
 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات
 مكتب العمٌد

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة مجلس الكلٌة 
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 المنعقدة 
  2018/  8/ 26الموافق   ٌوم  األحد بالتفوٌض

 
 م 2018/   2017للعام الجامعً  

 

 مع تحٌات سكرتارٌة المجلس

 



 

 

 

 

                                                                                    
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 

 جملس الكلية  جدول أعنال
 و 8201/  8/  62املوافق   بالتفويض األ حدامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 2018/   7/  15(  بتارٌخ   198  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة
   ** القـــــــــرار :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ًا لجثا **  

 

 **  قسه الدراسات العليا والبحوث** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  8هجلس قسن العلىم الرزتىيح واالجرواعيح تالكليح تراريخ 

ٌاسمٌن محمد مصطفى لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/   82حىز تراريخ   العليا والث
الصحة النفسٌة فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ   أبوزٌد

وذركىى لجنح اإلشزاف  وعالقتها بحالة الثقة الرٌاضٌة ونتائج المبارٌات فى رٌاضة الهوكى((

 هي األساذذج :ــ

 
أستاذ الهوكً بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة      ــ أ.د. علٌاء محمد سعٌد عزمً 1

 0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة      أسماء عبد العزٌز عبد المجٌد 0د0م0ــ أ2

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض ** جدول أعنال جملس الكلية 
 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتارٌخ 
 



  ( : 2**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  8تالكليح تراريخ  واالجرواعيحهجلس قسن العلىم الرزتىيح 

محمد  منى مسٌم عبد الحلٌملدارسة / ام على ذسجيل  8108/ 8/  82العليا والثحىز تراريخ  
قلق توقع المستقبل فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ   شلبى

وعالقته بااللتزام الرٌاضً ا ومستوى االنجاز الرقمً لدى طالبات الفرقة الرابعة تخصص 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ مسابقات المٌدان والمضمار((

 
البحث العلمً المتفرغ بقسم العلوم أستاذ         المنعم سروركرٌمان عبد ــ أ.د. 1

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  التربوٌة واالجتماعٌة
 0جامعة الزقازٌق 

 أٌمان محمد نصر  0د0ــ أ2
 
 
 أسماء عبد العزٌز عبد المجٌد  0د0م0ـ ا 3

مسابقات بقسم  مسابقات المٌدان والمضمارأستاذ     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  والمضمارالمٌدان 

 0جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة 

   0التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ( : 3**  املوضوع )      

        

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  5تراريخ  حوالوضوار تالكليهجلس قسن هساتقاخ الويداى 

أسماء محمد منصور لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82  العليا والثحىز تراريخ 
برنامج تعلٌمً فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ    مغربً

باستخدام أسلوب النمذجة على المستوى الرقمى لمسابقة دفع الجلة لتلمٌذات الحلقة الثانٌة 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ (( من التعلٌم األساسً 

 

 تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمارأستاذ         نجلة عبد المنعم بحٌرى ــ أ.د. 1
 ةمسابقات المٌدان والمضمار بكلٌورئٌس قسم 

 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
المناهج وطرق التدرٌس بقسم  متفرغأستاذ      هند محمد أحمد فرحان  0د0ــ أ2

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  والتدرٌب
   الزقازٌق

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/ 26بتاريخ  199** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 



  ( : 4**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  5تراريخ  حهجلس قسن هساتقاخ الويداى والوضوار تالكلي

ـ   نانسى فرٌد أحمد خٌرى لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82  العليا والثحىز تراريخ 

فاعلٌة استخدام األسلوب التمازج فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح 
وذركىى لجنح اإلشزاف  على تعلم مسابقة رمى الرمح لطالبات المرحلة الثانوٌة الرٌاضٌة  ((

 هي األساذذج :ــ

 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار         ــ أ.د. سحررشدى محمود شبانه 1
التربٌة  ةبقسم مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌ

 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس      مها محمد عبد الوهاب  0د0م0ــ أ2

والتدرٌب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
  0الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــة ((                                   

  ( : 5**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  5تراريخ  حهجلس قسن هساتقاخ الويداى والوضوار تالكلي

نهال نصٌف محمود عبد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82 العليا والثحىز تراريخ 

أثر استخدام خرائط ))  هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ    السالم
لتلمٌذات الحلقة الثانٌة من المفاهٌم المبرمجة على تعلم بعض مهارات العاب القوى 

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ التعلٌم األساسً  ((
 

أستاذ مسابقات المٌدان والمضمار بقسم         ــ أ.د. هالة على مرسى ٌوسف 1
التربٌة  ةمسابقات المٌدان والمضمار بكلٌ

 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
بقسم المناهج وطرق التدرٌس متفرغ أستاذ      هند محمد أحمد ابراهٌم   0د0ــ أ2

والتدرٌب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
  0الزقازٌق 

 0** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/ 26بتاريخ  199** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 



   

  ( : 6**  املوضوع )  

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/ 8/  5تراريخ  حهجلس قسن الروزيناخ والجوثاس والرعثيز الحزكي تالكلي

ـ   رٌهام محفوظ حامدلدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8الدراساخ العليا والثحىز تراريخ  / 

وعالقتها  المخٌةالسٌطرة ))  هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((بمستوى األداء المهارى فى الجمباز

 

أستاذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز         ــ أ.د. جٌهان أحمد بدر 1
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالتعبٌر الحركى بكلٌ

 0جامعة الزقازٌق 
 أٌمان محمد محمد محمود  0د0ــ أ2
 
 
 

أستاذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز        
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالتعبٌر الحركى بكلٌ

 0جامعة الزقازٌق 
      

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                        

  ( : 7**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

 م وهىافقح لجنح8108/ 8/  5تراريخ  حهجلس قسن الروزيناخ والجوثاس والرعثيز الحزكي تالكلي

رحاب نبٌل عبد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82الدراساخ العليا والثحىز تراريخ 

دالالت ))  هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ  المنعم محمود أحمد 

لؤلتحاد الدولى التنبؤ بمستوى األداء المهارى فى ضوء معاٌٌر األعداد البدنى الخاص 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((للناشئات فى رٌاضة الجمباز الفنى

 

أستاذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز          هوٌدا فتحى السٌد محمدــ أ.د. 1
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالتعبٌر الحركى بكلٌ

 0جامعة الزقازٌق 
بقسم التمرٌنات والجمباز  مساعدأستاذ           رباب عطٌة وهبة 0 د0أمــ 2

التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالتعبٌر الحركى بكلٌ
 0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 0قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) املواف                                       

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 
 



    
  ( : 8**  املوضوع ) 

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/ 8/  5تراريخ  حهجلس قسن الروزيناخ والجوثاس والرعثيز الحزكي تالكلي

سمر سعٌد حسٌن لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8الدراساخ العليا والثحىز تراريخ    / 

تأثٌر برنامج )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ  لطٌف  عبد ال

Zumba Circle  على تحسٌن بعض مكونات اللٌاقة البدنٌة وخفض دهون الجسم
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0للسٌدات 

 

أستاذ التمرٌنات ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة         ــ أ.د. زٌنب محمد احمد األسكندرانى 1
التربٌة الرٌاضٌة  ةبكلٌ المجتمع وتنمٌة البٌئة

 0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز         رانٌا عطٌة رمضان عطٌة0د 0ــ أم2

التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالتعبٌر الحركى بكلٌ
 0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــة ((                                   

  ( : 9**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/  7/  5تراريخ  حهجلس قسن الزياضاخ الوائيح والوناسالخ تالكلي

أنسام مسعد حلمى لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82 الدراساخ العليا والثحىز تراريخ 

 استخدامتأثٌر )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ  عبد العظٌم  

البنائٌة على تعلم مهارات النجمة األولى فى السباحة  7E'Sدورة التعلم السباعٌة 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0التوقٌعٌة 

 

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة         ــ أ.د. سحر عبد العزٌز على  1
التربٌة  ةوالمنازالت ورئٌس القسم سابقا بكلٌ

 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
الرٌاضات المائٌة أستاذ مساعد بقسم         ماٌسة محمد عفٌفى السٌد0د 0ــ أم2

التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةبكلٌ 0والمنازالت 
 0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة ((                                            

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 



 
  ( : 10**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/  7/  5تراريخ  حهجلس قسن الزياضاخ الوائيح والوناسالخ تالكلي

نورهان محمد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   

تأثٌر برنامج )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ  محمد سلٌمان 
مقترح لتحسٌن بعض القدرات البدنٌة والمهارٌة الخاصة لمنقذات حمامات  تدرٌبً

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0السباحة 
 

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة         ــ أ.د. نادٌة محمد طاهر شوشة  1
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالمنازالت بكلٌ
 0جامعة الزقازٌق 

بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت   مدرس        رضا محمد ابراهٌم 0ــ  د2
 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  ةبكلٌ

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة ((                                   

  ( : 11**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/  7/  5تراريخ  حهجلس قسن الزياضاخ الوائيح والوناسالخ تالكلي

هالة ماهر محمد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82 الدراساخ العليا والثحىز تراريخ

استخدام تأثٌر )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ  كامل  سلٌمان 
 ناشئلدى  الهجومً) كومتٌه( على تحسٌن فعالٌة النشاط  الفعلًمراحل القتال 

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ (( رٌاضة الكاراتٌه 
 

بقسم الرٌاضات المائٌة  الكاراتٌهأستاذ         ــ أ.د. صفاء صالح حسٌن   1
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالمنازالت بكلٌ
 0جامعة الزقازٌق 

 
المائٌة والمنازالت مدرس بقسم الرٌاضات    أمٌمة كمال حسن 0ــ  د2

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
0      

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــة ((                              

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 
 
  ( : 12**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

لدراساخ العليا والثحىز م وهىافقح لجنح ا8108/  8/  08تراريخ  حهجلس قسن األلعاب  تالكلي

لنيل درجح ـ  مروة محمد عباس عبد هللا  لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/ 82 تراريخ  

القدرات الحركٌة وعالقتها بمستوى )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0 أداء اإلرسال فى تنس الطاولة

 

 ةبكلٌاأللعاب بقسم  العاب مضربأستاذ         ــ أ.د. راندا شوقى سٌد حسن   1
 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

التربٌة  ةبكلٌ  األلعابمدرس بقسم         سمر أحمد حسن 0ــ  د2
 الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 0)) املوافقــــــــــــــــــــــــــة ((                               

  ( :13**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

الدراساخ العليا والثحىز  م وهىافقح لجنح8108/ 8/ 08هجلس قسن األلعاب  تالكليح تراريخ 

ـ   سحر محمد عبد الفتاح صالح الشرٌف لدارسة / ام على ذسجيل  8108/ 8/ 82  تراريخ

التدرٌبات الحركٌة المركبة فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح 

 الحس الحركى لناشئات الكرة الطائرة(( واإلدراكوتأثٌرها على تطوٌر المستوى المهارى 

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ

 

أستاذ كرة الطائرة بقسم األلعاب  بكلٌة         ــ أ.د. عواطف صبحى محمد عماره1
 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
 عزة أحمد السعٌد   0د0م0ــ أ2
 
 
شٌماء عبد الحمٌد عبد  0ـ د  3
 لسالم ا

أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة     
 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
مدرس بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة 

   0التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 



 
 

  ( :14**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   8108/ 8/ 08هجلس قسن األلعاب  تالكليح تراريخ 

 الواجسريز فيلنيل درجح ـ    أمٌرة السٌد أمٌن متولىالدارسة / م على ذسجيل  8108/ 8/ 82

تأثٌر برنامج باستخدام األلعاب الصغٌرة على األداء المهارى فى فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ (( كرة السلة 

 
أستاذ كرة السلة المتفرغ ووكٌل الكلٌة لشئون         ــ أ.د. رابحة محمد لطفى 1

( بكلٌة التربٌة  األسبقخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ) 
 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
   نجالء أحمد رضوان 0د0م0ــ أ2
 
 
 مها محمد عبد الوهاب  0د 0م0ـ أ 3

أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة     
 0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب 

   0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة (((                                                        

  ( :15**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس                    

الدراساخ الؼليا م ّهْافقح لجٌح 8108/ 8/ 5قسن الوٌاُج ّطزق التدريس ّالتدرية  تالكليح تتاريخ 

أحمد الفتاح صالح  منة هللا صالح عدوىالدارسة / م ػلى تسجيل  8108/ 8/ 82 ّالثحْث تتاريخ 
تأثٌر استخدام الوسائط فائقة ))  فــى هْضْع  التزتيح الزياضيح الواجستيز فيلٌيل درجح ـ    الشرٌف

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((التداخل باألدوات المبتكرة على تعلم بعض مهارات كرة السلة

 

بقسم المناهج وطرق التدرٌس متفرغ  أستاذ        هند محمد أحمد فرحانــ أ.د. 1
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  والتدرٌب
 الزقازٌق 

 
   رابحة محمد لطفى 0د0ــ أ2
 
 
 
 مها محمد عبد الوهاب  0د 0م0ـ أ 3
 

كرة السلة المتفرغ ووكٌل الكلٌة لشئون أستاذ     
بكلٌة التربٌة  )األسبق(خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب 
   0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــة ((                                             

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 و 2018/  8/  26بتاريخ  199** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

  ( : 16**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  8هجلس قسن العلىم الرزتىيح واالجرواعيح تالكليح تراريخ 

ـ  سمر صالح محمود قاسم  لدارسة / ام على ذسجيل  8108/ 8/ 82 ز تراريخالعليا والثحى

برنامج ارشادى على الحرج فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح لنيل درجح 

الموقفً والرضا عن البٌئة المدرسٌة وعالقتهم باالتجاه نحو ممارسة النشاط الرٌاضً لدى 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ فتٌات األزهر((

 
أستاذ البحث العلمً المتفرغ بقسم العلوم         ــ أ.د. كرٌمان عبد المنعم سرور1

التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
 0جامعة الزقازٌق 

  آمال محمد ٌوسف  0د0ــ أ2
 
 
  دعاء فاروق محمد حسن 0د0م0ـ ا 3

علم النفس الرٌاضً ووكٌل الكلٌة للدراسات أستاذ     
ـ جامعة  الرٌاضٌة بنات ـالعلٌا والبحوث بكلٌة التربٌة 

 0الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة 

   0التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((

  ( : 17**  املوضوع ) 

الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح الوذكزج                    

م ّهْافقح 8108/ 8/  8هْافقح هجلس قسن الؼلْم التزتْيح ّاالجتواػيح تالكليح تتاريخ 

هبة السٌد الدارسة / م ػلى تسجيل  8108/ 8/  82 الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ لجٌح
فــى هْضْع ))   التزتيح الزياضيح الفلسفح في دكتْراٍلٌيل درجح ـ  عبد الفتاح عقل   

الصالبة العقلٌة وعالقتها بمهارات مواجهة الضغوط ودافعٌة األنجاز الرٌاضى طبقا لطبٌعة 
 ّتتكْى لجٌح اإلشزاف هي األساتذج :ــ ((المنافسة فى رٌاضة التاٌكوندو

 
المتفرغ بقسم العلوم  علم النفس الرٌاضىأستاذ         لٌلى حامد صوان ــ أ.د. 1

التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
 0جامعة الزقازٌق 

  جٌهان ٌوسف أحمد الصاوى  0د0ــ أ2
 
 
  أكرام السٌد السٌد 0د0م0ـ ا 3

التاٌكوندو ورئٌس قسم الرٌاضات المائٌة أستاذ     
ـ جامعة  والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ

 0الزقازٌق 
 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة ورئٌس القسم 
   0الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــة ((                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 
 

  ( : 18**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  8هجلس قسن العلىم الرزتىيح واالجرواعيح تالكليح تراريخ 

ض   شٌرٌن شوقى أحمد معولدارسة / ام على ذسجيل  8108/ 8/ 82العليا والثحىز تراريخ   
تأثٌر التدرٌبات األدراكٌة فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح لنيل درجح ـ  

المهارٌة باألسلوب المتسلسل على الٌقظة العقلٌة وبعض المدركات الحسٌة والمهارات 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ األساسٌة فى كرة الٌد  ((

 
المتفرغ بقسم العلوم  البحث العلمىأستاذ         كرٌمان عبد المنعم سرور  ــ أ.د. 1

التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
 0جامعة الزقازٌق 

  نادٌة محمد الصاوى   0د0ــ أ2
 
 
  أكرام السٌد السٌد 0د0م0ـ ا 3

كرة الٌد ورئٌس قسم األلعاب بكلٌة التربٌة أستاذ     
 0ـ جامعة الزقازٌق  لرٌاضٌة بنات ـا

 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة ورئٌس القسم 

   0الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــــــــة                                             

  ( : 19**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  8هجلس قسن العلىم الرزتىيح واالجرواعيح تالكليح تراريخ 

أسماء محمد عبد الفتاح /  لدارسةام على ذسجيل  8108/ 8/  82العليا والثحىز تراريخ  
فاعلٌة برنامج فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح لنيل درجح ـ  محمد   

أرشادي على األستجابه االنفعالٌة وبعض النواحى النفسٌة المرتبطة باإلصابة على بعض 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ أجهزة الجمباز  ((

 
المتفرغ بقسم العلوم  البحث العلمىأستاذ         كرٌمان عبد المنعم سرور  ــ أ.د. 1

التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
 0جامعة الزقازٌق 

  أكرام السٌد السٌد    0د0ــ أ2
 
 
  رباب عطٌة وهبة بكر 0د0م0ـ ا 3

 أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة ورئٌس القسم 

  0الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر 
الحركى  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

  0الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



 ــــــــة (()) املوافقــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  199** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

  ( : 20**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح                    

م ّهْافقح 8108/ 8/  8هْافقح هجلس قسن الؼلْم التزتْيح ّاالجتواػيح تالكليح تتاريخ 

رضوى عبد الدارسة / م ػلى تسجيل  8108/ 8/  82لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ  
))  فــى هْضْع  التزتيح الزياضيح دكتْراٍ الفلسفح فيلٌيل درجح ـ  د حبتو   العظٌم محم

تأثٌر برنامج نفسى حركى على الطاقة النفسٌة وتنظٌم الذات ومستوى األداء المهارى 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((للطالبات المتعثرات فى السباحة    

 
علم النفس الرٌاضى ووكٌل الكلٌة أستاذ         آمال محمد ٌوسف   ــ أ.د. 1

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  للدراسات العلٌا والبحوث
 0ـ جامعة الزقازٌق 

     ماٌسة محمد عفٌفى 0د0م 0أــ 2
 
 
  دعاء فاروق محمد حسن 0د0م0ـ ا 3

  الرٌاضات المائٌة والمنازالتأستاذ مساعد بقسم     
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة       

  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                   

  ( : 21*  املوضوع ) *

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  8هجلس قسن العلىم الرزتىيح واالجرواعيح تالكليح تراريخ 

لنيل ـ  عزة أحمد السٌد موسى   لدارسة / ام على ذسجيل  8108/ 8العليا والثحىز تراريخ   / 

تأثٌر برنامج نفسى حركى فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح درجح 
وذركىى لجنح اإلشزاف  ((   متر حواجز100والروح المعنوٌة لسباق  النفسًالتردد على 

 هي األساذذج :ــ

 
بكلٌة التربٌة  المتفرغ الرٌاضًعلم النفس أستاذ         لٌلى حامد صوان    ــ أ.د. 1

 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

    سحر رشدى محمود شبانه 0د0أــ 2
  

 
 
  دعاء فاروق محمد حسن 0د0م0ـ ا 3

مسابقات بقسم  مسابقات المٌدان والمضمارأستاذ     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة  المٌدان والمضمار

  0الزقازٌق 
 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة       
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  199** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

  ( : 22**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح لجنح الدراساخ 8108/ 8/  8هجلس قسن هساتقاخ الويداى والوضوار تالكليح تراريخ 

نيل لـ    شٌرٌن السٌد جاد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/ 8/  82العليا والثحىز تراريخ  

برنامج مقترح باستخدام بعض فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح درجح 
 (( األدوات التدرٌبٌة الحدٌثة على تحسٌن المستوى الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى 

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ

 
المٌدان والمضمار وعمٌد كلٌة مسابقات أستاذ         أٌمان سعد زغلول     ــ أ.د. 1

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق
   

    أٌناس سالم الطوخى  0د0أــ 2
  

 
 
  ماجدة محمد جمال 0د ـ  3

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

  0بنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

مدرس بقسم مسابقات المٌدان والمضمار ـ   بكلٌة 
  0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 23**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

الدراساخ  م وهىافقح لجنح8108/ 8/  8هجلس قسن هساتقاخ الويداى والوضوار تالكليح تراريخ 

أبو هانم ابراهٌم عبد الغنى لدارسة / ام على ذسجيل  8108/ 8/  82 العليا والثحىز تراريخ
برنامج مقترح فــى هىضىع ))   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح لنيل درجح ـ  هاشم  

باستخدام تدرٌبات القوة الوظٌفٌة وتأثٌرها على قوة عضالت المركز والمستوى الرقمى 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ (( لمسابقة  الوثب الثالثى 

 
مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة أستاذ              أٌمان محمد نصرــ أ.د. 1

 الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق
   

    عزٌزة محمد عفٌفى   0د0أــ 2
  

 
 
  شٌماء محمد مصطفى 0د ـ  3

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

  0بنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

مدرس بقسم مسابقات المٌدان والمضمار ـ بكلٌة      
  0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 



 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــة ((                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 
 
  ( : 24**  املوضوع )    

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/  7/ 8تراريخ  حهجلس قسن الروزيناخ والجوثاس والرعثيز الحزكي تالكلي

دٌنا سلٌمان السٌد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82الدراساخ العليا والثحىز تراريخ  

فعالٌة تدرٌبات )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح لنيل درجح ـ  سلٌمان 

Zumba   فى تنمٌة قوة عضالت المركز وخفض مؤشر كتلة الجسم للمبتدئات فى
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0ممارسة اللٌاقة البدنٌة بدولة الكوٌت 

 
ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة  التعبٌر الحركىأستاذ         ــ أ.د. زٌنب محمد احمد األسكندرانى 1

التربٌة الرٌاضٌة  ةسابقا( بكلٌ) المجتمع وتنمٌة البٌئة
 0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 منال محمد سٌد منصور0د 0ــ أ2
 
 
 سوسن السٌد عبد الحمٌد محمد 0ـ د3

أستاذ التعبٌر الحركى بقسم التمرٌنات والجمباز        
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  ةوالتعبٌر الحركى بكلٌ

 0الزقازٌق 
بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى مدرس      
 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  ةبكلٌ

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 25**  املوضوع )    

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن العلىم          

/  8/  82لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ  وهىافقح 1م8/8/8108الرزتىيح واالجرواعيح تالكليح تراريخ 

فى الرزتيح الواجسريز لنيل درجح الدارسة / هانم محمد محمود أحمد غنٌمى  ـ  م على هناقشح  8108

وعالقتها بتماسك الفرٌق ومستوى األداء المهارى للكرة  النفسٌةالمرونة فــى هىضىع ))   الزياضيح
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :الطائرة بمنتخب جامعة الزقازٌق  

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم العلوم التربوٌة       ــ أ.د. كرٌمان عبد المنعم سرور  1
واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

 ) مشرفا (                                    0الزقازٌق  
أستاذ علم النفس الرٌاضى المتفرغ بقسم العلوم      ــ أ.د. لٌلى حامد صوان 2

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة واالجتماعٌة التربوٌة 
 ( مناقشا)                                      0 قالزقازٌ

الكرة الطائرة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة أستاذ      محمد محمد رفعتــ أ.د. 3
 ( مناقشا)                                            0بنها

مساعد ورئٌس قسم العلوم التربوٌة أستاذ      السٌدأكرام السٌد  0د0مــ أ4
ــ جامعة  بنات بكلٌة التربٌة الرٌاضٌةواالجتماعٌة 

  (مشرفا)                                         الزقازٌق
األلعاب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة أستاذ مساعد بقسم    عزة أحمد السعٌدــ أ.م.د. 5



  ) مشرفاً (                        بنات ـ جامع الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة 

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ( :26**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن                

 8108/  8/ 82ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ   1م08/8/8108األلؼاب تالكليح تتاريخ 

فــى   التزتيح الزياضيحفى  الواجستيزلٌيل درجح   آٌات جمال عبد الحمٌد عطٌة ـالدارسة / م ػلى هٌاقشح 

(( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن  الكفاٌة البدنٌة وعالقتها بالصالبة العقلٌة لناشئ كرة الٌد هْضْع )) 

 هي األساتذج :

تدرٌب كرة الٌد ورئٌس قسم األلعاب أستاذ       هوٌدا عبد الحمٌد أسماعٌل ــ أ.د. 1
سابقا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

 ) مشرفاً (                                الزقازٌق
متفرغ علم النفس الرٌاضى بكلٌة التربٌة أستاذ      عاطف النمر خلٌفة ــأ.د. 2

  (مناقشا)               0الرٌاضٌة ـ جامعة بنها 
كرة الٌد ورئٌس قسم اللعاب بكلٌة التربٌة أستاذ       نادٌة محمد الصاوىــ أ.د. 3

 ( مناقشا الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق       )
مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة أستاذ  أكرام السٌد السٌد 0م0ــ أ4

ورئٌس القسم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
  ) مناقشاً (                    0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 .املوافقـــــــــــــــــــــــــة (()) .

  ( :27**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن                     

م  8108/  8/ 82وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   1م08/8/8108األلعاب تالكليح تراريخ 

فــى   فى الرزتيح الزياضيحالواجسريز لنيل درجح الدارسة / والء محمد عبد المنعم عبد العظٌم ـ  على هناقشح 

المهارات النفسٌة وعالقتها بالسمات الدافعٌة الرٌاضٌة ومستوى أداء بعض المهارات فى هىضىع )) 
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :رٌاضة الكرة الطائرة  

أستاذ علم النفس الرٌاضى ووكٌل الكلٌة للدراسات        ــ أ.د. آمال محمد ٌوسف   1
العلٌا والبحوث بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة 

 ) مناقشا(                                        الزقازٌق 
أستاذ تدرٌب الكرة الطائرة بقسم الرٌاضات الفردٌة      ــأ.د. محمد محمد رفت  2

 0والجماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة بنها 
                                                             ) مناقشا (                                                    

بكلٌة التربٌة  األلعابقسم ب الكرة الطائرةأستاذ       جٌهان محمد فؤاد ــ أ.د. 3
 ( مشرفا)         الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق      

 عزة أحمد السعٌد  0م0ــ أ4
 
 دعاء فاروق محمد 0م0ـ أ5

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  األلعابأستاذ مساعد بقسم    
  (مشرفا)                      0عة الزقازٌق للبنات ـ جام

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة       
 0التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 



                                                   ) مشرفا (                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــــــــــــة (()) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 
 

  ( :28**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس                     

 8108/  8ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ  /  1م08/8/8108قسن األلؼاب تالكليح تتاريخ 

فــى   فى التزتيح الزياضيحيز الواجستلٌيل درجح ـ   رٌهام مجدى جرجس حناالدارسة / م ػلى هٌاقشح 

على بعض المهارات األساسٌة  البنائًباستخدام نموذج وٌتلى للتعلم  تعلٌمً جتأثٌر برنامهْضْع )) 
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :  األساسًلكرة السلة لتلمٌذات الحلقة الثانٌة من التعلٌم 

كرة السلة المتفرغ ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة أستاذ        رابحة محمد لطفى غرٌبــ أ.د. 1
المجتمع وتنمٌة البٌئة ) سابقا ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 ) مشرفاً (                   0للبنات ، جامعة الزقازٌق
طرق التدرٌس المتفرغ ووكٌل الكلٌة لشئون أستاذ       تهانى عبد العزٌز ابراهٌمــأ.د. 2

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة العلٌا والبحوث ) سابقا (الدراسات 
 ) مشرفا (                      0للبنات جامعة الزقازٌق

                                             
بكلٌة التربٌة  المناهج وطرق التدرٌسقسم ب متفرغأستاذ       عالء صالح أبراهٌم ــ أ.د. 3

 ) مناقشا (             0الزقازٌق  ـ جامعة للبنٌنالرٌاضٌة 
                                            

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  األلعابأستاذ مساعد بقسم  فاٌزة محمد السٌد 0م0ــ أ4
  ) مناقشاً (                              0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــة ((                                  

  ( :29**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس                     

/  8/ 82خ الؼليا ّالثحْث تتاريخ  ّهْافقح لجٌح الدراسا 1م08/8/8108قسن األلؼاب تالكليح تتاريخ 

فى التزتيح الواجستيز لٌيل درجح ـ   مروة رضا عبد الحلٌم محمد أحمد الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108

أثر برنامج تدرٌبى لتطوٌر بعض القدرات التوافقٌة على مستوى أداء صد فــى هْضْع ))   الزياضيح
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :الضربات الترجٌحٌة لحراس مرمى هوكى المٌدان آنسات  

أستاذ رٌاضات المضرب بقسم نظرٌات      ــ أ.د. محمد أحمد عبد هللا ابراهٌم  1
بكلٌة التربٌة وتطبٌقات رٌاضات المضرب 
 ( مناقشا)    0الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة الزقازٌق   

أستاذ العاب المضرب المتفرغ بقسم األلعاب      ــأ.د. تغرٌد محمد العراقى سالم 2
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق

     ) مناقشا (                                                           
بكلٌة التربٌة  الهوكى بقسم األلعابأستاذ      ــ أ.د. علٌاء محمد سعٌد عزمى  3

 0ـ جامعة الزقازٌق  للبناتالرٌاضٌة 
 ) مناقشا (                                              

بكلٌة التربٌة  الرٌاضى التدرٌبأستاذ مساعد بقسم  محمد أحمد محمود على بدر 0م0ــ أ4



  ( مشرفا)           0 دمٌاط الرٌاضٌة ـ جامعة 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــة ((                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 
 

  ( :30**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن               

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ   1م5/8/8108تالكليح تتاريخ  ّاإلدارجالتزّيح ّالتٌظين 

فى التزتيح الواجستيز لٌيل درجح الدارسة / مروة ابراهٌم محمد ـ  م ػلى هٌاقشح  8108/  8/ 82

بالكفاٌات القٌادٌة لمعلمى التربٌة البدنٌة وفقا للمعاٌٌر  وعالقتهالنسق القٌمى هىضىع ))  فــى  الزياضيح
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج : القٌاسٌة األكادٌمٌة 

أستاذ علم النفس الرٌاضى ووكٌل الكلٌة للدراسات        ــ أ.د. آمال محمد ٌوسف   1
العلٌا والبحوث بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة 

 ) مناقشا(                                        زٌق الزقا
 واإلدارةبقسم التروٌح والتنظٌم  الرٌاضٌة اإلدارةأستاذ        سمٌرة محمد خلٌل ــأ.د. 2

  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
                                                             ) مشرفا (                                                           

اإلدارة الرٌاضٌة وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة أستاذ        عز الدٌن الحسٌنى جادــ أ.د. 3
 (مناقشا)                                 0جامعة العرٌش 

  أكرام السٌد السٌد 0م0ــ أ4
 
 
 الهام محمود أحمد  0دـ 5
 

 قسم العلوم التربوٌة واألجتماعٌة ورئٌس أستاذ مساعد   
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

                     ) مشرفا (                                                      
بكلٌة التربٌة  التروٌح والتنظٌم واألدارةبقسم  مدرس

 ) مشرفا (          0الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 
                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((
  : (31**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ  التوزيٌاخ ّالجوثاس ّالتؼثيز الحزكى

لٌيل درجح ـ    قاسمعفاف ذكى محمود ذكى الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 ّالثحْث تتاريخ 

الحركة بأسلوب الفٌدٌو التفاعلً  فاعلٌة برنامج لعناصرفــى هْضْع ))   فى التزتيح الزياضيحالواجستيز 
(( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن  على االبتكار الحركى ومستوى األداء التنافسً فى المرحلة االبتدائٌة 

 هي األساتذج :

التعبٌر الحركً المتفرغ بقسم التعبٌر الحركى أستاذ        صفٌة أحمد محى الدٌن حمدىــ أ.د. 1
  0واألٌقاع بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة حلوان

                                   ) مناقشا (                                                  
طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج وطرق أستاذ       ى أٌمان حسن الحارونــأ.د. 2

 0التدرٌس بالكلٌة وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات 
 ) مناقشا (                      0جامعة الزقازٌق ) سابقا (

 
التمرٌنات والجمباز والتعبٌر بقسم  التعبٌر الحركىأستاذ        عبد العزٌز حلمى  انتصارــ أ.د. 3

 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  الحركى



                      ) مشرفا (                                                  

 
بكلٌة التربٌة  المناهج وطرق التدرٌسأستاذ مساعد بقسم  أمٌرة قطب غرٌب  0م0ــ أ4

  ) مناقشاً (         0جامعة الزقازٌق 0للبنات  الرٌاضٌة

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــة (( ** القـــــــــرار :ــــ 
 

  ( :32**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ  التوزيٌاخ ّالجوثاس ّالتؼثيز الحزكى

لٌيل ـ   رٌهام ثابت على دسوقى موسى  الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 ّالثحْث تتاريخ 

تأثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام الخرائط الذهنٌة فــى هْضْع ))  فى التزتيح الزياضيحالواجستيز درجح 
(( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي بعض مهارات الحركات األرضٌة فى الجمبازعلى مستوى أداء 

 األساتذج :

التمرٌنات والجمباز والتعبٌر بقسم  الجمبازأستاذ        هوٌدا فتحى السٌد ــ أ.د. 1
جامعة  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  0الحركى 
 ) مشرفا (                                      0الزقازٌق 

 
ورئٌس قسم المناهج وطرق أستاذ طرق التدرٌس      نادٌة على عبد المعطىــأ.د. 2

 0حلوان التدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 ) مناقشا (                                                   

 
الجمباز بقسم تدرٌب التمرٌنات اإلٌقاعٌة والجمباز أستاذ         مدٌحة محمود عبد القوى ــ أ.د. 3

 0الفنى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة حلوان 
                      ( مناقشا)                                                   

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( :33**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ الوٌاُج ّطزق التدريس ّالتدرية  

الواجستيز لٌيل درجح ـ   صافٌناز محمد عبد الرحٌم  الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 تتاريخ 

الجودة لتلمٌذات الحلقة  تطوٌر منهاج الجمباز فى ضوء معاٌٌرفــى هْضْع ))   فى التزتيح الزياضيح
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :الثانٌة من التعلٌم األساسً

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ ووكٌل الكلٌة لشئون    تهانى عبد العزٌز أبراهٌم ــ أ.د. 1
الدراسات العلٌا والبحوث سابقا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 ) مشرفا (                     0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
                                                   

استاذ الجمباز ورئٌس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر         نادٌة عبد القادر أحمد ــأ.د. 2
الحركى سابقا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 ) مشرفا(                                      0الزقازٌق  

 
أستاذ التدرٌب الرٌاضى ) جمباز( بقسم النظرٌات         عالء الدٌن حامد مصطفىــ أ.د. 3

والتطبٌقات التمرٌنات والجمباز والعروض الرٌاضٌة 
 وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن وبنات ـ جامعة بورسعٌد 

                      ( مناقشا)                                                   



 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة  أمٌرة قطب غرٌب  0م0ــ أ4

  ) مناقشاً (         0جامعة الزقازٌق 0الرٌاضٌة للبنات 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة (( 
 

  ( :34**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس                     

/  8/ 82ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ   1م08/8/8108قسن األلؼاب تالكليح تتاريخ 

  فى التزتيح الزياضيحالواجستيز لٌيل درجح الدارسة / سالى عطٌة عبد الحمٌد ـ  م ػلى هٌاقشح  8108
الحواس المتعددة وتأثٌرها على تعلم بعض المهارات األساسٌة فى الكرة  إستراتٌجٌةفــى هْضْع )) 

 لوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :(( ّتتكْى لجٌح االطائرة لطالبات الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسى  

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ ووكٌل الكلٌة لشئون  ــ أ.د. تهانى عبد العزٌز أبراهٌم   1
بكلٌة التربٌة  )األسبق(الدراسات العلٌا والبحوث 

 ) مشرفا (          0عة الزقازٌق الرٌاضٌة للبنات ـ جام
                                                   

أستاذ طرق التدرٌس بقسم المناهج وطرق التدرٌس      ــأ.د. رشٌد على عامر  2
جامعة  0ووكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن )سابقا ( 

 ) مناقشا (                                     0الزقازٌق 
أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة        مارة عواطف صبحى عــ أ.د. 3

 ( الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق              ) مشرفا
  جٌهان محمد فؤاد 0د0أــ 4
 
 عزة أحمد السعٌد  0م0ـ أ5

بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة  الكرة الطائرةأستاذ    
  ) مشرفا(      0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  األلعابأستاذ مساعد بقسم       
 ) مناقشا (                   0بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((   ** القـــــــــرار :ــــ 
  ( :35**  املوضوع )     

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن               

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ  1م8/8/8108تالكليح تتاريخ  ّاالجتواػيحالؼلْم التزتْيح 

فى التزتيح الواجستيز لٌيل درجح  الدارسة / فاطمة متولى عقل حمودة  ـ م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82

األتزان األنفعالى وعالقتة بالثقة بالنفس ومستوى الداء المهارى على جهاز فــى هْضْع ))   الزياضيح
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :عارصة التوازن    

العلوم التربوٌة واالجتماعٌة المتفرغ  بكلٌة أستاذ           محمود ٌحٌى سعد ــ أ.د. 1
 ) مناقشا(         0التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة بنها 

أستاذ علم النفس الرٌاضى ووكٌل الكلٌة للدراسات          أمال محمد ٌوسف  ــأ.د. 2
العلٌا والبحوث بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة 

 (مشرفا)                                        0 الزقازٌق 
التمرٌنات والجمباز والتعبٌر بقسم  الجمبازأستاذ        هوٌدا فتحى السٌد ــ أ.د. 3

جامعة  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  0الحركى 
 ) مناقشا  (                                      0الزقازٌق 

 
  ٌد السٌدأكرام الس 0م0ــ أ4
 

 قسم العلوم التربوٌة واألجتماعٌة ورئٌس أستاذ مساعد   
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 



 
 رباب عطٌة وهبة   0م0أـ 5
 

                     ) مشرفا (                                                      
والجمباز والتعبٌر الحركى أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات 

         0 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق
 ) مشرفا (                                                 

                                                    

 ــــــة (()) املوافقــــــــــــــــــــــــــ   ** القـــــــــرار :ــــ 
 

  ( :36**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن               

وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   1م8/8/8108تالكليح تراريخ  العلىم الرزتىيح واألجرواعيح

فى الرزتيح الواجسريز لنيل درجح ـ   فاطمة حمدٌن عٌسى حامد الدارسة / م على هناقشح  8108/  8/ 82

السمات الشخصٌة وعالقتها بمهارات مواجهة الضغوط الرٌاضٌة ومستوى فــى هىضىع ))   الزياضيح
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :األداء المهارى على جهاز حصان القفز  

العلوم التربوٌة واالجتماعٌة المتفرغ  بكلٌة أستاذ           محمود ٌحٌى سعد ــ أ.د. 1
 ) مناقشا(         0التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة بنها 

أستاذ علم النفس الرٌاضى ووكٌل الكلٌة للدراسات          أمال محمد ٌوسف  ــأ.د. 2
العلٌا والبحوث بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة 

 (مشرفا)                                        0 الزقازٌق 
ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات الجمباز أستاذ        نبٌل عبد المنعم محمود  ــ أ.د. 3

والتمرٌنات والعروض الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 ) مناقشا  (                  0جامعة الزقازٌق  0للبنٌن 

 
  هوٌدا فتحى السٌد  0د0أــ 4
 
 
 أكرام السٌد السٌد 0م0ـ أ5
 

الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر أستاذ      
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  الحركى

                     ) مشرفا (                                                      
قسم العلوم التربوٌة  ورئٌس أستاذ مساعد      

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  واألجتماعٌة
 ) مشرفا (                                     0الزقازٌق 

                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                 

  ( :37**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن               

/ 82وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   1م5/8/8108تالكليح تراريخ  الرزويح والرنظين واإلدارج

فى الرزتيح الواجسريز لنيل درجح ـ    بسنت أحمد عصمت محمدالدارسة / م على هناقشح  8108/  8

األبداع األدارى وعالقته بنمط المناخ التنظٌمى فى بعض المؤسسات الرٌاضٌة فــى هىضىع ))   الزياضيح
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :) دراسة مقارنه (  

ق أستاذ  األدارة الرٌاضٌة المتفرغ والعمٌد األسب          نبٌل خلٌل ندا ــ أ.د. 1
 ) مناقشا(جامعة بنها       0لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

التروٌح الرٌاضى المتفرغ بقسم التروٌح أستاذ        مرفت عبد الغفار الجوهرى ــأ.د. 2
والتنظٌم واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 ) مناقشا (                                       0الزقازٌق 
 



بقسم التروٌح التروٌح الرٌاضى المتفرغ أستاذ        منى عبد الفتاح لطفى ــ أ.د. 3
ة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة والتنظٌم واإلدارة بكلٌ

 ) مشرفا (                                      0الزقازٌق 
 سمٌرة محمد خلٌل 0د0ــ أ4

 
 

    ** القـــــــــرار :ــــ 
 

األدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌح والتنظٌم واألدارة  أستاذ 
 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق 

 مشرفا () 

 )) الموافقــــــــــــــــــــــــة (( 
 
 
 

  ( :38**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ الوٌاُج ّطزق التدريس ّالتدرية  

فى الواجستيز لٌيل درجح ـ   جهاد أسامة محمد كامل  الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 تتاريخ 

القبعات الست للتفكٌر على تعلم بعض المهارات  استخدامتأثٌر فــى هْضْع ))   التزتيح الزياضيح
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :وصف الذات الجسمٌة لدى أطفال الروضة  واألساسٌة 

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ وعمٌدة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة    أٌمان حسن محمد الحارونى ــ أ.د. 1
 ) مشرفا (              0للبنات ـ جامعة الزقازٌق ) سابقا(

                                                   
استاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار بقسم مسابقات         سالم الطوخى   إٌناســأ.د. 2

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  0المٌدان والمضمار 
 ) مشرفا (                        0الزقازٌق 

 
قسم أستاذ التدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار ورئٌس         محمد أحمد عٌسىمحمود ــ أ.د. 3

المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة 
 ) مناقشا (                                         0الزقازٌق 

                        

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة  أمٌرة قطب غرٌب  0م0ــ أ4
  ) مناقشاً (         0جامعة الزقازٌق 0الرٌاضٌة للبنات 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــة ((                                    
  ( :39**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث  1م5/7/8108تالكليح تتاريخ الزياضاخ الوائيح ّالوٌاسالخ  

دكتْراٍ لٌيل درجح ـ   اٌناس حسٌن حامد عبد هللا   الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 تتاريخ 

تدرٌبات تكاملٌة فى ضوء التحلٌل الكمى والكٌفى لتحسٌن فــى هْضْع ))  الفلسفح فى التزتيح الزياضيح 
(( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح مستوى أداء مهارة ٌوكو كٌكومى جٌرى فى الكاتا السابعة لناشئ الكاراتٌه    

 ّالحكن هي األساتذج :

أستاذ ورئٌس قسم للتدرٌب الرٌاضى وعلوم الحركة بكلٌة      محمد أحمد رمزى  ــ أ.د. 1
 ) مشرفا (   0التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة الزقازٌق 

                                                   
 0الكاراتٌة بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت  أستاذ        صفاء صالح حسٌن   ــأ.د. 2

                                     ) مشرفا (   بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق



  محمد عبد الحمٌد حسن ــ أ.د. 3
 
 
   أحمد محمد عبد القادر الفار             0د0ـ ا 4

أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة بقسم التدرٌب الرٌاضى وعلوم       
                                     0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة الزقازٌق الحركة 

 ) مناقشا ( 
أستاذ الكاراتٌة بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت     

  0عٌد الفردٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة بورس
 ) مناقشا (                                                   

 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــة ((               ** القـــــــــرار :ــــ 
 

  ( : 40**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح                    

م وهىافقح هجلس قسن الوناهج وطزق  8108/ 7/ 05لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ    

ـ    لؤا عوض سلٌم عوضلدارسة / ام على هنح 01/2/8107الردريس والردرية تالكليح تراريخ 

م . واقرزحد  8108/ 0/  9حيس ذن هناقشرها يىم   فى الرزتيح الزياضيح الواجسريزدرجح 

 اللجنح هنحها درجح الواجسريز فى الرزتيح الزياضيح .
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــة ((0و31/7/2018اجللسة بالطارئة يوو 
 ( :ـ  41املوضوع )  

الدراسات العلٌا بالكلٌة  والمتضمنة موافقة لجنة الدراسات المذكرة المعروضة من قسم     
وموافقة قسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة بالكلٌة  0م15/7/2012العلٌا والبحوث بتارٌخ 

على إلغاء تسجٌل الدارسة / أٌمان محمد عبد الفتاح  ـ لدرجة  0م2012بتارٌخ   /   / 
وذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن على  0تربٌة الرٌاضٌة الماجستٌر فى ال

 0أن الباحثة لم تتواصل منذ تارٌخ التسجٌل حتى تارٌخة  ونتطلب اإللغاء 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 ( :ـ 42** املوضوع )
 

 

 التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً المذكرة المعروضة من قسم                 
نجالء على األعصر  على مد مدة التسجٌل للدارسة /  0م2012/ 2 / 5 بالكلٌة بتارٌخ 

وذلك بناء على التقرٌر  0فى التربٌة الرٌاضٌة  دكتوراه الفلسفةـ المسجلة لدرجة 
فى سبٌلها لالنتهاء من البحث تماما وجارى المقدم من السادة المشرفٌن أن الباحثة 

بناء على  0  0تشكٌل لجنة المناقشة والحكم بعد إتمام المراجعة النهائٌة للرسالة 
  0م15/7/2012موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 ــــــــــــة (())  املوافقــــــــــــ                                  

 



 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  بالتفويض** جدول أعنال جملس الكلية 
 
 

 ( :ـ 43** املوضوع )
 

 

        
على  0م2012/  2/ 12 بالكلٌة بتارٌخ   األلعابالمذكرة المعروضة من قسم          
 دكتوراه الفلسفةـ المسجلة لدرجة   سلوى عبد اللطٌف أحمد للدارسة /  القٌدمد مدة 

 على أنوذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن  0فى التربٌة الرٌاضٌة 
المناقشة والحكم و األنتهاء من أجراءات التشكٌل وجارى  أنتهت من الرسالة الباحثة 

بناء على موافقة لجنة  0  ونرجو المد لمدة عام الستٌفاء أجراءات المناقشة والمنح 
  0م15/7/2012الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((                         .

 ( :ـ 44** املوضوع )
 

 

        
  /  بالكلٌة بتارٌخ   المناهج وطرق التدرٌسالمذكرة المعروضة من قسم          

ـ المسجلة لدرجة   لؤا عوض سلٌم عوض على مد مدة التسجٌل للدارسة /  0م2012/
وذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن  0فى التربٌة الرٌاضٌة  الماجستٌر

من مناقشة الرسالة ونطلب المد لمدة عام ونصف لحٌن األنتهاء  انتهتالباحثة  على أن
بناء على موافقة لجنة  0 من إجراءات المنح واحضار الدورات الخاصة بالمنح

  0م15/7/2012الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 0و26/8/2018بالتفويض ــــة )) املوافقــــــــــــــــــــــ                           

  ( :45**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن               

وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   1م8/8/8108تالكليح تراريخ  العلىم الرزتىيح واالجرواعيح

  فى الرزتيح الزياضيحالواجسريز لنيل درجح ـ    لمٌاء خلٌل حسن الدارسة / م على هناقشح  8108/  8/ 82
(( وذركىى     فاعلٌة العروض الرٌاضٌة على القٌم الجمالٌه لتالمٌذ المرحلة األعدادٌة فــى هىضىع )) 

 لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :

أستاذ علم النفس الرٌاضى المتفرغ وعمٌد كلٌة            عاطف نمر خلٌفة ــ أ.د. 1
  0جامعة بنها األسبق  –التربٌة الرٌاضٌة بنٌن 



             ) مناقشا (                                                
أستاذ علم النفس الرٌاضى ووكٌل الكلٌة للدراسات          أمال محمد ٌوسف  ــأ.د. 2

حوث بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة العلٌا والب
 (مشرفا)                                        0 الزقازٌق 

بقسم  التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى أستاذ         امل مهٌب النجارــ أ.د. 3
بكلٌة التربٌة  0التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى 

                                   0جامعة الزقازٌق  0الرٌاضٌة للبنات 
 (     مشرفا) 
 

  أكرام السٌد السٌد 0م0ــ أ4
 
 
   شرٌن أحمد طه  0م0أـ 5
 

 قسم العلوم التربوٌة واألجتماعٌة ورئٌس أستاذ مساعد   
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

                     ) مشرفا (                                                      
أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى 

         0 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق
 ) مشرفا (                                                 

                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــة ((                               

  ( :46**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ  التوزيٌاخ ّالجوثاس ّالتؼثيز الحزكى

لٌيل درجح ـ   منار منٌر محمد قنصوة  الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 ّالثحْث تتاريخ 

تأثٌر برنامج للتمرٌنات الهوائٌة على اللٌاقة الحركٌة فــى هْضْع ))   فى التزتيح الزياضيحالواجستيز 
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :( عام "35 -20وضغوط أحداث الحٌاة للسٌدات من ) 

 

التمرٌنات المتفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ        ناهد على حتحوت ــ أ.د. 1
والتعبٌر الحركً وعمٌد الكلٌة األسبق بكلٌة التربٌة 

  جامعة الزقازٌق. –الرٌاضٌة للبنات 
                                   ) مشرفا (                                                      

أستاذ التمرٌنات المتفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز        شهٌرة عبد الوهاب شقٌرــأ.د. 2
جامعة  –والتعبٌر الحركً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات 

 ) مناقشا (                                               حلوان. 

 
لٌة أستاذ بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى بك        منً السٌد عبدالعالــ أ.د. 3

 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
                      ) مشرفا (                                                      

 
التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً بكلٌة أستاذ مساعد   نهلة عبد العظٌم ابراهٌم .م0ــ أ4

  ) مناقشاً (      0جامعة الزقازٌق 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات

 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( :47**  املوضوع ) 



الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

  ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث تتاريخ  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ  التزّيح ّالتٌظين ّاإلدارج

دكتْراٍ الفلسفح في  لٌيل درجحـ   سمر عبدهللا أحمد البصٌلً  الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/ 82

تقْيويح لْاقغ الْػي التزّيحي لوؼلوي التزتيح الزياضيح دراسح )) فــى هْضْع  التزتيح الزياضيح

( ّتتكْى لجٌح ّالتالهيذ ّػالقتَ تووارسح األًشطح التزّيحيح تالوزحلح االػداديح توحافظح الدقِليح(

 الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :

 

التروٌح والتنظٌم الرٌاضً المتفرغ ورئٌس قسم أستاذ        مرفت عبد الغفار الجوهرى ــ أ.د. 1
التروٌح والتنظٌم واإلدارة ) سابقا ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 ) مناقشا (                   جامعة الزقازٌق. –للبنات 
                                                       

ورئٌس قسم التروٌح المتفرغ التروٌح الرٌاضى أستاذ        منى عبد الفتاح لطفى ــأ.د. 2
 –والتنظٌم واإلدارة ) سابقا ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 ) مشرفا (                            جامعة الزقازٌق.
 

قسم التروٌح والتنظٌم واألدارة أستاذ التروٌح ورئٌس         أٌناس محمد محمد غانم ــ أ.د. 3
 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                              
 

التروٌح الرٌاضى ووكٌل ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم أستاذ   صبحى محمد سراج  0د0أــ 4
  جامعة كفر الشٌخ والطالب سابقا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ
              ) مناقشا (                                            

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                    

  ( :48**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن               

 82وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ  1م8/8/8108تالكليح تراريخ  العلىم الرزتىيح واالجرواعيح

فى الرزتيح الواجسريز لنيل درجح ـ   نانٌس محمد محمود محمد   الدارسة / م على هناقشح  8108/  8/ 

تأثٌر عرض رٌاضى على مستوى الكفاءة الذاتٌة المدركة وصور الجسم فــى هىضىع ))   الزياضيح
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :  ت األساسٌة للمرحلة األعدادٌةوبعض المهارا

أستاذ علم النفس الرٌاضى ووكٌل الكلٌة للدراسات          أمال محمد ٌوسف  ــأ.د. 1
العلٌا والبحوث بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة 

 (مشرفا)                                        0 الزقازٌق 

 
ورئٌس قسم علم النفس أستاذ علم النفس الرٌاضى          محمد عبد السىم أبوزٌد   ــأ.د. 1

 0  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة كفر الشٌخالرٌاضى ب
                                       ) مناقشا (                                                  

التمرٌنات والجمباز والتعبٌر بقسم مساعد أستاذ        نهلة عبد العظٌم ابراهٌم   0مــ أ.3
جامعة  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  0الحركى 
 ) مشرفا  (                                      0الزقازٌق 

 
 دعاء فاروق محمد حسن  0م0ــ أ4
 
 
    هبة عبد العزٌز 0م0أـ 5
 

بكلٌة  العلوم التربوٌة واألجتماعٌة بقسم أستاذ مساعد   
  0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

                     ) مشرفا (                                                      
أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى 

         0 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق
 ( مناقشا )                                                 



                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــة ((                             

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  8/  26بتاريخ  199** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

  ( :49 **  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ الوٌاُج ّطزق التدريس ّالتدرية   

لٌيل ـ    بسمة نبٌل محمد عبد الرءوف الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/ 82  ّالثحْث تتاريخ 

النقال على تعلم بعض تأثٌر استخدام التعلم فــى هْضْع ))  دكتْراٍ الفلسفح فى التزتيح الزياضيح درجح 
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :مهارات كرة  السلة لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة

 

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج وطرق      تهانى عبد العزٌز أبراهٌم   ــ أ.د. 1
التدرٌس ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا األسبق بكلٌة  التربٌة 

 (  مناقشا)            0ـ جامعة الزقازٌق رٌاضٌة للبنات ال
                                                   

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج وطرق            أٌمان حسن الحارونىــأ.د. 2
 التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ) سابقا ( 

                                      ) مشرفا(                                                   
   نبٌل محمد عبد المقصود ــ أ.د. 3
 
 
               أمٌرة قطب غرٌب  0م0أـ  4

أستاذ بقسم نظرٌات وتطبٌقات األلعاب الجماعٌة بكلٌة 
 ) مناقشا (  0التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة الزقازٌق 

     
 0أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب 

 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 ( مشرفا)                                                   

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                            

  ( :50**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن               

وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ  1م5/7/8108تالكليح تراريخ  الزياضاخ الوائيح والوناسالخ

فى الرزتيح  دكرىراه الفلسفحلنيل درجح ـ   نسرٌن محمود فضل  الدارسة / م على هناقشح  8108/  8/  82

منهج مقترح لرٌاضة الجودو لتالمٌذ مرحلة األعداد المهنى بمدارس التربٌة فــى هىضىع ))   الزياضيح
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :الفكرٌة  

أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة          حامد محمود القنواتى   ــأ.د. 1
التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ونائب رئٌس الجامعة السابق 

                                           ) مشرفا( جامعة الزقازٌق  لشئون التعلٌم والطالب ـ
أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج وطرق        أٌمان حسن الحارونى   ــأ.د. 1

 التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ) سابقا ( 



   ) مشرفا(                                                                                        

 
أستاذ تدرٌب الجودو بقسم التدرٌب الفردى بكلٌة التربٌة    ٌاسر ٌوسف عبد الرؤوف 0دــ أ.3

 ) مشرفا  (             0جامعة حلوان  0 الرٌاضٌة للبنٌن
 

  فاٌزة أحمد محمد خضر  0د0أــ 4
 
 
    أٌمان عسكر أحمد أحمد 0م0أـ 5
 

أستاذ تدرٌب الجودو بقسم الرٌاضات المائٌة    
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 ) مشرفا (                                 0الزقازٌق 
بكلٌة  الرٌاضات المائٌة والمنازالتأستاذ مساعد بقسم 

         ) مناقشا (0 ازٌقالتربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزق
                                                 

                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــة((                           

  ( :51**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن               

وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   1م5/7/8108تالكليح تراريخ  الزياضاخ الوائيح والوناسالخ

فى الرزتيح  الواجسريزلنيل درجح ـ   ٌاسمٌن محمود حسنى أمٌن   الدارسة / م على هناقشح  8108/  8/ 82

المرونه النفسٌة وعالقتها بالمتغٌرات العقلٌة ومستوى أداء الناشئٌن فى تنس فــى هىضىع ))   الزياضيح
 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :الطاولة  

 

أستاذ علم النفس الرٌاضً ووكٌل الكلٌة للدراسات          أمال محمد ٌوسف    ــأ.د. 1
العلٌا والبحوث ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

                                           ) مشرفا(                                 0الزقازٌق  
بقسم األلعاب ـ بكلٌة  أستاذ العاب المضرب المتفرغ   تغرٌد محمد العراقى    ــأ.د. 1

 ) مشرفا( 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
                                                   

 
أستاذ ورئٌس قسم العاب المضرب ـ بقسم النظرٌات    مجدى أحمد شوقى  0دــ أ.3

والتطبٌقات رباضات المضرب  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 ) مناقشا  (                    0جامعة الزقازٌق  0للبنٌن 

 
 أكرام السٌد السٌد    0م0أــ 4
 
 
 دعاء فاروق محمد     0م0أـ 5
 

أستاذ مساعد ورئٌس قسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة     
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق

 ) مناقشا (                                                                                
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة  بكلٌة     

 ) مشرفا (        0 التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق
                                                 

                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                

  ( :52**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ التوزيٌاخ ّالجوثاس ّالتؼثيز الحزكى   



ل درجح لٌيـ   مها حامد محمود بالل  الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 ّالثحْث تتاريخ 

برنامج تمرٌنات مقترح باستخدام الكتاب المجسم فــى هْضْع ))   فى التزتيح الزياضيحالواجستيز 
(( ّتتكْى لجٌح وتأثٌرة على بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة والرضا الحركً لؤلطفال ماقبل المدرسة  

 الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :

أستاذ التمرٌنات المتفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر    ناهد على حتحوت  ــ أ.د. 1
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  0الحركى وعمٌد الكلٌة األسبق 

 ) مناقشا (                        0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
                                                   

 0أستاذ التمرٌنات ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب         الهام عبد العظٌم فرج   ــأ.د. 2
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                             

 
مرٌنات والجمباز ورئٌس قسم تدرٌب أستاذ تدرٌب الت        محمد فؤاد محمود حبٌب ــ أ.د. 3

الرٌاضات األساسٌة ـ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة 
 ) مناقشا (                                0حلوان 

                        

التمرٌنات والجمباز والتعبٌر أستاذ مساعد بقسم          شٌرٌن أحمد طه  0م0ــ أ4
   0جامعة الزقازٌق 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  الحركى 

        ) مشرفا (                                            

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                 
  ( :53**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ الوٌاُج ّطزق التدريس ّالتدرية  

الواجستيز لٌيل درجح ـ     والء عبد الرحمن الرٌسالدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 تتاريخ 

أثر التعلم لآلتقان على تعلم بعض مهارات العاب القوى للمرحلة فــى هْضْع ))   فى التزتيح الزياضيح
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :0األبتدائٌة بدولة الكوٌت 

المناهج  وطرق التدرٌس أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم    تهانى عبد العزٌز ابراهٌم   ــ أ.د. 1
 0والتدرٌب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مناقشا (                                                                   
                                                   

مسابقات المٌدان والمضمار بقسم مسابقات المٌدان أستاذ         أٌمان محمد نصر عبد هللا     ــأ.د. 2
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  0 والمضمار
 ) مشرفا (                             0الزقازٌق 

                                             

 
نظرٌات المٌدان والمضمار بكلٌة متفرغ بقسم أستاذ          محمد محمد احمد الضهراوىــ أ.د. 3

 )مناقشا ( 0التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة الزقازٌق 
                        

  المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌبأستاذ مساعد بقسم           مها محمد عبد الوهاب  0م0ــ أ4
  0جامعة الزقازٌق 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

        ) مشرفا (                                              

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                              



  ( : 54**  املوضوع )    

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/  8/  5تراريخ  حهجلس قسن الزياضاخ الوائيح والوناسالخ  تالكلي

أسماء السٌد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/   82الدراساخ العليا والثحىز تراريخ  

السمات )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ  لى رجب السٌد ع
وعالقتهما باالحتراق النفسً لدى القائمٌن على  الوظٌفًالشخصٌة والرضا 

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0تدرٌب الرٌاضات القتالٌة  
 

أستاذ ورئٌس قسم الرٌاضات المائٌة         ــ أ.د. جٌهان ٌوسف أحمد الصاوي   1
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالمنازالت ـ بكلٌ

 0جامعة الزقازٌق 
  واالجتماعٌةمدرس بقسم العلوم التربوٌة         نهى عبد العظٌم عبد الحمٌد  0دــ 2

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  ةبكلٌ

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                  

  ( : 55**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز 8108/  8/ 08تراريخ  حهجلس قسن األلعاب  تالكلي

لنيل درجح ـ  لطٌفة محمد أحمد الخضر لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/   82تراريخ  

القوة الوظٌفٌة وتأثٌرها على )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيدكرىراه الفلسفح 
التوازن الحركً ومستوى أداء مهارتً الضربة الساحقة وحائط الصدى لدى 

 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0ناشئات الكرة الطائرة بدولة الكوٌت  
 

 ةأستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب ـ بكلٌ        ــ أ.د. عواطف صبحً محمد عمارة    1
 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ةأستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب ـ   بكلٌ        جٌهان محمد فؤاد   0د0ــ  أ2
 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                            

  ( : 56**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس قسن العلىم            

/  82م وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز تراريخ  8108/  8/ 8تراريخ  حالرزتىيح واالجرواعيح   تالكلي

 دكرىراه الفلسفح فيلنيل درجح ـ  أٌمان عبده متولً جمعة فرحات  الدارسة / م على ذسجيل  8108/  8

األلعاب الغرضٌة وتأثٌرها على التواصل األجتماعى ومستوى أداء فــى هىضىع ))  الرزتيح الزياضيح
وذركىى لجنح  المهارات األساسٌة فى الكرة الطائرة للتالمٌذ المعاقٌن ذهنٌا ) القابلٌن للتعلم ((( بعض

 اإلشزاف هي األساذذج :ــ

 

المتفرغ بقسم  الرٌاضًأستاذ علم النفس         ــ أ.د. لٌلى حامد صوان     1



التربٌة  ةـ بكلٌ واالجتماعٌةالعلوم التربوٌة 
 0معة الزقازٌق الرٌاضٌة للبنات ـ جا

 جٌهان محمد فؤاد 0د0ــ  أ2
 
 
  أسماء ٌحٌى عزت  0ــ د 3
 
 

 ةأستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب ـ   بكلٌ       
 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
مدرس بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة ـ بكلٌة 

 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                          

 
 

  ( : 57**  املوضوع ) 

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح الدراساخ العليا والثحىز 8108/  8/ 8تراريخ  حهجلس قسن األلعاب   تالكلي

لنيل درجح ـ  دٌنا عبد المنعم محمود   لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82تراريخ  

تأثٌر التدرٌب المتباٌن على مستوى )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز 
وذركىى لجنح اإلشزاف هي كرة السلة ((  لالعباتأداء مهارة التصوٌب من القفز 

 األساذذج :ــ
 

أستاذ كرة السلة المتفرغ ووكٌل الكلٌة               لطفًــ أ.د. رابحة محمد 1
لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ) األسبق (ـ 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  ةبكلٌ
 نجالء أحمد رضوان  0م0ــ  أ2
 
 
   سعاد عبد هللا عزت  0ــ د 3
 
 

التربٌة  ةبقسم األلعاب ـ   بكلٌ مساعدأستاذ        
 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  األلعابمدرس بقسم 

 0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

  ( : 58**  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن              

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ  التوزيٌاخ ّالجوثاس ّالتؼثيز الحزكي

لٌيل درجح ـ   فاطمة إبراهٌم خلٌل عاشور الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/  82 ّالثحْث تتاريخ 

تأثٌر التدرٌبات العرضٌة المقترحة على المتغٌرات فــى هْضْع ))   فى التزتيح الزياضيح دكتْراٍ الفلسفح



لجٌح الوٌاقشح (( ّتتكْى البدنٌة والمهارٌة على طاولة القفز لتالمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت  

 ّالحكن هي األساتذج :

طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج وطرق أستاذ         ىأٌمان حسن الحار ونــ أ.د. 1
التدرٌس والتدرٌب بالكلٌة وعمٌد الكلٌة سابقا ـ بكلٌة التربٌة 

 ) مناقشا (0الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق        
 

التدرٌب الرٌاضى ) جمباز ( بقسم نظرٌات أستاذ        عالء الدٌن حامد مصطفى ــأ.د. 2
وتطبٌقات التمرٌنات والجمباز وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 0 األسبق  ة) بنٌن ـ بنات ( جامعة بورسعٌد ورئٌس الجامع
   ) مناقشا (                                                

بقسم التمرٌنات والجمباز  غالجمباز المتفرأستاذ         دٌة عبد القادر أحمد ناــ أ.د. 3
بكلٌة التربٌة  ورئٌس القسم ) سابقا ( والتعبٌر الحركى

 ) مشرفا (      0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
                                                   

 
تاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة أس أمٌرة قطب غرٌب  0م0ــ أ4

  ) مناقشاً (         0جامعة الزقازٌق 0الرٌاضٌة للبنات 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــة ((                                    

  ( :59 **  املوضوع ) 

الوذكزج الوؼزّضح هي قسن الدراساخ الؼليا ّالثحْث تالكليح ّالوتضوٌح هْافقح هجلس قسن             

ّهْافقح لجٌح الدراساخ الؼليا ّالثحْث  1م5/8/8108تالكليح تتاريخ الوٌاُج ّطزق التدريس ّالتدرية  

لٌيل درجح ـ   دٌنا محمد محمد محمد هاشم   الدارسة / م ػلى هٌاقشح  8108/  8/ 82  تتاريخ 

تأثٌر المنهج الخفً على بعض القٌم األخالقٌة والمهارٌة فــى هْضْع ))  الواجستيز فى التزتيح الزياضيح 
 (( ّتتكْى لجٌح الوٌاقشح ّالحكن هي األساتذج :فى الكرة الطائرة   

 

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج وطرق      تهانً عبد العزٌز إبراهٌم   ــ أ.د. 1
التدرٌس ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا األسبق بكلٌة  التربٌة 

 ) مناقشا (            0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
                                                   

ٌب الكرة الطائرة وعمٌد كلٌة التربٌة أستاذ تدر        حمدي نور الدٌن   ــأ.د. 2
 ) مناقشا (                                                              0الرٌاضٌة ـ جامعة الفٌوم 

  جٌهان محمد فؤاد   ــ أ.د. 3
 
 
 أمٌرة قطب غرٌب   0م0ـ أ 4
 
 
   مها محمد عبد الوهاب            0م0ـ أ5

أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 ) مشرفا  (                       0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

     
 0أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب     

 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 ) مشرفا(                                                   

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب     
  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                                 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة ((                               



  ( :60**  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس               

راساخ العليا وهىافقح لجنح الد 1م8/8/8108قسن العلىم الرزتىيح واالجرواعيح تالكليح تراريخ 

لنيل درجح ـ     مى محمد بدوى بٌدىالدارسة / م على هناقشح  8108/  8/  82والثحىز تراريخ 

مساهمة األلعاب السبة الرٌاضٌة لتنمٌة بعض المهارات فــى هىضىع ))   الزياضيحفى الرزتيح الواجسريز 
 لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :(( وذركىى النفسٌة لدى المنتسبات لممارسة السباحة بسلطنة عمان  

 

السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت أستاذ            سحر عبد العزٌز على حجازىــأ.د. 1
ورئٌس القسم سابقا ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                            0جامعة الزقازٌق 
السباحة بقسم نظرٌات تتطبٌقات رٌاضات أستاذ             طارق مهدى عطٌة ــأ.د. 1

 ) مناقشا (       0 مائٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن
                                                  

ورئٌس قسم العلوم التربوٌة مساعد أستاذ          أكرام السٌد السٌد  0مــ أ.3
جامعة  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  0واألجتماعٌة

 ) مشرفا  (                                      0الزقازٌق 
 

  أسماء عبد العزٌز عبد المجٌد 0م0ــ أ4
 
 
   

بكلٌة  واالجتماعٌةبقسم العلوم التربوٌة  أستاذ مساعد   
 ) مناقشا(0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

                                                   
                                                    

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                                 

  ( : 61**  املوضوع ) 

 / 5 بالكلٌة بتارٌخ   الرٌاضات المائٌة والمنازالتالمذكرة المعروضة من قسم          
ـ المسجلة   هدى صابر عبد الهادىعلى مد مدة التسجٌل للدارسة /  0م2012/ 2

وذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة  0فى التربٌة الرٌاضٌة  الماجستٌر لدرجة 
لالنتهاء من البحث تماما وجارى تشكٌل لجنة المناقشة فى سبٌلها المشرفٌن أن الباحثة 

بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا  0مام المراجعة النهائٌة للرسالة والحكم بعد إت
  0م26/2/2012بالكلٌة بتارٌخ 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 ــــــة )) املوافقــــــــــــــــــ                                          

  ( :62*  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس               

وهىافقح لجنح الدراساخ العليا  1م5/8/8108تالكليح تراريخ  الحزكيالروزيناخ والجوثاس والرعثيز قسن 

ـ     سماح السٌد عٌسى أحمد ربٌع الدارسة / م على هناقشح  8108/  8/  82والثحىز تراريخ 
فعالٌة برنامج للحركات األتسٌابٌة والفجائٌة فــى هىضىع ))   الزياضيحفى الرزتيح الواجسريز لنيل درجح 

 (( وذركىى لجنح الوناقشح والحكن هي األساذذج :الحركٌة وجودة الحٌاة للسٌدات فوق الثالثٌن   اللٌاقة على 

 



التعبٌر الحركى المتفرغ بقسم التعبٌر الحركً  أستاذ        وفاء محمد كمال الماحى   ــأ.د. 1
   0واإلٌقاع بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة طنطا 

 ) مناقشا (                                                                        
التعبٌر الحركى بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ          انتصار عبد العزٌزحلمى    ــأ.د. 1

والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 ) مشرفا(                                  0الزقازٌق 

                                                  
مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر أستاذ        دعاء محمد عبد المنعم     0مــ أ.3

الحركً ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 ا  (   ) مناقش                                   0الزقازٌق

 
 سمر عبد الحمٌد   0ــ  د4
 
 
   

بكلٌة  مدرس بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى   
 ) مناقشا(0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

                                                   
                                                    

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة (( ** القـــــــــرار :ــــ 
 

  ( :63**  املوضوع ) 

   قسم مسابقات المٌدان والمضمار بالكلٌة :ـ :**  اجلهة 
 

 

بناء على الطلب المقدم من السٌدة / نشوه أحمد السٌد كامل ـ مدرس دكتور       
بذات القسم التى تلتمس بمنح سٌادتها أجازة خاصة بدون أجر لمدة عام للعمل  0

وبعرض الموضوع على مجلس القسم بتارٌخ  0بالمملكة العربٌة السعودٌة 
  0عام وافق على منح سٌادتها أجازة بدون أجر لمدة  0م5/8/2018

 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  ((  

  ( :64*  املوضوع ) 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح هجلس               

وهىافقح لجنح الدراساخ العليا  1م5/8/8108تالكليح تراريخ  الروزيناخ والجوثاس والرعثيز الحزكيقسن 

لنيل ـ      ماٌسة أحمد محمد عبد هللاالدارسة / م على هناقشح  8108/  8/  82والثحىز تراريخ 

فعالٌة برنامج انسٌابً حركً بأسلوب الوسائط فــى هىضىع ))   الزياضيحفى الرزتيح الواجسريز درجح 
(( وذركىى لجنح الوناقشح  المتعددة لتحسٌن بعض أنواع الحركات الهابطة فى التعبٌر الحركً الحدٌث 

 والحكن هي األساذذج :

 

بكلٌة  المناهج وطرق التدرٌسالمتفرغ بقسم  أستاذ           حامد محمود القنواتىــأ.د. 1
ـ ونائب رئٌس  قجامعة الزقازٌـ بنٌن التربٌة الرٌاضٌة 

 ) مناقشا (                             0 الجامعة األسبق 
 

المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدرٌس أستاذ              تهانى عبد العزٌز أبراهٌم ــأ.د. 1
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  0والتدرٌب 
 ) مشرفا(                                  0الزقازٌق 

                                                  



بقسم التمرٌنات والجمباز  التعبٌر الحركىأستاذ            أنتصار عبد العزٌز حلمى  0دــ أ.3
والتعبٌر الحركً ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 (    مشرفا)                                    0الزقازٌق
 

   رانٌا عطٌة رمضان 0د0م0أــ  4
 

بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر  أستاذ مساعد   
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  الحركى

 ) مناقشا(                                                0
                                                   

                                                    

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة (( ** القـــــــــرار :ــــ 
  ( :65**  املوضوع ) 

 

الوذكزج الوعزوضح هي قسن الدراساخ العليا والثحىز تالكليح والورضونح هىافقح            

م وهىافقح لجنح 8108/ 8/  5تراريخ  حهجلس قسن الروزيناخ والجوثاس والرعثيز الحزكي تالكلي

أمٌرة السٌد أحمد لدارسة / ام على ذسجيل  8108/  8/  82الدراساخ العليا والثحىز تراريخ   

تأثٌر برنامج هوائى )) هىضىعفــى   الرزتيح الزياضيح فيالواجسريز لنيل درجح ـ  جمعة 

على بعض مكونات اللٌاقة البدنٌة والقٌاسات األنثروبومترٌة لدى  Aerobicsمتنوع 
 وذركىى لجنح اإلشزاف هي األساذذج :ــ ((0 السٌدات العامالت 

 

أستاذ التمرٌنات ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة         ــ أ.د. زٌنب محمد احمد األسكندرانى 1
التربٌة  ةبكلٌ ) السبق ( المجتمع وتنمٌة البٌئة

 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز         نهلة عبد العظٌم ابراهٌم 0د 0ــ أم2

التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  ةوالتعبٌر الحركى بكلٌ
 0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــة ((                                   

 
 وأقفل احملضر يف تارخيه وساعته                                 

 
  رئيس اجمللس وعنيد الكلية        سكرتارية اجمللس                                  

 
 أميان سعد زغلول                                                0د0أ                                                                    


