازة فتى بحثهتا وفقتا ـ ستة أشتهر  (2) على الباحثة أن تقدم تقرٌر كل     
 1ومن ثم ٌتم رفع التقرٌر الى أدارة الدراسات العلٌا  1للخطة البحثٌة 

وتتتدفع الستتنة  المطلوبتتةع المصتتارٌف والرستتوم فكمتتا ٌتوجتتب علتتى الباحثتتة أن تقتتوم بتتد     
 %  11وفى حالة التأخٌر عن الدفع ٌتم زٌادة الرسوم الى  1القادمة 
 

 ـــــساز :ــــ ** القــــ
 ((بدوٌ مركسة   أحيط اجمللس علنا))                      
  ( :37**  املوضوع ) 

متتاتم عرضتته متتن الستتٌدة األستتتاذ التتدكتور / عمٌتتد الكلٌتتة ـ بشتتأن أجتتازات أعضتتاء هٌئتتة       
التدرٌس الٌسمح باإلعارة الى الخارج اال بموافقة القسم ومدى احتٌاجه لها فى حتدود النستبة 

  1المقررة طبقا للوائح المنظمة لذلك 

      ** القـــــــــساز :ــــ 
 مجيع األقساو (())  أحيط اجمللس علنا ويبلؼ 

  ( :37**  املوضوع ) 

متتاتم عرضتته متتن الستتٌدة األستتتاذ التتدكتور / عمٌتتد الكلٌتتة ـ بشتتأن أجتتازات أعضتتاء هٌئتتة       
التدرٌس الٌسمح باإلعارة الى الخارج اال بموافقة القسم ومدى احتٌاجه لها فى حتدود النستبة 

  1المقررة طبقا للوائح المنظمة لذلك 

 ز :ــــ ** القـــــــــسا
 ))  أحيط اجمللس علنا ويبلؼ مجيع األقساو ((                               

 اىتَ  اجللسة ف  جازخيُ وساعتُ
 سكسجازية اجمللس                                          عنيد الكلية زئيس اجمللس 

 
   دكتوز : لمياٌ سعد شغلول                                                                                                            

 

 
 

 


