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 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                     أماىة دللس الكلية   

 

 جدول أعنال
 ( 187دللس الكلية اجللسة زقه ) 

 و 7201/   9  /  21املوافق   اخلنيسامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 0271/   8/  02 (  بتاريخ   786  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــساز :ــــ 

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

 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ًا ىيثا **  
 

 **  قسه الدزاسات العليا والبحوث** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسحِجٍظ لغُ 

     رشا عزمى شريف صالح حمزة لدارسة / اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

عاب الصغيرة األلفــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خدوزٛساح اٌفٍغفخ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ 
(( ٚرزىْٛ  األساسية فى كرة السرعةالترويحية وفاعليتها فى عالج صعوبات تعلم المهارات 

 ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  إيناس محمد محمد غانمــ أ.د. 7
 واإلدارة بالكلية 

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. راندا شوقى حسن0

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 2**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دعاء محمود حسن    لدارسة / اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

لالتحاد تقويم التخطيط اإلدارى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خاح اٌفٍغفخ دوزٛسدسجخ 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف المصرى لألسكواش

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية  رندا شوقى حسنــ أ.د. 7
 مدرس بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة بالكلية  ــ د . إلهام محمود أحمد محمد 0

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 3**  املوضوع ) 

اٌّزضّٕخ ِٛافمخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚ                  

َ ِٚٛافمخ 1025/  8/  20ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوِٝجٍظ لغُ 

ندا محمد محمد السيد  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

فاعلية برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساح اٌفٍغفخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ   قاسم

مقترح لالتزان على كفاءة المستقبالت الحسية الدهليزية وتنمية مستوى أداء بعض 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ الدورانات فى التعبير الحركى 

أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  أنتصار عبد العزيز حلمىــ أ.د. 7
  والتعبير الحركى بالكلية

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم0
 الحركى بالكلية 

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

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 4**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ    سحر رشاد محمد عبد الوهاب دياب لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1025/  9/   ثزبس٠خ 

تأثير تدريبات سرعة رد الفعل فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخدسجخ 
(( ٚرزىْٛ  بدنية والمهارية فى الكرة الطائرةوسرعة األداء على تنمية بعض المتغيرات ال

 ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

عواطف صبحى محمد ــ أ.د. 7
 عمارة

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد 3

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 



  ( : 5**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس ِجٍظ لغُ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ   منى إبراهيم شريف  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1025/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

خطة استراتيجية مقترحة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخدسجخ 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ  لتطوير برامج السياحة الرياضية فى سلطنة عمان

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  إيناس محمد محمد غانمــ أ.د. 7
 الكلية واإلدارة ب

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

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 6**  املوضوع ) 

اٌّزضّٕخ ِٛافمخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚ                  

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح

اٌّغجٍخ   وسام مصطفى محمد محمد  لدارسة /ا ِٕبلشخَ ػٍٝ  1025/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تقويم الوضع الحالى لنشاط فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساح اٌفٍغفخ ١ًٌٕ دسجخ
ٌجٕخ (( ٚرزىْٛ   حركة المرشدات ببعض المدارس اإلعدادية والثانوية بمحافظة الدقهلية

 ِٓ األعبرزح :ــ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ

الرياضى بقسم الترويح والتنظيم أستاذ الترويح  ــ أ.د. محمد كمال السنهودى7
               بكلية التربية الرياضية ــ جامعة المنصورة

  (( ناقشا  )) م
المتفرغ بقسم الترويح الرياضى الترويح أستاذ  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى0

                                             بالكلية والتنظيم واإلدارة
  ((اً رفمش ))

الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح أستاذ  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 3
                                            والتنظيم واإلدارة بالكلية

 ا   ((رفش))  م
أستاذ الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم4

والتنظيم واإلدارة بالكلية                                           
 ))  مناقشا   ((

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 7املوضوع ) **  

اٌّزضّٕخ ِٛافمخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚ                  

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  20ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  ِجٍظ لغُ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس

  زكريا أحمد جادفاتن  لدارسة /ا ِٕبلشخَ ػٍٝ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تأثير استخدام التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١شاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ 



 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ  المدمج على اتقان مهارة الوثب الطويل للمرحلة اإلعدادية

 ِٓ األعبرزح :ــ

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح7
التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 

 الزقازيق
                                                                    

  (( ناقشا  )) م
   أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بالكلية ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0

  ((اً رفمش ))
تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس أستاذ  أ.د. سحر رشدى شبانةــ 3

                   قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 
 ا   ((شرف))  م

تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم أستاذ  ــ عزيزة محمد عفيفى4
بالكلية                                مسابقات الميدان والمضمار 

 ))  مناقشا   ((

 القـــــــــساز :ــــ** 
 

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

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمنار محمود عبد السالم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ثزبس٠خ  / 

الدماغية تدريبات حركية موجهة للسيطرة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش

وتأثيرها على تحسين مستوى الضربة الساحقة فى الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  الرياضية بنات جامعة الزقازيق

تدريب الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ  حمدى نور الدين محمدــ أ.د. 7
األلعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 

               بورسعيد                                         
  (( ناقشا  )) م

ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 عمارة

 ))       بالكليةالكرة الطائرة بقسم األلعاب أستاذ 
  ((اً رفمش

))              بالكلية    األلعاب  بقسم  مساعدأستاذ  د. إيمان عبد هللا زيدم.ــ أ.3
 ا   ((شرفم

))  بالكلية                مساعد بقسم األلعاب أستاذ  أ.م.د.عزة أحمد السعيدــ 4
 مناقشا   ((

 ** القـــــــــساز :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 9**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  ١ٍ27خ ثزبس٠خ ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى

هند أحمد محمد مرسى    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

برنامج تعليمى قيمى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
((  لمواجهة شغب مالعب الفرق الرياضية المدرسية للكرة الطائرة بالمرحلة الثانوية 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
 

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم التدريب بكلية  ــ أ.د. خالد محمد زيادة0

                    المنصورة التربية الرياضية بنين ــ جامعة
  ((اً ناقشم ))

))  بالكلية       الكرة الطائرة بقسم األلعابأستاذ  جيهان محمد فؤاد ــ أ.د. 3
 ا   ((شرفم

مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ  ــ أ.م.د. أميرة قطب غريب4
                                               بالكلية           والتدريب
 ا   ((رف))  مش

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 10**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دسجخ دوزٛساح اٌفٍغفخ فٝ  أمانى جمعة عبد العظيم لدارسة /ا ِٕخَ ػٍٝ  1025/  9ثزبس٠خ  / 

. د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ دوزٛساح اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ .

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 11**  املوضوع ) 

اٌّزضّٕخ ِٛافمخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚ                  

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ

عفاف زكى  لدارسة /ل ِذ ِذح اٌزغج١ًَ ػٍٝ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 



/  9/  12ٌّذح ػبَ اػزجبساً ِٓ   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١شاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ  محمود

َ . ٌذ١ٓ اإلٔزٙبء ِٓ إجشاءاد إٌّبلشخ ثٕبًء ػٍٝ طٍت  1028/  9/  12َ ٚدزٝ 1027

 األعبرزح اٌّششف١ٓ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 12 **  املوضوع )

وزبة اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ                   

شريدة حمود حمدان  لدارسة /اافمخ ػٍٝ أٌزذبق ثبٌمب٘شح ٚاٌّزضّٓ طٍت اٌّٛعفبسح دٌٚخ اٌى٠ٛذ 

 1027ثّشدٍخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ  حمير الرشيدى )) كويتية الجنسية (( 

 ) رخظض ِٕب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ( َ  1028/ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
  ( : 13**  املوضوع ) 

اٌّزضّٕخ ِٛافمخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚ                  

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  األٌؼبةِجٍظ لغُ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ  أمينة أحمد إبراهيم عبد الواحد  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1025/  9ثزبس٠خ  / 

تأثير برنامج تدريبى على بعض فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٛساٖ اٌفٍغفخدوز
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ  المهارات الهجومية ودافعية اإلنجاز فى كرة السلة

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

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى 0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان 3

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 14**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دوزٛساٖ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ   إسراء عطيه محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1025/  9ثزبس٠خ  / 

تأثير استخدام أسلوبى التبادلى والذاتى على فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌفٍغفخ
(( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح   التحصيل المعرفى وتعليم بعض المهارات الهجومية 

 :ــ

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية رابحة محمد لطفىــ أ.د. 7
 مدرس بقسم األلعاب بالكلية  ــ د . سعاد عبد هللا0
مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  رضوى محمد همت ــ د .3

 بالكلية 



 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 15**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  األٌؼبةِجٍظ لغُ 

دوزٛساح اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ  الشيماء كمال محمد   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1025/  9ثزبس٠خ  / 

تأثير الحركات الهجومية على الهجوم الخاطف فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ خاٌفٍغف
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ ومستوى األداء المهارى فى كرة السلة 

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  رابحة محمد لطفى ــ أ.د. 7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان0

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
  ( : 16**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ جبص ِّجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌج

نسمة أحمد امتن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ   إبراهيم

  على تحسين مستوى األداء لمهارة القفز داخال  على طاولة القفزالتدريبات اإليقاعية الحركية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

الجمباز ورئيس التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  نادية عبد القادر أحمد ــ أ.د. 7
                                                        الحركى بالكلية  

  (( ا  رفش)) م
بقسم التمرينات والعروض  الجمباز تدريبأستاذ  ــ أ.د. هشام صبحى حسن0

الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 اإلسكندرية

                                                                    
  ((اً ناقشم ))

الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  أحمد بدرــ أ.د. جيهان 3
                                            بالكلية              الحركى
 ا   ((شرف))  م

مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا الخضرجى4
                                         بالكلية                الحركى

 ))  مناقشا   ((
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 17**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ   إسراء اسامة محمد خليل لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ثزبس٠خ  / 

تأثير التدريب البالستى على تطوير بعض فــٝ ِٛضٛع ))   زشث١خ اٌش٠بض١خفٝ اٌ اٌّبجغز١ش
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ   المتغيرات البدنية والمهارية لالعبات هوكى الميدان

 األعبرزح :ــ

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

  (( ا  ناقش)) م
طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق أستاذ  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى0

                                  التدريس والتدريب بالكلية          
  ((اً رفشم ))

ايمن أحمد عبد الفتاح أ.د. ــ 3
 الباسطى

ألعاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ 
رياضات المضرب ووكيل كلية التربية الرياضية 
للبنين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية ــ جامعة 

 ا   ((ناقش))  م       الزقازيق
))      بالكلية    ألعاب المضرب بقسم األلعابأستاذ  ــ أ.د. علياء محمد سعيد عزمى4

 ا   ((رفمش

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
  ( : 18**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

نجوى عبد الرحيم  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تأثير برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٕ دسجخاٌّغجٍخ ٌسيد  

لتمرينات الزومبا على تحسين الشرة العصبى وأضطراب صورة الجسم والحالة النفسية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ للبدينات 

البحث العلمى المتفرغ بكلية التربية الرياضية أستاذ  ــ أ.د. محمود يحيى سعد 7
                                          ــ جامعة بنها           

  (( ناقشا  )) م
علم النفس الرياضى ووكيل الكلية لشئون أستاذ  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                            الدراسات العليا والبحوث    
  ((اً شرفم ))



التمرينات بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  ــ أ.د. سلوى السيد موسى3
                                        الحركى بالكلية    

 ا   ((رفش))  م
تدريب التمرينات بقسم التمرينات والجمباز أستاذ  وفاء السيد محمودــ أ.د. 4

                      بالكلية        والتعبير الحركى 
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 19**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ سالى سامى حامد إبراهيم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

فعالية إدارة أنشطة مراكز فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخ
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الشباب بمحافظة الشرقية فى تحقيق أهدافها 

ى المتفرغ بقسم الترويح الترويح الرياضأستاذ  مرفت عبد الغفار الجوهرى ــ أ.د. 7
                             والتنظيم واإلدارة بالكلية                

  (( ناقشا  )) م
الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح أستاذ  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0

                                            والتنظيم واإلدارة بالكلية 
  ((اً شرفم ))

اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم أستاذ  أ.د. سميرة محمد خليلــ 3
                                                        واإلدارة بالكلية 

 ا   ((رفش))  م
ــ أ.د. ايمن أحمد عبد الفتاح 4

 الشاعر
اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية بكلية أستاذ 

))    التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق 
 ا   ((ناقشم

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
  ( : 20**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

فاتن زكريا أحمد جاد    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تأثير استخدام التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ



(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ  المدمج على اتقان مهارة الوثب الطويل للمرحلة اإلعدادية 

 ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح7
               الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق                

  (( ناقشا  )) م
المضمار بقسم أستاذ تدريب مسابقات الميدان و ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0

                                مضمار بالكلية مسابقات الميدان وال
  ((اً شرفم ))

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

 ا   ((شرف))  م
تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم أستاذ  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى4

   مسابقات المكيدان والمضمار بالكلية                            
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 21) **  املوضوع 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

   عبد المنصف سمر سمير حسن لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

خطة مقترحة لتنمية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  الموارد البشرية بإدارة النشاط الرياضى لرعاية الشباب بجامعة الزقازيق 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  منى عبد الفتاح لطفىــ أ.د. 7
               والتنظيم واإلدارة بالكلية                              

  (( ناقشا  )) م
علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات أستاذ  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                             العليا والبحوث           
  ((اً شرفم ))

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل3
                                                     واإلدارة بالكلية    

 ا   ((شرف))  م
والترويح قسم اإلدارة أستاذ اإلدارة الرياضية ب ــ أ.د. عمرو مصطفى كامل4

 بكلية التربية الرياضية  ــ جامعة طنطا        الرياضي
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 



 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
  ( : 22**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سارة عاطف عبد العال الصافورى    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

دور القيادة التحوبلبة فى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ 
((  تطوير أداء رؤساء األقسام ببعض كليات التربية الرياضية ) من وجه نظر المرؤوسين ( 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

ى ورئيس قسم الترويح أستاذ الترويح الرياض ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم7
                                 والتنظيم واإلدارة بالكلية            

  ((اً ناقشم ))
أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل0

                                                     واإلدارة بالكلية    
 ا   ((شرف))  م

أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية  ــ أ.د. عز الدين الحسينى جابر3
  الرياضية ــ جامعة العريش                                           

 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 23**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمنار محمود عبد السالم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ثزبس٠خ  / 

تدريبات حركية موجهه للسيطرة الدماغية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش

وتأثيرها على تحسين مستوى الضربة الساحقة فى الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الرياضية بنات جامعة الزقازيق 

تدريب الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ   ــ أ.د. حمدى نور الدين محمد7
األلعاب واأللعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية 

                                           ــ جامعة بورسعيد   
  (( ناقشا  )) م

ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 عمارة

 ))        الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكليةأستاذ 
  ((اً شرفم

))              مساعد بقسم األلعاب بالكلية     أستاذ  ــ أ.م.د. إيمان عبد هللا زيد3
 ا   ((رفشم

))             بقسم األلعاب بالكلية      مساعدأستاذ  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد4
 ا   ((ناقشم

 ** القـــــــــساز :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 24**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دينا سليمان السيد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

المؤشرات فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش جٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّغسليمان  

 البيوكمياتيكية لمهارتى الفجوة واألرابيسك كأسس لوضع تدريبات نوعية فى التعبير الحركى 

 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

 

 

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

 جامعة الزقازيق
                                                                     

  (( شرفا  )) م
أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى0

                                 لكلية             والتعبير الحركى با
  ((اً شرفم ))

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة  ــ أ.د. عمرو محمد طه حلويش3
                     بكلية التربية الرياضة ــ جامعة المنيا

 ا   ((ناقش))  م
أستاذ مساعد بقسم التمرينات بقسم التمرينات  د. عالية عادل شمس الدينم .ــ أ.4

                      والجمباز والتعبير الحركى  بالكلية       
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 25**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  زّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوِٝجٍظ لغُ اٌ

إيمان فتحى لطفى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

التحليل فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخغازى  

ميكانيكى لمهارة الشقلبة األمامية على جهاز الحركات األرضية كأساس لوضع التدريبات البيو
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  النوعية

الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  خيرى فياض ــ أ.د. ناهد7
                                                       الحركى بالكلية    

  (( ا  رفش)) م
أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  محمد عبد الحميد حسنأ.د. ــ 0

للبنين ــ  وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية
 جامعة الزقازيق

                                                                   



  ((اً شرفم ))
بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  الجمبازأستاذ  . جيهان أحمد بدرــ أ.د3

                                                 الحركى بالكلية       
 ا   ((ناقش))  م

الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج أستاذ  سعيد عبد الرشيد أحمدــ أ.د. 4
وطرق التدريس وعلوم الحركة بكلية التربية 

                             الرياضية ـــ جامعة السادات                          
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 26**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هدير مجدى حستن محمود  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

دراسة مقارنة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخ اٌّغجٍخعامر   

لنواتج التعلم للتربية البدنية المعدلة فى ضوء متطلبات إعداد معلمة التربية الرياضية ببعض 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الكليات المتخصصة المعتمدة 

 

 

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

  (( ناقشا  )) م
طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية التربية أستاذ  ــ أ.د. ضياء الدين محمد العزب0

                    الرياضية للبنين ــ جامعة حلوان 
  ((اً ناقشم ))

طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق أستاذ  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى3
                                        التدريس والتدريب بالكلية 

 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 27**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ى١ٍخ ثزبس٠خ ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌ

سمر محمد وفاء الدين  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

فاعلية برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمحمد  
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  تعليمى باستخدام الفيديو التفاعلى على تعلم سباحة الزحف على البطن 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز ابراهيم7
                 التدريس والتدريب بالكلية                          



  (( ناقشا  )) م
السباحة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات أستاذ  طارق محمد نداــ أ.د. 0

المائية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 الزقازيق

                                                                     
  ((اً رفشم ))

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  الحارونى ــ أ.د. إيمان حسن3
                                        التدريس والتدريب بالكلية 

 ا   ((رفش))  م
أستاذ تدريب السباحة ورئيس قسم الرياضات  ــ أ.م.د. صالح مصطفى منسى4

الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 مناقشا  ()    حلوان

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 28**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

عزة أحمد السيد موسى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

الصالبة العقلية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ  م حواجز 011وعالقتها بالثقة بالنفس والمستوى الرقمى لسباق 

 ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
 

المتفرغ بقسم العلوم  أستاذ علم النفس الرياضى . ليلى حامد صوانــ أ.د7
                                     التربوية واالجتماعية بالكلية 

  (( ا  ناقش)) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                            العليا والبحوث                            
  (( شرفا  )) م

تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم أستاذ  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى3
                                 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية

 ا   ((رفش))  م
أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان  ــ أ.د. جمال إمام السيد4

والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 الزقازيق 

                                                                    
 )) مناقشا  ((



 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 29**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رضوى عبد العظيم محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

التردد النفسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ً دسجخاٌّغجٍخ ١ٌٕحبتو 
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ  وعالقته باإلستجاة اإلنفعالية ومستوى األداء المهارى فى السباحة 

 ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
                            التربوية واالجتماعية بالكلية          

  (( ناقشا  )) م
أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  ــ أ.د. طارق محمد ندا0

المائية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 الزقازيق

                                                                   
  ((اً ناقشم ))

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0
                            العليا والبحوث                            

  (( شرفا  )) م
أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والممنازالت  عفيفىــ أ.م.د. مايسة محمد 4

 بالكلية 
                                                                     

 ا  ((رف)) مش

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 30**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

ميادة إبراهيم أحمد عثمان  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

ٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ ا شدسجخ اٌّبجغز١

 فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . اٌّبجغز١ش

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
 

  ( : 31**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 



إسراء حستن حستن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ السيد حجازى 

 دسجخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ .

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 32**  املوضوع ) 

اٌغ١ذح األعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّؼشٚضخ ِٓ  اٌّزوشح                  

( ِٓ الئذخ إٌشش اٌؼٍّٝ ثبٌّجٍخ  25ٚاٌجذٛس ٚاٌّزضّٕخ طٍت اٌّٛافمخ رؼذ٠ً ٔض اٌّبدح ) 

مبً ٌّب اٌى١ٍخ ) ِجٍخ ثذٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ ( ٚاٌخبص ثزؼذ٠ً سعَٛ اٌزذى١ُ ٚإٌشش ثبٌّجٍخ ٚف

 ٚسد ثبٌّزوشح 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

 **   شئوٌ العاملني** موضوعات 

  ( :  33  **  املوضوع )

سئ١ظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ زبر اٌذوزٛس / اٌغ١ذح االعاٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ                     

السيدة المدرس ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 
ثزاد اٌمغُ ٚاٌزٝ رٍزّظ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕذٙب أجبصح سػب٠خ  المساعد / إلهام أحمد عبد اللطيف

 طفً ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( :  34**  املوضوع )  

سئ١ظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس /                     

/  السيدة الدكتورٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 
ثزاد اٌمغُ ٚاٌزٝ رٍزّظ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕذٙب أجبصح سػب٠خ طفً  الشيماء السيد عبد اللطيف

 ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
.................................................................................................... 
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 و 2016/  9/  20بتازيخ  176** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 

 ما يستحد مً أعنالموضوعات 

  ( : 35**  املوضوع ) 
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 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
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 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
  ( : 43**  املوضوع ) 
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 و 2017/  9/  20بتازيخ  187** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
 
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد



                                                                                         
 لية الرتبية السياضية للبياتك                                                                                   أماىة دللس الكلية 

 
 

 (( 187  ذلضس اجتناع دللس الكلية اجللسة ))
 و 7201  / 9/   20افق املو  األزبعاءامليعقدة يوو 

 

 ( 781. اجتمقع مجلقس الكليقة بجلسقته  )  م 0271/  9/  02  الموافقق األربعاءأنه فى يوم    
مقن  كقالً بحضقور عميقد الكليقة ورئقيس المجلقس و  األستاذ الدكتور / إيمان سعد زغلول برئاسة

 السادة األساتذة األعضاء :
 

 

 فشج ــ أ.د. إٌٙبَ ػجذ اٌؼظ2ُ١

 ــ أ.د. ص٠ٕت ِذّذ االعىٕذسا1ٝٔ

 ــ أ.د. أِبي ِذّذ ٠ٛعف2

 ــ أ.د. إ٠ّبْ دغٓ اٌذبس3ٝٔٚ

 ٔبد٠خ ػجذ اٌمبدس أدّذــ أ.د. 4

 سضب سشبد ػجذ اٌشدّٓــ أ.د. 5

  ج١ٙبْ ٠ٛعف اٌظبٚٞأ.د.  ــ7

 إ٠ٕبط ِذّذ ِذّذ غبُٔــ أ.د. 8

   ٔجٍخ ػجذ إٌّؼُ ثذ١شٜــ أ.د. 9

 جذ اٌؼض٠ض إثشا١ُ٘ــ أ.د. رٙبٔٝ ػ20

 ــ أ.د. ج١ٙبْ ٠ذ١ٝ ِذّٛد22

 أ.د. ِٕٝ ػجذ اٌفزبح ٌطفٝــ 21

 ٘بٌخ ػٍٝ ِشعٝأ.د . ــ 22

 سا١ٔب ػط١خ سِضبْــ د . 23
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

 ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخٚو١ً اٌى١ٍخ 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس

 سئ١ظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت

 سئ١ظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٟ

 سئ١ظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌظذجخ

 سئ١ظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد

 سئ١ظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح

 ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبسسئ١ظ لغُ 

 ألذَ أعزبر ثمغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت

 ألذَ أعزبر ثمغُ اٌؼٍَٛ اٌظذ١خ ) ِذ٠ش ٚدذح اٌجٛدح (

 ألذَ أعزبر ثمغُ اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح

 ألذَ أعزبر ثمغُ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس

 ألذَ ِذسط دوزٛس ثبٌى١ٍخ

 
 

 

 

  : اعترز عً احلضوز 

 ــ األستاذة / أمال جمال سليمان 2            ــ أ.د. عماد البنان                    1

 ــ أ.د. ليلي حامد صوان 4ناديت محمد الصاوى                     ــ أ.د. 3

 ــ أ.د. علياء سعيد عزمي       6                  ــ أ.د. فايزة أحمد خضر       5

                        أحمد مصطفيأ.م.د. أمل ــ  7

 

 د. إيمان محمد محمد محمودأ.لسة :ــ  امني سس اجل 

 
بسام   الارحمن  " ورئيس المجلاس الكلياة عمياد  األستاذ الدكتور / إيماان ساعد زغلاولبدأت السيدة      

الحضااور .وتقاادمت ساايادتها بالتهنئااة للسااادة أعضاااء المجلااس وأساارة الكليااة بالسااادة  ورحباات  "الاارحيم 
م  ثاام  قاماات ساايادتها بالترحيااب بالسااادة أعضاااء المجلااس  6102/  6102بمناساابة باادء العااام الجااامعى 

الجدد . وتقدمت بالشكر للسادة أعضاء المجلس المنتهية مدة عضويتهن بالمجلس علاى ماا قادمتهن خاالل 
 بعرض موضوعات المجلس على النحو التالى :ـ. وقامت سيادتها بالمجلس فترة تواجدهن 

 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188** ذلضس اجتناع دللس الكلية اجللسة 
 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 0271/   8/  02 (  بتاريخ   781  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــساز :ــــ 

 املصادقــــــــــــــــــــة  (())  
 

 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  
 

 **  قسه الدزاسات العليا والبحوث** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رشا عزمى شريف صالح حمزة      لدارسة / اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

األلعاب الصغيرة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خدوزٛساح اٌفٍغفخ جٍخ ١ًٌٕ دسجخ اٌّغ
(( ٚرزىْٛ  الترويحية وفاعليتها فى عالج صعوبات تعلم المهارات األساسية فى كرة السرعة

 ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم7
 واإلدارة بالكلية 

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. راندا شوقى حسن0

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 2**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ دعاء محمود حسن    لدارسة / اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تقويم التخطيط اإلدارى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خدوزٛساح اٌفٍغفخ جخ ١ًٌٕ دس
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف لالتحاد المصرى لألسكواش

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رندا شوقى حسن7
 مدرس بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة بالكلية  ــ د . إلهام محمود أحمد محمد 0

 ** القـــــــــساز :ــــ 
))  املوافقـــة مع إضافى السيدة أ.د. مسرية ذلند خليل أستاذ اإلدازة السياضية 

 بالكلية على البحث   ((
 

 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 3ع ) **  املوضو

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1025/  8/  20ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

ندا محمد محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

فاعلية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساح اٌفٍغفخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ السيد قاسم  

برنامج مقترح لالتزان على كفاءة المستقبالت الحسية الدهليزية وتنمية مستوى أداء بعض 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ الدورانات فى التعبير الحركى 

أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  أ.د. أنتصار عبد العزيز حلمىــ 7
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم0
 الحركى بالكلية 

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

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 4**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ سحر رشاد محمد عبد الوهاب دياب    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تأثير تدريبات سرعة رد فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ ١ًٌٕ دسجخ
((  الفعل وسرعة األداء على تنمية بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة

 ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 7
 عمارة

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد 3

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 5**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسحِجٍظ لغُ 

اٌّغجٍخ منى إبراهيم شريف    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

خطة استراتيجية مقترحة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ١ًٌٕ دسجخ 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ لتطوير برامج السياحة الرياضية فى سلطنة عمان 

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم7
 الكلية واإلدارة ب

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



 واإلدارة بالكلية 
 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــــة  ((              ** القـــــــــساز :ــــ 
  ( : 6**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

كمال السمنودى وسام مصطفى محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تقويم الوضع فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساح اٌفٍغفخ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
((  الحالى لنشاط حركة المرشدات ببعض المدارس اإلعدادية والثانوية بمحافظة الدقهلية 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

بقسم الترويح والتنظيم أستاذ الترويح الرياضى  ــ أ.د. محمد كمال السنهودى7
               بكلية التربية الرياضية ــ جامعة المنصورة

  (( ناقشا  )) م
أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى0

                                             والتنظيم واإلدارة بالكلية
  ((اً رفمش ))

أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 3
والتنظيم واإلدارة بالكلية                                            

 ا   ((شرف))  م
أستاذ الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم4

والتنظيم واإلدارة بالكلية                                           
 ))  مناقشا   ((

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 7**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

فاتن زكريا أحمد جاد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تأثير استخدام التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١شاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ 
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ  المدمج على اتقان مهارة الوثب الطويل للمرحلة اإلعدادية 

 ِٓ األعبرزح :ــ

ج وطرق أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناه ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح7
التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 

 الزقازيق
                                                                    

  (( ناقشا  )) م
   أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بالكلية ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0

  ((اً رفمش ))
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  شبانةــ أ.د. سحر رشدى 3

قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية                    



 ا   ((شرف))  م
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ عزيزة محمد عفيفى4

مسابقات الميدان والمضمار  بالكلية                               
 شا   (())  مناق

 ** القـــــــــساز :ــــ
 ))  املوافقـــــــــــــــــة  ((

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
 

  ( : 8**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخالسالم   منار محمود عبد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تدريبات حركية موجهة للسيطرة الدماغية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش

وتأثيرها على تحسين مستوى الضربة الساحقة فى الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الرياضية بنات جامعة الزقازيق 

أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات  ــ أ.د. حمدى نور الدين محمد7
األلعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 

               بورسعيد                                         
  (( ناقشا  )) م

أ.د. عواطف صبحى محمد ــ 0
 عمارة

 ))       أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية
  ((اً رفمش

))  أستاذ مساعد بقسم  األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د. إيمان عبد هللا زيد3
 ا   ((شرفم

))  أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د.عزة أحمد السعيد4
 مناقشا   ((

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 9**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هند أحمد محمد مرسى    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

برنامج تعليمى قيمى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
((  لمواجهة شغب مالعب الفرق الرياضية المدرسية للكرة الطائرة بالمرحلة الثانوية 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ



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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم التدريب بكلية  ــ أ.د. خالد محمد زيادة0

                    التربية الرياضية بنين ــ جامعة المنصورة
  ((اً ناقشم ))

))  أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية       ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3
 ا   ((شرفم

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. أميرة قطب غريب4
والتدريب بالكلية                                                         

 ا   ((رف))  مش

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ضس اجتناعذل** 
  ( : 10**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دسجخ دوزٛساح اٌفٍغفخ فٝ أمانى جمعة عبد العظيم  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1027/  9/  10ثزبس٠خ 

اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ دوزٛساح اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ .

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 11**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

عفاف  لدارسة /لَ ػٍٝ ِذ ِذح اٌزغج١ً  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

/  9/  12ٌّذح ػبَ اػزجبساً ِٓ   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١شاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ  زكى محمود

َ . ٌذ١ٓ اإلٔزٙبء ِٓ إجشاءاد إٌّبلشخ ثٕبًء ػٍٝ طٍت  1028/  9/  12َ ٚدزٝ 1027

 األعبرزح اٌّششف١ٓ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 12 **  املوضوع )



اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ وزبة                   

شريدة حمود حمدان  لدارسة /اعفبسح دٌٚخ اٌى٠ٛذ ثبٌمب٘شح ٚاٌّزضّٓ طٍت اٌّٛافمخ ػٍٝ أٌزذبق 

 1027ثّشدٍخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ حمير الرشيدى )) كويتية الجنسية ((  

 َ ) رخظض ِٕب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ (  1028/ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 13**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ أمينة أحمد إبراهيم عبد الواحد   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تأثير برنامج تدريبى على بعض فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخدسجخ 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ المهارات الهجومية ودافعية اإلنجاز فى كرة السلة 

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى 0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان 3

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة  ((               ** القـــــــــساز :ــــ 
  ( : 14**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ إسراء عطيه محمد    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

أسلوبى ب برنامج تعليمى تأثير استخدامفــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ
((   فى كرة السلة التبادلى والذاتى على التحصيل المعرفى وتعليم بعض المهارات الهجومية

 ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
 مدرس بقسم األلعاب بالكلية  ــ د . سعاد عبد هللا0
مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  ــ د . رضوى محمد همت3

 بالكلية 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 15**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ الشيماء كمال محمد    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تأثير الحركات الهجومية على الهجوم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌفٍغفخدوزٛساح 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ الخاطف ومستوى األداء المهارى فى كرة السلة 

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى 7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  رضوانــ أ.م.د. نجالء أحمد 0



 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 16**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

نسمة أحمد امتن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخإبراهيم   

 التدريبات اإليقاعية الحركية على تحسين مستوى األداء لمهارة القفز داخال  على طاولة القفز 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الجمباز ورئيس التمرينات والجمباز والتعبير  القادر أحمد  ــ أ.د. نادية عبد7
               الحركى بالكلية                                           

  (( شرفا  )) م
أستاذ التدريب بقسم التمرينات والعروض الرياضية  ــ أ.د. هشام صبحى حسن0

بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة اإلسكندرية 
  ((اً ناقشم ))

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. جيهان أحمد بدر3
الحركى بالكلية                                                         

 ا   ((شرفم  ))
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا الخضرجى4

الحركى بالكلية                                                        
 ))  مناقشا   ((

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 17**  املوضوع ) 

اٌّزضّٕخ ِٛافمخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚ                  

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت

إسراء اسامة محمد خليل    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تأثير التدريب البالستى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  على تطوير بعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبات هوكى الميدان 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى0

                                 التدريس والتدريب بالكلية           
  ((اً شرفم ))

ــ أ.د. ايمن أحمد عبد الفتاح 3
 الباسطى

أستاذ ألعاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات 
رياضات المضرب ووكيل كلية التربية الرياضية 
للبنين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية ــ جامعة 



 ا   ((ناقش))  م    الزقازيق   
))  أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية        علياء محمد سعيد عزمى ــ أ.د.4

 ا   ((رفمش

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــــة  ((

  ( : 18**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

نجوى عبد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تأثير برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخالرحيم سيد  

لتمرينات الزومبا على تحسين الشرة العصبى وأضطراب صورة الجسم والحالة النفسية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ للبدينات 

فرغ بكلية التربية الرياضية أستاذ البحث العلمى المت ــ أ.د. محمود يحيى سعد 7
                 ــ جامعة بنها                                    

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية لشئون  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                 الدراسات العليا والبحوث               
  ((اً شرفم ))

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. سلوى السيد موسى3
                                     الحركى بالكلية       

 ا   ((شرف))  م
أستاذ تدريب التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. وفاء السيد محمود4

                         والتعبير الحركى  بالكلية    
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 19ع ) **  املوضو

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سالى سامى حامد إبراهيم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

فعالية إدارة أنشطة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ  مراكز الشباب بمحافظة الشرقية فى تحقيق أهدافها 

 األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى 7
               والتنظيم واإلدارة بالكلية                              

  (( ناقشا  )) م
أستاذ الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0



                                 والتنظيم واإلدارة بالكلية            
  ((اً شرفم ))

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل3
                                                     واإلدارة بالكلية    

 ا   ((شرف))  م
ــ أ.د. ايمن أحمد عبد الفتاح 4

 الشاعر
أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية بكلية 

))    التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق 
 ا   ((ناقشم

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 20**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سمر سمير حسن عبد المنصف    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

خطة مقترحة لتنمية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  الموارد البشرية بإدارة النشاط الرياضى لرعاية الشباب بجامعة الزقازيق 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

بقسم الترويح أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى7
               والتنظيم واإلدارة بالكلية                              

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                 العليا والبحوث                       
  ((اً شرفم ))

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل3
                                                     واإلدارة بالكلية    

 ا   ((شرف))  م
أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة والترويح  ــ أ.د. عمرو مصطفى كامل4

 ضية  ــ جامعة طنطا       الرياضي بكلية التربية الريا
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 21ع ) **  املوضو



اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سارة عاطف عبد العال الصافورى    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

ة فى دور القيادة التحويليفــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
((  تطوير أداء رؤساء األقسام ببعض كليات التربية الرياضية ) من وجه نظر المرؤوسين ( 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح  إيناس محمد محمد غانمــ أ.د. 7
                                 والتنظيم واإلدارة بالكلية            

  ((اً ناقشم ))
أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل0

                                                     واإلدارة بالكلية    
 ا   ((شرف))  م

أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية  ــ أ.د. عز الدين الحسينى جابر3
  الرياضية ــ جامعة العريش                                           

 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــة  ((  ))

  ( : 22**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمنار محمود عبد السالم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ثزبس٠خ 

تدريبات حركية موجهه للسيطرة الدماغية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش

وتأثيرها على تحسين مستوى الضربة الساحقة فى الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الرياضية بنات جامعة الزقازيق 

أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات  ــ أ.د. حمدى نور الدين محمد 7
األلعاب واأللعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية 

                 ــ جامعة بورسعيد                             
  (( ناقشا  )) م

أ.د. عواطف صبحى محمد ــ 0
 عمارة

 ))        أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية
  ((اً شرفم

))           أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية         ــ أ.م.د. إيمان عبد هللا زيد3
 ا   ((شرفم

))  أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد4
 ا   ((ناقشم

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 23**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 



دينا سليمان السيد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

المؤشرات فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخسليمان  

 البيوكمياتيكية لمهارتى الفجوة واألرابيسك كأسس لوضع تدريبات نوعية فى التعبير الحركى 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

 

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

 جامعة الزقازيق
                                                                     

  (( شرفا  )) م
أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى0

                                 والتعبير الحركى بالكلية             
  ((اً شرفم ))

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة  ــ أ.د. عمرو محمد طه حلويش3
                     بكلية التربية الرياضة ــ جامعة المنيا

 ا   ((ناقش))  م
أستاذ مساعد بقسم التمرينات بقسم التمرينات  ــ أ.م .د. عالية عادل شمس الدين4

                      والجمباز والتعبير الحركى  بالكلية       
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 24**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إيمان فتحى لطفى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

التحليل فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخغازى  

البيوميكانيكى لمهارة الشقلبة األمامية على جهاز الحركات األرضية كأساس لوضع التدريبات 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ النوعية 

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  فياضــ أ.د. ناهد خيرى 7
                 الحركى بالكلية                                          

  (( شرفا  )) م
أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  ــ أ.د. محمد عبد الحميد حسن0

ن ــ وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبني
 جامعة الزقازيق

                                                                   
  ((اً شرفم ))

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. جيهان أحمد بدر3
                                                 الحركى بالكلية       

 ((ا   ناقش))  م
أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج  ــ أ.د. سعيد عبد الرشيد أحمد4

وطرق التدريس وعلوم الحركة بكلية التربية 



                      الرياضية ـــ جامعة السادات                                 
 ا   ((ناقش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــة  (())  

  ( : 25**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هدير مجدى حستن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

دراسة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ محمود عامر  

مقارنة لنواتج التعلم للتربية البدنية المعدلة فى ضوء متطلبات إعداد معلمة التربية الرياضية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ ببعض الكليات المتخصصة المعتمدة 

 

 

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية التربية  ــ أ.د. ضياء الدين محمد العزب0

                    الرياضية للبنين ــ جامعة حلوان 
  ((اً ناقشم ))

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى3
                                         التدريس والتدريب بالكلية 

 ا   ((رفش))  م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــة  ((

  ( : 26**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سمر محمد وفاء الدين  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

فاعلية برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمحمد  
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  تعليمى باستخدام الفيديو التفاعلى على تعلم سباحة الزحف على البطن 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  ــ أ.د. طارق محمد ندا0

المائية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 قالزقازي

                                                                     
  ((اً شرفم ))



أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى3
                                        التدريس والتدريب بالكلية 

 ا   ((شرف))  م
أستاذ تدريب السباحة ورئيس قسم الرياضات  منسى.د. صالح مصطفى ــ أ4

الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 ) مناقشا  (   حلوان

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 27**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

عزة أحمد السيد موسى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

الصالبة العقلية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ 
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ  م حواجز 011وعالقتها بالثقة بالنفس والمستوى الرقمى لسباق 

 ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
                            جتماعية بالكلية          التربوية واال

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                            العليا والبحوث                            
  (( شرفا  )) م

 ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى3
 
 

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم 
                                 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية

 ا   ((شرف))  م
أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان  ــ أ.د. جمال إمام السيد4

والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 الزقازيق 

                                                                    
 )) مناقشا  ((

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 28**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رضوى عبد العظيم  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

التردد النفسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمحمد حبتو 
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ  وعالقته باإلستجاة اإلنفعالية ومستوى األداء المهارى فى السباحة 

 ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7



                            التربوية واالجتماعية بالكلية          
  (( ناقشا  )) م

أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  ــ أ.د. طارق محمد ندا0
المائية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 

 الزقازيق
                                                                   

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

                            العليا والبحوث                            
  (( شرفا  )) م

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والممنازالت  فيفىــ أ.م.د. مايسة محمد ع4
 بالكلية 

                                                                     
 ا  ((رف)) مش

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 29**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

ميادة إبراهيم أحمد عثمان  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

ّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ دسجخ اٌ

 اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ .

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 30ع ) **  املوضو

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إسراء حستن حستن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

دسجخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب السيد حجازى 

 دسجخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ .

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((



  ( : 31**  املوضوع ) 

اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح األعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب  اٌّزوشح                  

( ِٓ الئذخ إٌشش اٌؼٍّٝ ثبٌّجٍخ  25ٚاٌجذٛس ٚاٌّزضّٕخ طٍت اٌّٛافمخ رؼذ٠ً ٔض اٌّبدح ) 

اٌى١ٍخ ) ِجٍخ ثذٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ ( ٚاٌخبص ثزؼذ٠ً سعَٛ اٌزذى١ُ ٚإٌشش ثبٌّجٍخ ٚفمبً ٌّب 

 ٚسد ثبٌّزوشح 

 القـــــــــساز :ــــ ** 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 
 
 

 **   شئوٌ العاملني** موضوعات 

  ( :  32**  املوضوع )  

سئ١ظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس /                     

السيدة المدرس ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 
ثزاد اٌمغُ ٚاٌزٝ رٍزّظ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕذٙب أجبصح سػب٠خ  المساعد / إلهام أحمد عبد اللطيف

 طفً ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ـــــــــــــــــة  (())  املوافقــ

  ( :  33**  املوضوع )  

سئ١ظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس /                     

/  السيدة الدكتورٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 
ثزاد اٌمغُ ٚاٌزٝ رٍزّظ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕذٙب أجبصح سػب٠خ طفً  الشيماء السيد عبد اللطيف

 ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
 

 **   ما يستحد مً أعنالت ** موضوعا

  ( :  34**  املوضوع )  

ِبرُ ػشضٗ ِٓ اٌغبدح أػضبء ِجٍظ اٌى١ٍخ ثشأْ دشِبْ اٌغبدح أػضبء ِجبٌظ                     

األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ ِٓ اإلششاف ػٍٝ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّبلشبد ٚاٌٍجبْ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزشث١خ 

وذلك فى ٚاٌزذس٠ظ ...  ٚػذَ االشزشان فٝ االِزذبٔبد اٌزطج١م١خ اٌؼ١ٍّخ ٚٚضغ اإلِزذبٔبد 

 حالة عدم حضورهن اجتماعات مجالس األقسام العلمية الشهرية بالكلية  

 ** القـــــــــساز :ــــ 



 ـــة  ((ــــــــــــــــــــ))  املوافقـ
  ( :  35**  املوضوع )  

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ اٌّٛافمخ                     

اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ ٌٍؼبَ  نورهان شريف عبد الحميدالطالبة / ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 

اٌّٛافمخ ػٍٝ رأج١ً اِزذبْ ِبدح ) اٌزٕظ١ُ َ . ٚاٌزٝ رٍزّظ ف١ٗ  1027/  1025اٌجبِؼٝ 

َ ٚرٌه ٔظشاً 1028/  1027َ إٌٝ الػبَ اٌجبِؼٝ اٌمبدَ 1027ش ٚاإلداسح ( دٚس عجزّج

   ٌظشٚفٙب اٌّشض١خ . 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقــــــــــــــــــــــــة  ((

  ( : 36**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رضوى أحمد محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجالعقاد 

خرائط المفاهيم المبرمجة على بعض المهارات الحركية لطالبات كلية التربية الرياضية بنات 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ جامعة الزقازيق 

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى0

                                         التدريس والتدريب بالكلية 
  ((ًً  اشرفم ) )

أصول التربية الرياضية بقسم المناهج وطرق أستاذ  ــ أ.د. محسن رمضان على 3
التدريس بكلية التربية الرياضية بنين ــ جامعة 

 حلوان
                                                                    
  (( ا  ناقش)) م

قسم المناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد ب ــ أ.م.د. أميرة قطب غريب4
                                                          بالكلية  والتدريب
 ا  ((رف)) مش

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 37**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 



سمر صالح محمود  سة /لداراَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

المناخ المدرسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخقاسم  

وعالقته باالتجاه النفسى نحو التربية الرياضية لدى فتيات المرحلة اإلعدادية بالمعهد 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  األزهرى

أستاذ الترويح المتفغر بقسم الترويح والتنظيم  عبد الغفار الجوهرىــ أ.د. مرفت 7
                                            واإلدارة بالكلية               

  (( شرفا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                         العليا والبحوث              
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ اإلدارة بقسم اإلدارة الرياضية والترويح بكلية  ــ أ.د. أيمن عبد الحميد الشاعر3
))      التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق

  (( ناقشا  م
التربوية واالجتماعية  أستاذ مساعد بقسم العلوم ــ أ.م..د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                               

 ا  ((ناقش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 38**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إيمان عبده متولى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

استراتيجية التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش خ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍ  جمعه

التعاونى وتأثيرها على مستوى أداء بعض المهارات فى الكرة الطائرة وتقدير الذات المهارية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  والثقة بالنفس لمرحلة التعليم االساسى

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

  (( شرفا  )) م
تدريب الكرة الطائرة بقسم الرياضات أستاذ  ــ أ.د. محمد محمد رفعت0

الجماعية والفردية بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 
 بنها

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

 تدريب الكرة الطائرة بقسم اللعاب بالكليةأستاذ  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد3
                                                                     

  (( ا  رفش)) م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  إكرام السيد السيدــ أ.م.د. 4

 بالكلية
                                                               

 ا  ((ناقش)) م



 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 39ع ) **  املوضو

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

داليا حسن مختار أحمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير برنامج نفسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخعلى  

 حركى على الخجل والثقة بالنفس واللياقة البدنية لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية األزهرية
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ التمرينات ووكيل الكلية لشئون التعليم  ــ أ.د. إلهام عبد العظيم فرج0

 والطالب 
                                                                   

  ((ًً  اشرفم ) )
أستاذ الجمباز اإليقاعى والعروض الرياضية بقسم  قطبــ أ.د. إيمان عبد هللا 3

))   التمرينات والجمباز والتعبير الحركى بالكلية 
  (( ناقشا  م

واالجتماعية أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4
 بالكلية

                                                                     
 ا  ((شرف)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 40**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إيمان محمود اسماعيل   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

العالقة بين تركيز فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ 

  اإلنتباه واألتزان اإلنفعالى ومستوى األداء الرقمى لمسابقة رمى الرمح لطالبات التخصص
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  (( ا  ناقش)) م



مسابقات الميدان والمضمار بقسم مسابقات أستاذ  ــ أ.د. إيمان محمد نصر0
                                          الميدان والمضمار بالكلية 

  ((ًً  اشرفم ) )
تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس أستاذ  ــ أ.د. محمود محمد أحمد3

قسم نظريات الميدان والمضمار بكلية التربية 
     الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق                                       

  (( ناقشا  )) م
التربوية واالجتماعية أستاذ مساعد بقسم العلوم  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                                     

 ا  ((رفش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 41ع ) **  املوضو

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

أسماء محمد عبد الفتاح   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

فاعلية تدريب بعض فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ

المهارات العقلية على مهارات مواجهه الضغوط الرياضية ومستوى األداء المهارى على 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  جهاز عارضة التوازن فى الجمباز

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان 0

                                    التربوية واالجتماعية بالكلية 
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ الجمباز ورئيس قسم النظريات بكلية التربية  ــ أ.د. نبيل عبد المنعم محمود3
))               الرياضية للبنين ـــ جامعة الزقازيق 

 مناقشا  ((
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. رباب عطيه وهبه4

                                                           الحركى بالكلية
  (( شرفا  )) م

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م..د. إكرام السيد السيد5
 بالكلية

                                                                     
 ا  ((شرف)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 



 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((
  ( : 42**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

شرين شوقى أحمد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

المناخ الدافعى المدرك فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش دسجخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ 

وعالققته بحالة قلق المنافسة الرياضية ومستوى األداء المهارى لدى العبى منتخب الجامعة 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  كرة اليد

الرياضى ورئيس قسم العلوم أستاذ علم النفس  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
                                       التربوية واالجتماعية بالكلية

  (( شرفا  )) م
أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بكلية التربية  ــ أ.د. طارق محمد النصيرى0

                        الرالياضية ــ جامعة السادات
  ((ًً  اناقشم ) )

))      أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  د. نادية محمد الصاوىــ أ.3
  (( شرفا  م

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4
 بالكلية

                                                                    
 ا  ((ناقش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

  ( : 43**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هبة السيد عبد الفتاح  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

الذكاء الوجدانى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش غجٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّعقل  
(( ٚرزىْٛ   وعالقته بالتوافق النفسى ومستوى األداء المهارى لطالبات تخصص التابكوندو

 ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

العلوم أستاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
                                      التربوية واالجتماعية بالكلية

  (( ناقشا  )) م
أستاذ التايكوندو ورئيس قسم الرياضات المائية  ــ أ.د. جيهان يوسف الصاوى0

                                         والمنازالت بالكلية                
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ المنازالت بقسم الرياضات المائية والمنازالت  أ.د. دعاء محمد محمود همتــ 3
     بكلية التربية الرياضية بنات ــ جامعة حلوان      



  (( ناقشا  )) م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                                     

 ا  ((شرف)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 44**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هبة ممدوح التهامى   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

الدراما الحركية وأثرها فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ً دسجخاٌّغجٍخ ٌٕ
(( ٚرزىْٛ   على دعم القيم واالتجاهات االجتماعية لدى األطفال فى مرحلة التعليم االساسى

 ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  (( ا  رفش)) م
علم النفس الرياضى ورئيس قسم علم النفس أستاذ  ــ أ.د. أحمد محمد الشافعى محمد0

الرياضى بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 
 المنصورة

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ  ــ أ.م.د. دعاء محمد كمال3
 الحركى

                                                                    
  (( ا  رفش)) م

التمرينات والجمباز والتعبير أستاذ مساعد بقسم  محمد عبد المنعمــ أ.م.د. دعاء 4
بالكلية                                                           الحركى
 ا  ((ناقش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 45**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمها ماهر إبراهيم سليم   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  



فعالية األنشطة الجماعية التنافسية على فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ   بعض دالالت الكفاية البدنية والتوافق النفسى االجتماعى لألطفال الجانحين

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

ورئيس قسم العلوم الرياضى أستاذ علم النفس  محمد يوسف  ــ أ.د. أمال7
                                      التربوية واالجتماعية بالكلية

  (( ناقشا  )) م
 ) )  تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكليةأستاذ  ــ أ.د. هويدا عبد الحميد اسماعيل0

  ((ًً  اشرفم
 عميد دكتور ــ مساعد كبير معلمى كلية الشرطة السوليةــ أ.د. أحمد يوسف محمد 3

                                                                    
  (( ناقشا  )) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 46**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رضوى أحمد محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش جٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّغ  العقاد

خرائط المفاهيم المبرمجة على بعض المهارات الحركية لطالبات كلية التربية ارياضية بنات 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  جامعة الزقازيق

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

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

                                         التدريس والتدريب بالكلية 
  ((ًً  اشرفم ) )

أصول التربية الرياضية بقسم المناهج وطرق أستاذ  ــ أ.د. محسن رمضان على3
التدريس بكلية التربية الرياضية بنين ــ جامعة 

 حلوان
                                                                    

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

                                                           بالكلية والتدريب
 ا  ((شرف)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 47ع ) **  املوضو

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

نهى سمير محمد فتحى   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

فاعلية استخدام األسلوب فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
((   م سباحة الزحف على البطن للتلميذات بدولة اإلمارات العربية المتحدةلالمتمازج على تع

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  ((ًً  اشرفم ) )
أستاذ السباحة ورئيس قسم النظريات وتطبيقات  ــ أ.د. طارق محمد ندا0

ة للبنين ــ الرياضات المائية بكلية التربية الرياضي
 جامعة الزقازيق

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. نادية طاهر شوشة3
 بالكلية 

                                                                     
  (( شرفا  )) م

طرق التدريس بكلية التربية الرياضية ــ أستاذ  ــ ماجدة محمد السعيد العزازى4
                                               جامعة قناة السويس  

 ا  ((ناقش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 48**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ سالى السيد أحمد سعد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

استراتيجيات التفكير بعض تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ   على الثقة الرياضية ودقة أداء الضربات المستقيمة لناشئات األسكواش

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

يس قسم أصول أستاذ علم النفس الرياضى ورئ ــ أ.د. مجدى حسين يوسف7
التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين ــ 
                                                 جامعة اإلسكندرية 

  (( ناقشا  )) م
 ) )      أستاذ ألعاب المضرب  بقسم األلعاب بالكلية ــ ا.د. راندا شوقى السيد0

  ((ًً  اشرفم



))      أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية              السالمــ أ.م.د. أمال أنور عبد 3
  (( ناقشا  م

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4
 بالكلية 

                                                                     
  )) مشرفا  ((

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  اجتناع ذلضس** 
  ( : 49**  املوضوع ) 

ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  27ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ االجزّبػ١خ

  زينب فوزى على سيد أحمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10ٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  ا

الصالبة العقلية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ   وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى ناشئ الجودو

 األعبرزح :ــ

البحث العلمى المتفرغ بكلية التربية الرياضية أستاذ  محمود يحيى سعد ــ أ.د.7
                                                  ــ جامعة بنها   

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أمال محمد يوسف0

      العليا والبحوث                                                 
  ((ًً  اشرفم ) )

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

                                                                    
  ا  ((ناقش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 50**  املوضوع ) 

ِٛافمخ اٌّزضّٕخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚ                  

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ

هدير سامى محروس  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

 دور مراكز السمنةفــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمحمد  
((  والنحافة فى تحسين التدفق النفسى والتكوين الجسمانى وعالقته بجودة الحياة اإلنفعالية

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ



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

  ((ًً  اناقشم ) )
أستاذ  فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم  ــ أ.د. أحمد سليمان إبراهيم0

الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 
 المنصورة

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

 أستاذ فسيولوجى الرياضة بقسم العلوم الصحية ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب 3
 بالكلية

                                                                    
  (( ا  رفش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 51**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

أمانى محمد محمود  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

المناخ النفسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش خ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍأحمد  

وعالقته بتماسك الفريق ومستوى األداء المهارى لدى العبى هوكى الميدان بمحافظة 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الشرقية

 

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
           التربوية واالجتماعية بالكلية                           

  ((ًً  اشرفم ) )
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

         العليا والبحوث                                             
  ((ًً  اناقشم ) )

أستاذ علم الهوكى بقسم تدريب األلعاب الرياضية  ــ  أ.د. مرعى حسن مرعى3
       الزقازيق         بكلية التربية الرياضية ــ جامعة

  (( ا  ناقش)) م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                                     

 )) مشرفا  ((
أستاذ مساعد بقسم األلعاب   بالكلية                  ــ أ.م.د. أمل أنور عبد السالم5

 )) مشرفا  (( 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((



  ( : 52**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح األعبرز اٌذوزٛس / ػ١ّذ اٌى١ٍخ سئ١ظ اٌّجٍظ                   

ٚاٌّزضّٕخ طٍت اٌّٛافمخ ػٍٝ ضُ اٌغبدح األعبرزح ا٢رٝ أعّبئٙٓ إٌٝ ػض٠ٛخ ِجٍظ اٌى١ٍـــــخ 

َ ثشأْ رٕظ١ُ 2971ٌغٕخ  39اٌفمشح ) ج ( ِٓ اٌمبْٔٛ  30( رٕف١زاً ٌٕض اٌّبدح  لمدة عام) 

اٌجبِؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ ٚاٌخبطخ ثزشى١ً ِجٍظ اٌى١ٍخ ِّٓ ال ٠زّزؼْٛ ثؼض٠ٛزٗ ٚاٌزٝ 

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم رٕض ػٍٝ )  .............. 

جلس خمسة أساتذة على األكثر ممن ال يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة إلى عضوية الم
 ( ٚ٘ٓ  :ــ  للتجديد

 

 أستاذ متفرغ بقسم العلوم الصحية ــ األستاذ الدكتور / نبيلة عبد هللا عمران7
 أستاذ بقسم مسابقات الميدان والمضمار ــ األستاذ الدكتور / إيمان محمد نصر0
أستاذ متفرغ بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ األستاذ الدكتور / ناهد خيرى فياض 3

 الحركى
 أستاذ بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى ــ األستاذ الدكتور / وفاء السيد محمود4
 أستاذ بقسم الرياضات المائية والمنازالت ــ األستاذ الدكتور / ميرفت رشاد الباز5

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 53**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  20ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ  لغُ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس ِجٍظ

  فاتن زكريا أحمد جاد لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير استخدام التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ  المدمج على اتقان مهارة الوثب الطويل للمرحلة اإلعدادية

 ِٓ األعبرزح :ــ

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
طرق التدريس المتفرغ بكلية التربية أستاذ  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح7

                              الرياضية للبنبن ــ جامعة الزقازيق
  ((ًً  اناقشم ) )

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

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

                                  مسابقات الميدان والمضمار بالكلية 
  (( ا  رفش)) م

تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم أستاذ  عزيزة محمد عفيفىــ أ.د. 4
                                  مسابقات الميدان والمضمار بالكلية



 ا  ((ناقش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 54**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هبة هللا طارق محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

دراسة تقويمية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخعنتر  

باكاديمية  الضباط المتخصصين قسم اتمنهاج الدفاع عن النفس فى ضوء جودة األداء لطالبل
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الشرطة 

ــ  اللواء . وليد أحمد محمد محمود 7
 نوح

العامة التحاد الشرطة الرياضى مدير اإلدارة  نائب
                                              ومحاضر لمواد المنازالت 

  ((ًً  اناقشم ) )
التايكوندو ورئيس قسم الرياضات المائية أستاذ  ــ أ.د. جيهان يوسف الصاوى0

                                                        والمنازالت بالكلية 
  ((ًً  ارفشم ) )

دكتور بكلية الشرطة                                        على أحمد ممدوح دكتور . مقدم ــ 3
  (( ا  رفش)) م

 بقسم الرياضات المائية والمنازالت أستاذ مساعد  ــ أ.م.د. عفاف السيد شعبان4
 بالكلية

                                                                    
 ا  ((ناقش)) م

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 55**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هدير محمد حلبى   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

ير استخدام تأثفــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ خ دوزٛساح اٌفٍغفخدسج اٌّغجٍخ ١ًٌٕ
 (( ٚرزىْٛ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ أسلوب الضمين لتعلم التصويبة الثالثية لناشئ كرة السلة

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

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  أ.د. رابحة محمدلطفى ــ0

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 56**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 



رحمة عصام عبد  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ خ دوزٛساح اٌفٍغفخخ ١ًٌٕ دسجاٌّغجٍالفتاح  

تعليمى باستخدام بعض األجهزة النقالة فى تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة للمبتدئين بنادى 
 (( ٚرزىْٛ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ الشرقية الرياضى 

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

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب0
 والتدريب بالكلية 

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد3

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقـــــــــــــــــــة  (())  

  ( : 57**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

لمياء ياسر محمد  ابو  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

قوة البداية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ خ دوزٛساح اٌفٍغفخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسج الفتوح 
 (( ٚرزىْٛ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ وعالقتها بتسارع الجسم فى الوثب العمودى والعريض

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

أستاذ علم الحركة ورئيس قسم التدريب الرياضى  ــ أ.د. محمد أحمد رمزى بدران0
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين ــ 

 جامعة الزقازيق

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 58**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

خ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجمروة محمود محمد حسن   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

تصميم موقع تعليمى لرياضة الكرة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٍغفخدوزٛساح اٌف
(( ٚرزىْٛ  الطائرة وتأثيره على بعض جوانب التعلم للمرحلة الثانية من التعليم األساسى

 اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
 

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية جيهان محمد فؤادــ أ.د. 7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد0



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

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ـــة  (())  املوافقــــــــــــــــ

  ( : 59**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

خ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجمروة السيد عبد الفتاح   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

تأثير استخدام خرائط المفاهيم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساح اٌفٍغفخ
(( ٚرزىْٛ  والخرائط الذهنية على تعلم بعض المهارات والتحصيل المعرفى فى الكرة الطائرة 

 اإلششاف ِٓ األعبرزح 

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

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد 3

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 (( ))  املوافقـــــــــــــــــــة 

  ( : 60**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دسجخ اٌّبجغز١ش   الحكيم عبد الحميد محمدأمنية عبد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

َ ٚألزشدذ  1027/  8/  25اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك  فٝ

 اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ .  

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
  ( : 61**  املوضوع ) 



اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ                   

السيدة األستاذ الدكتور / نادية محمد َ ػٍٝ ٔذة 1027/  9/  20ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ 
ٌزذس٠ظ ِمشس شٛشخ ثزاد اٌمغُ ٌٍزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ــ جبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ  طاهر

لمدة يوم واحد َ  1028/  1027اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٌّشدٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ 

  ياً ) االثنين ( ـأسبوع

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 62**  املوضوع ) 

ِٓ اٌغ١ذح األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ اٌى١ٍخ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ                      

أٔٗ ثٕبءاً ػٍٝ ادز١بجبد األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ ٌّؼبٚٔٝ أػضبء ١٘ئخ ٚاٌّزضّٕخ 

 اٌزذس٠ظ ) ِؼ١ذاد ( 
 

 0276للعام الجامعى التفضل بالموافقة على تعيين أوائل الخريجات لذا يرجى        
( خريجات وذلك وفقاً الحتياجات األقسام العلمية . وبناًء  5م وعددهن )  0271/ 

 على رغباتهن المكتوبة والمقدمة منهن . وهن :ــ

النسبة  االسم م
 المئوية

 القسم وفقاً للرغبة التقدير العام

ممتاز مع مرتبة  % 93و08 أية عالء أحمد على 7
 الشرف

تنظيم الترويح وال
 واإلدارة

ممتاز مع مرتبة  % 92و35 إسراء محمد حسن حسين 0
 الشرف

 األلعاب

شادية إبراهيم الحسينى  3
 صقر

ممتاز مع مرتبة  % 88و98
 الشرف

الرياضات المائية 
 والمنازالت

ممتاز مع مرتبة  % 86و97 أمانى محمد عبد البديع 4
 الشرف

التمرينات والجمباز 
 والتعبير الحركى

ممتاز مع مرتبة  % 86و74 شيماء محمد فهمى إبراهيم 5
 الشرف

مسابقات الميدان 
 والمضمار

 
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 
 
 
 
 
 



 
 

  ( : 63**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

خ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجآية إبراهيم عوض سليمان   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

تأثير برنامج تدريبى على مفهوم الذات فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌفٍغفخدوزٛساح 
(( ٚرزىْٛ  البدنية ومستوى األداء المهارى ودافعية اإلنجاز الرياضى لالعبى كرة السلة 

 اإلششاف ِٓ األعبرزح 

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

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم اللعاب بالكلية ــ أ.د. رابحة محمد لطفى غريب0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان3

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 64**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ                   

إلهام أحمد عبد /  مدرس مساعدالسيدة َ ػٍٝ ِٕخ 1027/  9/  20ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ 
 ثزاد اٌمغُ أجبصح ٌشػب٠خ اٌطفً ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ .  اللظيف عبد العال

 از :ــــ ** القـــــــــس
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

  ( : 65**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

فاتن عبد الرضا  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ  على رضا

نفسى حركى على الخوف ومستوى األداء المهارى على أجهزة الجمباز لتالميذ المرحلة 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ اإلبتدائية بدولة الكويت 

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

  ((ًً  اناقشم ) )
أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبدالقادر احمد0

              والتعبير الحركى  بالكلية                             
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ ورئيس قسم علم النفس الرياضى بكلية التربية  ــ أ.د. صفاء جابر محمد شاهين3
                     الرياضية للبنين ــ جامعة حلوان

  (( ا  ناقش)) م



 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  ((

 

 تاريخهأنتهت الجلسة فى 
 
 

 

 أمني سس اجمللس                                         عنيد الكلية زئيس اجمللس             
 

 دكتوز / إمياٌ سعد شغلول                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 و 2017/  9/  20بتازيخ  188دللس الكلية اجللسة  ذلضس اجتناع** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية الدراسات العليا والبحوث  قسم :**  اجلهة 

 

 

  ( : 1**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رشا عزمى شريف صالح حمزة      لدارسة / اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

األلعاب الصغيرة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خدوزٛساح اٌفٍغفخ جٍخ ١ًٌٕ دسجخ اٌّغ
(( ٚرزىْٛ  الترويحية وفاعليتها فى عالج صعوبات تعلم المهارات األساسية فى كرة السرعة

 ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم7
 واإلدارة بالكلية 

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. راندا شوقى حسن0
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ((   املوافقــــــــــــــــــة))  
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   سعد شغلول دكتوز : إمياٌ                                                                              
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 

 ثبٌى١ٍخ               )                   (  اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ** ِجٍغ إٌٝ لغُ

 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 2**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ دعاء محمود حسن    لدارسة / اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تقويم التخطيط اإلدارى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خدوزٛساح اٌفٍغفخ جخ ١ًٌٕ دس
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف لالتحاد المصرى لألسكواش

 أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رندا شوقى حسن7
 مدرس بقسم الترويح والتنظيم واإلدارة بالكلية  ــ د . إلهام محمود أحمد محمد 0
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

))  املوافقـــة مع إضافى السيدة أ.د. مسرية ذلند خليل أستاذ اإلدازة السياضية 
 بالكلية على البحث   ((

 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 3**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1025/  8/  20ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

ندا محمد محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

فاعلية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساح اٌفٍغفخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ م  السيد قاس
برنامج مقترح لالتزان على كفاءة المستقبالت الحسية الدهليزية وتنمية مستوى أداء بعض 

 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ الدورانات فى التعبير الحركى 

أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  لمىــ أ.د. أنتصار عبد العزيز ح7
 والتعبير الحركى بالكلية 

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد عبد المنعم0
 الحركى بالكلية 

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

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 4**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ سحر رشاد محمد عبد الوهاب دياب    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تأثير تدريبات سرعة رد فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ ١ًٌٕ دسجخ
((  الفعل وسرعة األداء على تنمية بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة

 ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 7
 عمارة

 الكلية أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب ب

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد 3
 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 (          ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )         

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 5**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ منى إبراهيم شريف    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

خطة استراتيجية مقترحة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخسجخ ١ًٌٕ د
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ لتطوير برامج السياحة الرياضية فى سلطنة عمان 

أستاذ الترويح ورئيس قسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم7
 واإلدارة بالكلية 

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

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 
 

  ( : 6**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

وسام مصطفى محمد كمال السمنودى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تقويم الوضع فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساح اٌفٍغفخ جٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّغ
((  الحالى لنشاط حركة المرشدات ببعض المدارس اإلعدادية والثانوية بمحافظة الدقهلية 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

الترويح والتنظيم  أستاذ الترويح الرياضى بقسم ــ أ.د. محمد كمال السنهودى7
               بكلية التربية الرياضية ــ جامعة المنصورة

  (( ناقشا  )) م
أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى0

                                             والتنظيم واإلدارة بالكلية
  ((اً رفمش ))

أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى 3
والتنظيم واإلدارة بالكلية                                            

 ا   ((شرف))  م
أستاذ الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم4

                                        والتنظيم واإلدارة بالكلية   
 ))  مناقشا   ((

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

  ( : 7**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

فاتن زكريا أحمد جاد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تأثير استخدام التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١شً دسجخ اٌّغجٍخ ١ٌٕ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ  المدمج على اتقان مهارة الوثب الطويل للمرحلة اإلعدادية 

 ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح7
التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 

 الزقازيق
                                                                    

  (( ناقشا  )) م
   أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بالكلية ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0

  ((اً رفمش ))
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ــ أ.د. سحر رشدى شبانة3

قسم مسابقات الميدان والمضمار بالكلية                    
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 ا   ((شرف))  م
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ عزيزة محمد عفيفى4

مسابقات الميدان والمضمار  بالكلية                               
 (())  مناقشا   

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 8**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمنار محمود عبد السالم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تدريبات حركية موجهة للسيطرة الدماغية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ز١شاٌّبجغ

وتأثيرها على تحسين مستوى الضربة الساحقة فى الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الرياضية بنات جامعة الزقازيق 

أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات  محمدــ أ.د. حمدى نور الدين 7
األلعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 

               بورسعيد                                         
  (( ناقشا  )) م
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ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 عمارة

 ))       أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية
  ((اً رفمش

))  أستاذ مساعد بقسم  األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د. إيمان عبد هللا زيد3
 ا   ((شرفم

))  أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د.عزة أحمد السعيد4
 مناقشا   ((

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 9**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هند أحمد محمد مرسى    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

برنامج تعليمى قيمى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش خ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍ
((  لمواجهة شغب مالعب الفرق الرياضية المدرسية للكرة الطائرة بالمرحلة الثانوية 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ
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أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى7
               التدريس والتدريب بالكلية                            

  (( ناقشا  )) م
أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم التدريب بكلية  ــ أ.د. خالد محمد زيادة0

                    التربية الرياضية بنين ــ جامعة المنصورة
  ((اً ناقشم ))

))  أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية       ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد 3
 ا   ((شرفم

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. أميرة قطب غريب4
والتدريب بالكلية                                                         

 ا   ((رف))  مش
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 10**  املوضوع ) 
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اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دسجخ دوزٛساح اٌفٍغفخ فٝ أمانى جمعة عبد العظيم  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1027/  9/  10ثزبس٠خ 

اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ دوزٛساح اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بض١خ .

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 11**  املوضوع ) 
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اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

عفاف  لدارسة /لَ ػٍٝ ِذ ِذح اٌزغج١ً  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

/  9/  12ٌّذح ػبَ اػزجبساً ِٓ   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١شاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ  زكى محمود

َ . ٌذ١ٓ اإلٔزٙبء ِٓ إجشاءاد إٌّبلشخ ثٕبًء ػٍٝ طٍت  1028/  9/  12َ ٚدزٝ 1027

 األعبرزح اٌّششف١ٓ 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 
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 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 12 **  املوضوع )

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ وزبة                   

شريدة حمود حمدان  لدارسة /اعفبسح دٌٚخ اٌى٠ٛذ ثبٌمب٘شح ٚاٌّزضّٓ طٍت اٌّٛافمخ ػٍٝ أٌزذبق 

 1027ثّشدٍخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ حمير الرشيدى )) كويتية الجنسية ((  

 َ ) رخظض ِٕب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ (  1028/ 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 
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  ( : 13**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ أمينة أحمد إبراهيم عبد الواحد   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تأثير برنامج تدريبى على بعض فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ دوزٛساٖ اٌفٍغفخدسجخ 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ المهارات الهجومية ودافعية اإلنجاز فى كرة السلة 

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
 التربوية واالجتماعية بالكلية 

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى 0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان 3

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية
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  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 14**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ إسراء عطيه محمد    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تأثير استخدام برنامج تعليمى بأسلوبى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ فخدوزٛساٖ اٌفٍغ
((  التبادلى والذاتى على التحصيل المعرفى وتعليم بعض المهارات الهجومية فى كرة السلة 

 ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

 بالكليةأستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى7
 مدرس بقسم األلعاب بالكلية  ــ د . سعاد عبد هللا0
مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  ــ د . رضوى محمد همت3

 بالكلية 

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 (          ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )         

                                                                                            
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 



 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 15**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ الشيماء كمال محمد    لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/  10ثزبس٠خ  

تأثير الحركات الهجومية على الهجوم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌفٍغفخدوزٛساح 
 (( ٚرزىْٛ ١٘ئخ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ الخاطف ومستوى األداء المهارى فى كرة السلة 

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى 7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  رضوانــ أ.م.د. نجالء أحمد 0

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (



                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 16**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

نسمة أحمد امتن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخإبراهيم   

 التدريبات اإليقاعية الحركية على تحسين مستوى األداء لمهارة القفز داخال  على طاولة القفز 

 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الجمباز ورئيس التمرينات والجمباز والتعبير  القادر أحمد  ــ أ.د. نادية عبد7
               الحركى بالكلية                                           

  (( شرفا  )) م
أستاذ التدريب بقسم التمرينات والعروض الرياضية  ــ أ.د. هشام صبحى حسن0

بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة اإلسكندرية 
  ((اً ناقشم ))

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. جيهان أحمد بدر3
الحركى بالكلية                                                         

 ا   ((شرفم  ))
أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. حميدة عبد هللا الخضرجى4

الحركى بالكلية                                                        
 ))  مناقشا   ((

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
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 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 17**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إسراء اسامة محمد خليل    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

تأثير التدريب البالستى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  على تطوير بعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبات هوكى الميدان 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى0

                                 التدريس والتدريب بالكلية           
  ((اً شرفم ))

ــ أ.د. ايمن أحمد عبد الفتاح 3
 الباسطى

أستاذ ألعاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات 
رياضات المضرب ووكيل كلية التربية الرياضية 
للبنين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية ــ جامعة 

 ا   ((ناقش))  م    الزقازيق   
))  أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بالكلية        ــ أ.د. علياء محمد سعيد عزمى4

 ا   ((رفمش

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
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 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 18**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

نجوى عبد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

تأثير برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخالرحيم سيد  

لتمرينات الزومبا على تحسين الشرة العصبى وأضطراب صورة الجسم والحالة النفسية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ للبدينات 

فرغ بكلية التربية الرياضية أستاذ البحث العلمى المت ــ أ.د. محمود يحيى سعد 7
                 ــ جامعة بنها                                    

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية لشئون  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                 الدراسات العليا والبحوث               
  ((اً شرفم ))

أستاذ التمرينات بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. سلوى السيد موسى3
                                     الحركى بالكلية       

 ا   ((شرف))  م
أستاذ تدريب التمرينات بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. وفاء السيد محمود4

                         والتعبير الحركى  بالكلية    
 ا   ((ناقش))  م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 19**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سالى سامى حامد إبراهيم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

فعالية إدارة أنشطة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخ اٌّغجٍخ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ  مراكز الشباب بمحافظة الشرقية فى تحقيق أهدافها 

 األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  ــ أ.د. مرفت عبد الغفار الجوهرى 7
               اإلدارة بالكلية                              والتنظيم و

  (( ناقشا  )) م
أستاذ الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم0

                                 والتنظيم واإلدارة بالكلية            
  ((اً شرفم ))

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل3
                                                     واإلدارة بالكلية    

 ا   ((شرف))  م
ــ أ.د. ايمن أحمد عبد الفتاح 4

 الشاعر
أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية بكلية 

))    لزقازيق التربية الرياضية للبنين ــ جامعة ا

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد
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 ا   ((ناقشم

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 20**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سمر سمير حسن عبد المنصف    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

خطة مقترحة لتنمية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش خ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  الموارد البشرية بإدارة النشاط الرياضى لرعاية الشباب بجامعة الزقازيق 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح الرياضى المتفرغ بقسم الترويح  ــ أ.د. منى عبد الفتاح لطفى7
               والتنظيم واإلدارة بالكلية                              

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                 العليا والبحوث                       

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
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  ((اً شرفم ))
أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل3

                                                     واإلدارة بالكلية    
 ا   ((شرف))  م

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة والترويح  ــ أ.د. عمرو مصطفى كامل4
 الرياضي بكلية التربية الرياضية  ــ جامعة طنطا       

 ا   ((ناقش))  م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 21**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد 1027/  9/  7ِجٍظ لغُ اٌزش٠ٚخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سارة عاطف عبد العال الصافورى    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

دور القيادة التحويلية فى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش غجٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّ
((  تطوير أداء رؤساء األقسام ببعض كليات التربية الرياضية ) من وجه نظر المرؤوسين ( 

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الترويح الرياضى ورئيس قسم الترويح  ــ أ.د. إيناس محمد محمد غانم7
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 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



                                 والتنظيم واإلدارة بالكلية            
  ((اً ناقشم ))

أستاذ اإلدارة الرياضية بقسم الترويح والتنظيم  ــ أ.د. سميرة محمد خليل0
                                                     واإلدارة بالكلية    

 ا   ((شرف))  م
أستاذ اإلدارة الرياضية وعميد كلية التربية  ــ أ.د. عز الدين الحسينى جابر3

  الرياضية ــ جامعة العريش                                           
 ا   ((ناقش))  م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 22**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمنار محمود عبد السالم    لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10ثزبس٠خ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



تدريبات حركية موجهه للسيطرة الدماغية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش

وتأثيرها على تحسين مستوى الضربة الساحقة فى الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الرياضية بنات جامعة الزقازيق 

أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات  الدين محمد ــ أ.د. حمدى نور 7
األلعاب واأللعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية 

                 ــ جامعة بورسعيد                             
  (( ناقشا  )) م

ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 0
 عمارة

 ))        بالكليةأستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب 
  ((اً شرفم

))           أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية         ــ أ.م.د. إيمان عبد هللا زيد3
 ا   ((شرفم

))  أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد4
 ا   ((ناقشم

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 23**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دينا سليمان السيد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

المؤشرات فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخسليمان  

 البيوكمياتيكية لمهارتى الفجوة واألرابيسك كأسس لوضع تدريبات نوعية فى التعبير الحركى 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  سنــ أ.د. محمد عبد الحميد ح7
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين ــ 

 جامعة الزقازيق
                                                                     

  (( شرفا  )) م
أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. أمانى يسرى الجندى0

                                 والتعبير الحركى بالكلية             
  ((اً شرفم ))

أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة  ــ أ.د. عمرو محمد طه حلويش3
                     بكلية التربية الرياضة ــ جامعة المنيا

 ا   ((ناقش))  م
أستاذ مساعد بقسم التمرينات بقسم التمرينات  ــ أ.م .د. عالية عادل شمس الدين4

                      والجمباز والتعبير الحركى  بالكلية       
 ا   ((ناقش))  م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

                                                                                            
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد



 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 24**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إيمان فتحى لطفى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1025/  9ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

التحليل فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخغازى  

البيوميكانيكى لمهارة الشقلبة األمامية على جهاز الحركات األرضية كأساس لوضع التدريبات 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ النوعية 

تمرينات والجمباز والتعبير أستاذ الجمباز بقسم ال ــ أ.د. ناهد خيرى فياض7
                 الحركى بالكلية                                          

  (( شرفا  )) م
أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم التدريب الرياضى  ــ أ.د. محمد عبد الحميد حسن0

وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين ــ 
 جامعة الزقازيق

                                                                   
  ((اً شرفم ))

أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.د. جيهان أحمد بدر3
                                                 الحركى بالكلية       

 ا   ((ناقش))  م
أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج  الرشيد أحمد ــ أ.د. سعيد عبد4

وطرق التدريس وعلوم الحركة بكلية التربية 
                      الرياضية ـــ جامعة السادات                                 

 ا   ((ناقش))  م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 



 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 25**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هدير مجدى حستن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10س ثزبس٠خ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛ

دراسة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمحمود عامر   

مقارنة لنواتج التعلم للتربية البدنية المعدلة فى ضوء متطلبات إعداد معلمة التربية الرياضية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ ببعض الكليات المتخصصة المعتمدة 

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز ابراهيم7
                 ريس والتدريب بالكلية                          التد
  (( ناقشا  )) م

أستاذ طرق التدريس وقائم بعمل عميد كلية التربية  ــ أ.د. ضياء الدين محمد العزب0
                    الرياضية للبنين ــ جامعة حلوان 

  ((اً ناقشم ))
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى3

                                         التدريس والتدريب بالكلية 
 ا   ((شرف))  م

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 26**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سمر محمد وفاء الدين  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

فاعلية برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخامحمد  
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ  تعليمى باستخدام الفيديو التفاعلى على تعلم سباحة الزحف على البطن 

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. تهانى عبد العزيز ابراهيم7
                 التدريس والتدريب بالكلية                          

  (( ناقشا  )) م
أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  ــ أ.د. طارق محمد ندا0

المائية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 الزقازيق

                                                                     
  ((اً شرفم ))

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى3
                                        التدريس والتدريب بالكلية 

 ا   ((شرف))  م
أستاذ تدريب السباحة ورئيس قسم الرياضات  ــ أ.د. صالح مصطفى منسى4

الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 ) مناقشا  (   حلوان

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 27**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

عزة أحمد السيد موسى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/  10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

الصالبة العقلية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ 
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ  م حواجز 011وعالقتها بالثقة بالنفس والمستوى الرقمى لسباق 

 ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
                            جتماعية بالكلية          التربوية واال

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                            العليا والبحوث                            
  (( شرفا  )) م

تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم أستاذ  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى3
                                 مسابقات الميدان والمضمار بالكلية

 ا   ((شرف))  م
أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان  ــ أ.د. جمال إمام السيد4

والمضمار بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 الزقازيق 

                                                                    
 )) مناقشا  ((

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 28**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رضوى عبد العظيم  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

التردد النفسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمحمد حبتو 
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ  وعالقته باإلستجاة اإلنفعالية ومستوى األداء المهارى فى السباحة 

 ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
                            لتربوية واالجتماعية بالكلية          ا

  (( ناقشا  )) م
أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات  ــ أ.د. طارق محمد ندا0

المائية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعة 
 الزقازيق

                                                                   
  ((اً ناقشم ))

أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0
                            العليا والبحوث                            

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  (( شرفا  )) م
أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والممنازالت  عفيفىــ أ.م.د. مايسة محمد 4

 بالكلية 
                                                                     

 ا  ((رف)) مش
 

 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 (        ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )           

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 29**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

ميادة إبراهيم أحمد عثمان  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1025/  9اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  / 

ّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ دسجخ اٌ

 اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ .

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 30**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إسراء حستن حستن  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1027/  9/  10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ 

دسجخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٚالزشدذ اٌٍجٕخ ِٕذٙب زى السيد حجا

 دسجخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ .

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 31**  املوضوع ) 

اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح األعزبر اٌذوزٛس / ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب  اٌّزوشح                  

( ِٓ الئذخ إٌشش اٌؼٍّٝ ثبٌّجٍخ  25ٚاٌجذٛس ٚاٌّزضّٕخ طٍت اٌّٛافمخ رؼذ٠ً ٔض اٌّبدح ) 

اٌى١ٍخ ) ِجٍخ ثذٛس اٌزشث١خ اٌشبٍِخ ( ٚاٌخبص ثزؼذ٠ً سعَٛ اٌزذى١ُ ٚإٌشش ثبٌّجٍخ ٚفمبً ٌّب 

 ٚسد ثبٌّزوشح 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم الرياضات المائية والمنازالت :**  اجلهة 

 

 
  ( :  32**  املوضوع )  

سئ١ظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس /                     

السيدة المدرس ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 
ثزاد اٌمغُ ٚاٌزٝ رٍزّظ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕذٙب أجبصح سػب٠خ  المساعد / إلهام أحمد عبد اللطيف

 طفً ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 )                   (                            ثبٌى١ٍخ     إٌٝ لغُ شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ  ** ِجٍغ

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  والمنازالتقسم الرياضات المائية  :**  اجلهة 

 

 
  ( :  33**  املوضوع )  

سئ١ظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح االعزبر اٌذوزٛس /                     

/  السيدة الدكتورٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 
ثزاد اٌمغُ ٚاٌزٝ رٍزّظ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕذٙب أجبصح سػب٠خ طفً  الشيماء السيد عبد اللطيف

 ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 

 
   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 ثبٌى١ٍخ      )                   (  إٌٝ لغُ شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ** ِجٍغ

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  لكلية السادة األساتذة أعضاء مجلس ا :**  اجلهة 

 

 

  ( :  34**  املوضوع )  

ِبرُ ػشضٗ ِٓ اٌغبدح أػضبء ِجٍظ اٌى١ٍخ ثشأْ دشِبْ اٌغبدح أػضبء ِجبٌظ                     

األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ ِٓ اإلششاف ػٍٝ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّبلشبد ٚاٌٍجبْ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزشث١خ 

وذلك فى اٌؼ١ٍّخ ٚٚضغ اإلِزذبٔبد ٚاٌزذس٠ظ ...  ٚػذَ االشزشان فٝ االِزذبٔبد اٌزطج١م١خ 

 هن اجتماعات مجالس األقسام العلمية الشهرية بالكلية  حالة عدم حضور

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ثبٌى١ٍخ               )                   (  إٌٝ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚاألعبرزح اٌٛوالء ** ِجٍغ

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم شئون التعليم والطالب :**  اجلهة 

 

 

  ( :  35**  املوضوع )  

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ اٌّٛافمخ                     

اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ ٌٍؼبَ  الطالبة / نورهان شريف عبد الحميدػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 

َ . ٚاٌزٝ رٍزّظ ف١ٗ اٌّٛافمخ ػٍٝ رأج١ً اِزذبْ ِبدح ) اٌزٕظ١ُ  1027/  1025اٌجبِؼٝ 

َ ٚرٌه ٔظشاً ٌظشٚفٙب 1028/  1027ؼبَ اٌجبِؼٝ اٌمبدَ َ إٌٝ ا1027ٌٚاإلداسح ( دٚس عجزّجش 

   اٌّشض١خ . 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (           ثبٌى١ٍخ               )              إٌٝ لغُ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ** ِجٍغ

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 36**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رضوى أحمد محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجالعقاد 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



خرائط المفاهيم المبرمجة على بعض المهارات الحركية لطالبات كلية التربية الرياضية بنات 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ جامعة الزقازيق 

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى0

                                         التدريس والتدريب بالكلية 
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ أصول التربية الرياضية بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. محسن رمضان على 3
التدريس بكلية التربية الرياضية بنين ــ جامعة 

 حلوان
                                                                    

  (( ناقشا  )) م
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. أميرة قطب غريب4

والتدريب بالكلية                                                           
 ا  ((رف)) مش

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 37**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

سمر صالح محمود  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

المناخ المدرسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ قاسم  

وعالقته باالتجاه النفسى نحو التربية الرياضية لدى فتيات المرحلة اإلعدادية بالمعهد 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  األزهرى

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

  (( شرفا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

                                         العليا والبحوث              
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ اإلدارة بقسم اإلدارة الرياضية والترويح بكلية  ــ أ.د. أيمن عبد الحميد الشاعر3
))      التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق

  (( ناقشا  م
التربوية واالجتماعية  أستاذ مساعد بقسم العلوم ــ أ.م..د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                               

 ا  ((ناقش)) م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                            
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 



 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 38**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إيمان عبده متولى  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

استراتيجية التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخجمعه  

التعاونى وتأثيرها على مستوى أداء بعض المهارات فى الكرة الطائرة وتقدير الذات المهارية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  والثقة بالنفس لمرحلة التعليم االساسى

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  .د. ليلى حامد صوانــ أ7
                                      التربوية واالجتماعية بالكلية 

  (( شرفا  )) م
أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم الرياضات  ــ أ.د. محمد محمد رفعت0

جامعة الجماعية والفردية بكلية التربية الرياضية ــ 
 بنها

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

 أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم اللعاب بالكلية ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد3
                                                                     

  (( شرفا  )) م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  أ.م.د. إكرام السيد السيدــ 4

 بالكلية
                                                               

 ا  ((ناقش)) م
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 



 
 

 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 39**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

داليا حسن مختار أحمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير برنامج نفسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش غجٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّعلى  

 حركى على الخجل والثقة بالنفس واللياقة البدنية لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية األزهرية

 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

الرياضى المتفرغ بقسم العلوم أستاذ علم النفس  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
                                     التربوية واالجتماعية بالكلية

  (( ناقشا  )) م
أستاذ التمرينات ووكيل الكلية لشئون التعليم  ــ أ.د. إلهام عبد العظيم فرج0

 والطالب 
                                                                   

  ((ًً  اشرفم ) )
أستاذ الجمباز اإليقاعى والعروض الرياضية بقسم  ــ أ.د. إيمان عبد هللا زيد3

))   التمرينات والجمباز والتعبير الحركى بالكلية 
  (( ناقشا  م

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4
 بالكلية

                                                                     
 ا  ((شرف)) م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 40**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

إيمان محمود اسماعيل   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

العالقة بين تركيز فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ 

  اإلنتباه واألتزان اإلنفعالى ومستوى األداء الرقمى لمسابقة رمى الرمح لطالبات التخصص
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ مسابقات الميدان والمضمار بقسم مسابقات  ــ أ.د. إيمان محمد نصر0

                                         الميدان والمضمار بالكلية  
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار ورئيس  ـ أ.د. محمود محمد أحمدـ3
قسم نظريات الميدان والمضمار بكلية التربية 

     الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق                                       
  (( ناقشا  )) م

التربوية واالجتماعية أستاذ مساعد بقسم العلوم  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4
 بالكلية

                                                                     
 ا  ((شرف)) م

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 41**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

أسماء محمد عبد الفتاح   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

فاعلية تدريب بعض فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش خ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍ

المهارات العقلية على مهارات مواجهه الضغوط الرياضية ومستوى األداء المهارى على 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  جهاز عارضة التوازن فى الجمباز

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

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان 0

                                    التربوية واالجتماعية بالكلية 
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ الجمباز ورئيس قسم النظريات بكلية التربية  ــ أ.د. نبيل عبد المنعم محمود3
))  الرياضية للبنين ـــ جامعة الزقازيق              

 مناقشا  ((

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



والتعبير أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز  ــ أ.م.د. رباب عطيه وهبه4
                                                           الحركى بالكلية

  (( شرفا  )) م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م..د. إكرام السيد السيد5

 بالكلية
                                                                     

 ا  ((شرف)) م

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 42**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

شرين شوقى أحمد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

المناخ الدافعى المدرك فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش دسجخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ 

وعالققته بحالة قلق المنافسة الرياضية ومستوى األداء المهارى لدى العبى منتخب الجامعة 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  كرة اليد

الرياضى ورئيس قسم العلوم أستاذ علم النفس  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
                                       التربوية واالجتماعية بالكلية

  (( شرفا  )) م

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد
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أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بكلية التربية  ــ أ.د. طارق محمد النصيرى0
                        الرالياضية ــ جامعة السادات

  ((ًً  اناقشم ) )
))      أستاذ كرة اليد ورئيس قسم األلعاب بالكلية  أ.د. نادية محمد الصاوىــ 3

  (( شرفا  م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                                    

 ا  ((ناقش)) م
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 43**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هبة السيد عبد الفتاح  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

الذكاء الوجدانى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخعقل  

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62 بتاريخ
 



(( ٚرزىْٛ   وعالقته بالتوافق النفسى ومستوى األداء المهارى لطالبات تخصص التابكوندو

 ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

لعلوم أستاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم ا ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
                                      التربوية واالجتماعية بالكلية

  (( ناقشا  )) م
أستاذ التايكوندو ورئيس قسم الرياضات المائية  ــ أ.د. جيهان يوسف الصاوى0

                                         والمنازالت بالكلية                
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ المنازالت بقسم الرياضات المائية والمنازالت  أ.د. دعاء محمد محمود همتــ 3
     بكلية التربية الرياضية بنات ــ جامعة حلوان      

  (( ناقشا  )) م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                                     

 ا  ((شرف)) م
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 44**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  22ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هبة ممدوح التهامى   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

الدراما الحركية وأثرها فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍخ 
(( ٚرزىْٛ   على دعم القيم واالتجاهات االجتماعية لدى األطفال فى مرحلة التعليم االساسى

 ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

لية للدراسات ووكيل الكأستاذ علم النفس الرياضى  ــ أ.د. أمال محمد يوسف7
                               العليا والبحوث                         

  (( شرفا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم علم النفس  ــ أ.د. أحمد محمد الشافعى محمد0

الرياضى بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 
 المنصورة

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ أ.م.د. دعاء محمد كمال3
 الحركى

                                                                    
  (( شرفا  )) م

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  د عبد المنعمــ أ.م.د. دعاء محم4
الحركى بالكلية                                                          

 ا  ((ناقش)) م
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 (       ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )            



                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 45**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخمها ماهر إبراهيم سليم   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

فعالية األنشطة الجماعية التنافسية على فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ   بعض دالالت الكفاية البدنية والتوافق النفسى االجتماعى لألطفال الجانحين

 إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

قسم العلوم  أستاذ علم النفس الرياضى ورئيس ــ أ.د. أمال محمد يوسف 7
                                      التربوية واالجتماعية بالكلية

  (( ناقشا  )) م
 ) )  أستاذ تدريب كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. هويدا عبد الحميد اسماعيل0

  ((ًً  اشرفم
 الشرطةعميد دكتور ــ مساعد كبير معلمى كلية  ــ أ.د. أحمد يوسف محمد السولية3

                                                                    
  (( ناقشا  )) م

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 46**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رضوى أحمد محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش جٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّغالعقاد  

خرائط المفاهيم المبرمجة على بعض المهارات الحركية لطالبات كلية التربية ارياضية بنات 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ  جامعة الزقازيق

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

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

                                         التدريس والتدريب بالكلية 
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ أصول التربية الرياضية بقسم المناهج وطرق  ــ أ.د. محسن رمضان على3
التدريس بكلية التربية الرياضية بنين ــ جامعة 

 حلوان
                                                                    

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

والتدريب بالكلية                                                           
 ا  ((شرف)) م

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 47**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

نهى سمير محمد فتحى   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

فاعلية استخدام األسلوب فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخ اٌّغجٍخ
((   المتمازج على تلعم سباحة الزحف على البطن للتلميذات بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

  ((ًً  اشرفم ) )
أستاذ السباحة ورئيس قسم النظريات وتطبيقات  ــ أ.د. طارق محمد ندا0

الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنين ــ 
 جامعة الزقازيق

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. نادية طاهر شوشة3
 بالكلية 

                                                                     
  (( شرفا  )) م

أستاذ طرق التدريس بكلية التربية الرياضية ــ  ماجدة محمد السعيد العزازىــ 4
جامعة قناة السويس                                                 

 ا  ((ناقش)) م
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 48**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

 اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخسالى السيد أحمد سعد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

تأثير استخدام استراتيجيات التفكير على فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ   الثقة الرياضية ودقة أداء الضربات المستقيمة لناشئات األسكواش

 ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم أصول  ــ أ.د. مجدى حسين يوسف7
اضية بكلية التربية الرياضية بنين ــ التربية الري

                                                 جامعة اإلسكندرية 
  (( ناقشا  )) م

 ) )      أستاذ ألعاب المضرب  بقسم األلعاب بالكلية ــ ا.د. راندا شوقى السيد0
  ((ًً  اشرفم

))      أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية              ــ أ.م.د. أمال أنور عبد السالم3
  (( ناقشا  م

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4
 بالكلية 

                                                                     

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  )) مشرفا  ((

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 49**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

زينب فوزى على سيد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

الصالبة العقلية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخأحمد   
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ   وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى ناشئ الجودو

 األعبرزح :ــ

أستاذ البحث العلمى المتفرغ بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. محمود يحيى سعد7
                                                 ة بنها    ــ جامع

  (( ناقشا  )) م
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أمال محمد يوسف0

      العليا والبحوث                                                 
  ((ًً  اشرفم ) )

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



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

                                                                    
  ا  ((ناقش)) م

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 (          ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )         

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 50**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاالجزّبػ١خ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هدير سامى محروس  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

دور مراكز السمنة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ١ًٌٕ دسجخ اٌّغجٍخمحمد  
((  والنحافة فى تحسين التدفق النفسى والتكوين الجسمانى وعالقته بجودة الحياة اإلنفعالية

 ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ

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

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ((ًً  اناقشم ) )
أستاذ  فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم  ــ أ.د. أحمد سليمان إبراهيم0

الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ــ جامعة 
 المنصورة

                                                                  
  ((ًً  اناقشم ) )

أستاذ فسيولوجى الرياضة بقسم العلوم الصحية  ــ أ.د. جيهان يسرى أيوب 3
 بالكلية

                                                                    
  (( شرفا  )) م

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 51**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

أمانى محمد محمود  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62 بتاريخ
 



المناخ النفسى فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش خ ١ًٌٕ دسجخاٌّغجٍأحمد  

وعالقته بتماسك الفريق ومستوى األداء المهارى لدى العبى هوكى الميدان بمحافظة 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الشرقية

أستاذ علم النفس الرياضى المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. ليلى حامد صوان7
           التربوية واالجتماعية بالكلية                           

  ((ًً  اشرفم ) )
أستاذ علم النفس الرياضى ووكيل الكلية للدراسات  ــ أ.د. أمال محمد يوسف0

         العليا والبحوث                                             
  ((ًً  اناقشم ) )

أستاذ علم الهوكى بقسم تدريب األلعاب الرياضية  ــ  أ.د. مرعى حسن مرعى3
       بكلية التربية الرياضية ــ جامعة الزقازيق        

  (( ناقشا  )) م
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  ــ أ.م.د. إكرام السيد السيد4

 بالكلية
                                                                     

 )) مشرفا  ((
أستاذ مساعد بقسم األلعاب   بالكلية                  ــ أ.م.د. أمل أنور عبد السالم5

 )) مشرفا  (( 
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 
  السيدة األستاذ الدكتور / عميد الكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 52**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح األعبرز اٌذوزٛس / ػ١ّذ اٌى١ٍخ سئ١ظ اٌّجٍظ                   

ٚاٌّزضّٕخ طٍت اٌّٛافمخ ػٍٝ ضُ اٌغبدح األعبرزح ا٢رٝ أعّبئٙٓ إٌٝ ػض٠ٛخ ِجٍظ اٌى١ٍـــــخ 

َ ثشأْ رٕظ١ُ 2971ٌغٕخ  39اٌفمشح ) ج ( ِٓ اٌمبْٔٛ  30( رٕف١زاً ٌٕض اٌّبدح  لمدة عام) 

اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ ٚاٌخبطخ ثزشى١ً ِجٍظ اٌى١ٍخ ِّٓ ال ٠زّزؼْٛ ثؼض٠ٛزٗ ٚاٌزٝ اٌجبِؼبد ٚ

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم رٕض ػٍٝ )  .............. 

إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على األكثر ممن ال يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة 
 ( ٚ٘ٓ  :ــ  للتجديد

 

 أستاذ متفرغ بقسم العلوم الصحية ــ األستاذ الدكتور / نبيلة عبد هللا عمران7
 أستاذ بقسم مسابقات الميدان والمضمار ــ األستاذ الدكتور / إيمان محمد نصر0
أستاذ متفرغ بقسم التمرينات والجمباز والتعبير  ــ األستاذ الدكتور / ناهد خيرى فياض 3

 الحركى
 أستاذ بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى الدكتور / وفاء السيد محمودــ األستاذ 4
 أستاذ بقسم الرياضات المائية والمنازالت ــ األستاذ الدكتور / ميرفت رشاد الباز5
 

  

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 

 
 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 القوميةالكلية معتمدة من الهيئة 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 53**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  20ِجٍظ لغُ ِغبثمبد ا١ٌّذاْ ٚاٌّضّبس ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

فاتن زكريا أحمد جاد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير استخدام التعلم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش ً دسجخاٌّغجٍخ ١ٌٕ
(( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ  المدمج على اتقان مهارة الوثب الطويل للمرحلة اإلعدادية

 ِٓ األعبرزح :ــ

أستاذ طرق التدريس المتفرغ بكلية التربية  ــ أ.د. عالء الدين إبراهيم صالح7
             الرياضية للبنبن ــ جامعة الزقازيق                 

  ((ًً  اناقشم ) )
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. إيناس سالم الطوخى0

          مسابقات الميدان والمضمار بالكلية                       
  ((ًً  اشرفم ) )

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

  (( شرفا  )) م
أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم  ــ أ.د. عزيزة محمد عفيفى4

مسابقات الميدان والمضمار بالكلية                                  
 ا  ((ناقش)) م

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (



                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 54**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هبة هللا طارق محمد  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

دراسة تقويمية )) فــٝ ِٛضٛع   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش جٍخ ١ًٌٕ دسجخاٌّغعنتر  

لمنهاج الدفاع عن النفس فى ضوء جودة األداء لطالبات قسم الضباط المتخصصين باكاديمية 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ الشرطة 

ــ  اللواء . وليد أحمد محمد محمود 7
 نوح

العامة التحاد الشرطة الرياضى نائب مدير اإلدارة 
                                              ومحاضر لمواد المنازالت 

  ((ًً  اناقشم ) )
أستاذ التايكوندو ورئيس قسم الرياضات المائية  ــ أ.د. جيهان يوسف الصاوى0

      والمنازالت بالكلية                                                   
  ((ًً  اشرفم ) )

دكتور بكلية الشرطة                                        ــ مقدم دكتور . على أحمد ممدوح 3
  (( شرفا  )) م

أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت   السيد شعبان ــ أ.م.د. عفاف4
 بالكلية

                                                                    
 ا  ((ناقش)) م

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 (              ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )     

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 55**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

هدير محمد حلبى   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير استخدام فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ خ دوزٛساح اٌفٍغفخدسج اٌّغجٍخ ١ًٌٕ
 (( ٚرزىْٛ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ أسلوب الضمين لتعلم التصويبة الثالثية لناشئ كرة السلة

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

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  أ.د. رابحة محمدلطفى ــ0
 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 

 
 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 56**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

رحمة عصام عبد  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ خ دوزٛساح اٌفٍغفخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجالفتاح  

تعليمى باستخدام بعض األجهزة النقالة فى تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة للمبتدئين بنادى 
 (( ٚرزىْٛ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ الشرقية الرياضى 

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

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب0
 والتدريب بالكلية 

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد3
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 
 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 57**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

لمياء ياسر محمد  ابو  لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

قوة البداية فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ خ دوزٛساح اٌفٍغفخاٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسج الفتوح 
 (( ٚرزىْٛ اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ وعالقتها بتسارع الجسم فى الوثب العمودى والعريض

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

أستاذ علم الحركة ورئيس قسم التدريب الرياضى  ــ أ.د. محمد أحمد رمزى بدران0
وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنين ــ 

 جامعة الزقازيق

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  ((  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 (          ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )         

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 58**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

خ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجمروة محمود محمد حسن   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

تصميم موقع تعليمى لرياضة الكرة فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٍغفخدوزٛساح اٌف
(( ٚرزىْٛ  الطائرة وتأثيره على بعض جوانب التعلم للمرحلة الثانية من التعليم األساسى

 اإلششاف ِٓ األعبرزح :ــ

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد7
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  عزة أحمد السعيدــ أ.م.د. 0
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. اميرة قطب غريب 3

 والتدريب بالكلية

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 (          ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )         

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

  ( : 59**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

خ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجمروة السيد عبد الفتاح   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

تأثير استخدام خرائط المفاهيم فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌفٍغفخدوزٛساح ا
(( ٚرزىْٛ  والخرائط الذهنية على تعلم بعض المهارات والتحصيل المعرفى فى الكرة الطائرة 

 اإلششاف ِٓ األعبرزح 

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

 أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. عواطف صبحى محمد0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد 3

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
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 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 60**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

دسجخ اٌّبجغز١ش أمنية عبد الحكيم عبد الحميد محمد   لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕخ  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

َ ٚألزشدذ  1027/  8/  25اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ . د١ش رُ ِٕبلشزٙب ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك فٝ 

 اٌٍجٕخ ِٕذٙب دسجخ اٌّبجغز١ش فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ .  

 
 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (               ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )    

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم الرياضات المائية والمنازالت :**  اجلهة 

 

  ( : 61**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ                   

السيدة األستاذ الدكتور / نادية محمد َ ػٍٝ ٔذة 1027/  9/  20ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ 
شٛشخ ثزاد اٌمغُ ٌٍزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ــ جبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ٌزذس٠ظ ِمشس  طاهر

لمدة يوم واحد َ  1028/  1027ّبئ١خ ٌّشدٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ اٌش٠بضبد اٌ

 ياً ) االثنين (  ـأسبوع
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 ثبٌى١ٍخ               )                   (  إٌٝ لغُ شئْٛ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ** ِجٍغ

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  الكلية السيدة األستاذ الدكتور / عميد   :**  اجلهة 

 

  ( : 62**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ اٌغ١ذح األعزبر اٌذوزٛس / ػ١ّذ اٌى١ٍخ                      

ٚاٌّزضّٕخ أٔٗ ثٕبءاً ػٍٝ ادز١بجبد األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ ٌّؼبٚٔٝ أػضبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ) ِؼ١ذاد ( 
 

 0276لذا يرجى التفضل بالموافقة على تعيين أوائل الخريجات للعام الجامعى        
( خريجات وذلك وفقاً الحتياجات األقسام العلمية . وبناًء  5م وعددهن )  0271/ 

 على رغباتهن المكتوبة والمقدمة منهن . وهن :ــ

النسبة  االسم م
 المئوية

 القسم وفقاً للرغبة التقدير العام

ممتاز مع مرتبة  % 93و08 أية عالء أحمد على 7
 الشرف

الترويح والتنظيم 
 واإلدارة

ممتاز مع مرتبة  % 92و35 إسراء محمد حسن حسين 0
 الشرف

 األلعاب

الرياضات المائية ممتاز مع مرتبة  % 88و98شادية إبراهيم الحسينى  3

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 والمنازالت الشرف صقر

ممتاز مع مرتبة  % 86و97 أمانى محمد عبد البديع 4
 الشرف

التمرينات والجمباز 
 والتعبير الحركى

ممتاز مع مرتبة  % 86و74 شيماء محمد فهمى إبراهيم 5
 الشرف

مسابقات الميدان 
 والمضمار

 
 

 

 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ((   على تكليفهً بياء على احتياجات األقساو العلنية ))  املوافقــة
 
 

 

 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 (        )                               ثبٌى١ٍخ       اٌؼب١ٍِٓ شئْٛ** ِجٍغ إٌٝ لغُ 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 63**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ األٌؼبة ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

خ اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجآية إبراهيم عوض سليمان   لدارسة /اَ ػٍٝ رغج١ً  1027/  9/ 10ثزبس٠خ  

تأثير برنامج تدريبى على مفهوم الذات فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌفٍغفخدوزٛساح 
(( ٚرزىْٛ  البدنية ومستوى األداء المهارى ودافعية اإلنجاز الرياضى لالعبى كرة السلة 

 اإلششاف ِٓ األعبرزح 

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

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم اللعاب بالكلية ــ أ.د. رابحة محمد لطفى غريب0
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان3
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   سعد شغلولدكتوز : إمياٌ                                                                                
 

 
 

 

 

 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   ( ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  لرياضات المائية والمنازالتقسم ا :**  اجلهة 

 
 

  ( : 64**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌش٠بضبد اٌّبئ١خ ٚإٌّبصالد ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ                   

إلهام أحمد عبد /  مدرس مساعدالسيدة َ ػٍٝ ِٕخ 1027/  9/  20ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ 
 ثزاد اٌمغُ أجبصح ٌشػب٠خ اٌطفً ثذْٚ ِشرت ٌّذح ػبَ .  اللظيف عبد العال

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188لسة  )) قساز دللس الكلية  اجل  **

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 (                  )                   ثبٌى١ٍخ             إٌٝ لغُ شئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ** ِجٍغ

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

  ( : 65**  املوضوع ) 

اٌّزوشح اٌّؼشٚضخ ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثبٌى١ٍخ ٚاٌّزضّٕخ ِٛافمخ                   

َ ِٚٛافمخ 1027/  9/  27ِجٍظ لغُ اٌزّش٠ٕبد ٚاٌجّجبص ٚاٌزؼج١ش اٌذشوٝ ثبٌى١ٍخ ثزبس٠خ 

فاتن عبد الرضا  لدارسة /اَ ػٍٝ ِٕبلشخ  1027/  9/ 10ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ثزبس٠خ  

تأثير برنامج فــٝ ِٛضٛع ))   فٝ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ اٌّبجغز١ش اٌّغجٍخ ١ًٌٕ دسجخ  على رضا

نفسى حركى على الخوف ومستوى األداء المهارى على أجهزة الجمباز لتالميذ المرحلة 
 (( ٚرزىْٛ ٌجٕخ إٌّبلشخ ٚاٌذىُ ِٓ األعبرزح :ــ اإلبتدائية بدولة الكويت 

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

  ((ًً  اناقشم ) )
أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات والجمباز  ــ أ.د. نادية عبدالقادر احمد0

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 واالعتمادلضمان جودة التعليم 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



              والتعبير الحركى  بالكلية                             
  ((ًً  اشرفم ) )

أستاذ ورئيس قسم علم النفس الرياضى بكلية التربية  ــ أ.د. صفاء جابر محمد شاهين3
الرياضية للبنين ــ جامعة حلوان                     

  (( ناقشا  )) م
 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

   سعد شغلولدكتوز : إمياٌ                                                                                  
 

 
 

 

 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 سعد شغلولدكتوز : إمياٌ                                                                                          
 

 
 

 

 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            
 

 
 

 

 

 ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 
 

 

 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            
 

 
 

 

 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (** ِجٍغ إٌٝ لغُ 

                                                                                           

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد



 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة دللس الكلية
 

 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (

                                                                                           
 السياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة دللس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلهة 

 

 

 

 
 و 2017  /  9  / 20بتازيخ    (( 188قساز دللس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 

 عنيد الكلية زئيس اجمللس                                          سكستازية اجمللس 
 

 دكتوز : إمياٌ سعد شغلول                                                                                                            
 

 
 

 

 

 ** ِجٍغ إٌٝ لغُ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس  ثبٌى١ٍخ               )                   (


