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 جدول أعنال
 (   029جملس الكلية اجللسة ) 

 2و0259/ 55/7املوافق االثيني امليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  0219/   6/  16(  بتارٌخ    028محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــة ((
 ثالجا  :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية :ـ **  

 **** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث  
 

  ( : 5**  املوضوع ) 

 
انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    

/  7/  8ثبنكهيخ ثزبزيخ  انسيبضبد انًبئيخ ٔانًُبشالدٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ  1029/  7/  2 و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ 1029

 في دكزٕزاِ انفهسفخنُيم دزعخ ـ   جمال أحمد عبد القادر سالًلدارسة / ارسغيم 

لبعض القدرات الحركٌة  تدرٌبًتأثٌر برنامج فــٗ يٕضٕع ))   انزسثيخ انسيبضيخ

رٌاضة  لالعباتللهجوم المضاد  التنافسًوالخرائط التكتٌكٌة على مستوى األداء 
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ (( "  والجو د

 

الجودو بقسم الرٌاضات المائٌة أستاذ         نٌفٌن حسٌن محمودــ أ.د. 1
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـوالمنازالت 

 2جامعة الزقازٌق 
مساعد بقسم الرٌاضات المائٌة أستاذ      سمر نبٌل سباعى  2م2ــ أ0

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  والمنازالت
  2جامعة الزقازٌق 

 
 
 

    
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2014/  6/  26بتارٌخ 

 



 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     
  ( : 0**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    

/  7/  3ثبنكهيخ ثزبزيخ  ٔاالعزًبعيخانعهٕو انزسثٕيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ  1029/  7/  21و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  1029

فٗ  انفهسفخ دكزٕزاِنُيم دزعخ    مها ماهر إبراهٌم سلٌم مناعة / لدارسارسغيم 

للقدرات البدنٌة وعالقتها  عاملٌهدراسة فــٗ يٕضٕع ))   انزسثيخ انسيبضيخ
(( ٔرزكٌٕ  بمستوى أداء بعض األنشطة الجماعٌة والسلوك األجرامى لألحداث

 نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

ووكٌل الكلٌة  الرٌاضًعلم النفس أستاذ  إبراهٌمأمال محمد ٌوسف ــ أ.د. 1
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  للدراسات العلٌا

   2جامعة الزقازٌق  2
  إسماعٌل هوٌدا عبد الحمٌد 2د2ــ أ0
 
 
 زٌنب على محمد حتحوت 2د2ـ أ3

 

بكلٌة  بقسم األلعاب تدرٌب كرة ٌد أستاذ
 2التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
أستاذ كرة ٌد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق
 

 ** القـــــــــزار :ــــ       
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
  ( : 3**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    

و 1029/  7/  3ثبنكهيخ ثزبزيخ  انعهٕو انصؾيخٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ رسغيم  1029/  7/  21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   

  فٗ انزسثيخ انسيبضيخ دكزٕزاِ انفهسفخنُيم دزعخ    ـ عبد الحكٌم عامر أالءلدارسة / ا

رأصيس انزعجئخ انُفسيخ ٔانزغريخ انعالعيخ عهٗ انطبلخ االيغبثيخ فــٗ يٕضٕع )) 

 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ(( ٔيكَٕبد انغسى نهًصبثبد ثبنسًُخ "

 
الكلٌة فسٌولوجٌا الرٌاضة ووكٌل أستاذ      ٌسرى أٌوبــ أ.د. جٌهان 1

لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة التربٌة 
   2ـ جامعة الزقازٌق  الرٌاضٌة للبنات

  أكرام السٌد السٌد  2م2أــ 0
 
 

العلوم التربوٌة بقسم  أستاذ مساعد    
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  واالجتماعٌة

 2جامعة الزقازٌق  



  
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     
 

  ( : 4**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ             

/  7/  7ثبنكهيخ ثزبزيخ   انزًسيُبد ٔانغًجبش ٔانزعجيس انؾسكٗيٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ  1029/  7/  21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   و 1029

فٗ  خدكزٕزاِ انفهسفدزعخ  ـ  ريَاو ثابت على دسوقى موسىلدارسة / ارسغيم 

التغذٌة الراجعة المدعومة بفٌدٌو الهاتف النقال فــٗ يٕضٕع ))   انزسثيخ انسيبضيخ

 (( وتأثٌرها على تحسٌن جودة مخرجات التعلم لبعض المهارات األرضٌة فى الجمباز 

 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ
الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ  ناهد خٌرى عبد هللا فٌاضــ أ.د. 1

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  والتعبٌرالحركى
   2جامعة الزقازٌق 

  نشوى محمود أحمد نافع 2د2ــ أ0
 
 
 رباب عطٌة وهبة 2د2م2ـ أ3

العلوم التربوٌة بقسم  علم النفس الرٌاضىأستاذ 
بكلٌة التربٌة  ورئٌس القسم واالجتماعٌة

  2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
والجمباز  أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات

والتعبٌرالحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
   جامعة الزقازٌق2

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
  ( : 5**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                  

/  7/  3ثبنكهيخ ثزبزيخ   انعهٕو انزسثٕيخ ٔاالعزًبعيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ  1029/  7/   21و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  1029

فٗ انزسثيخ  دكزٕزاح انفهسفخنُيم دزعخ ـ    نانٌس محمود محمد الصقلًلدارسة / ارسغيم 

تأثٌر العروض النظامٌة باستخدام صندوق الخطوة فــٗ يٕضٕع ))   انسيبضيخ
ٔرزكٌٕ  (( على القٌم الجمالٌة واالنتماء الوطنى لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة 

 نغُخ األشساف يٍ األسبررح :

العلوم بقسم  الرٌاضى علم النفسأستاذ     نشوى محمود أحمد نافعــ أ.د. 1
بكلٌة التربٌة  التربوٌة واالجتماعٌة ورئٌس القسم



  2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

    
  نهلة عبد العظٌم أبراهٌم . مــ أ.0
 
 
 دعاء فاروق محمد حسن 2م2ـ أ0

مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ 
ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  والتعبٌر الحركى

  2للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة 

ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  واالجتماعٌة
 2جامعة الزقازٌق

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ٍعاد صَاغت العٌواى 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                   

انؾسكي ثبنكهيخ ثزبزيخ      انسيبضبد انًبئيخ ٔانًُبشالديغهس لسى  ٔانًزضًُخ يٕافمخ

و  1029/  7/  21و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   1029/  7/ 8

فٗ انزسثيخ انًبعسزيس نُيم دزعخ ـ    م السٌد روناء سعد عبد العظٌلدارسة / اعهٗ رسغيم 

دراسة مقارنة لمستوى الخصائص النفسٌة لألعبى فــٗ يٕضٕع ))   انسيبضيخ
ٔرزكٌٕ نغُخ األشساف ((  الكاراتٌة فى ضوء عدد سنوات الممارسة والمنافسة 

 يٍ األسبررح :

 

 

العلوم بقسم  علم النفس الرٌاضىأستاذ      نشوى محمود أحمد نافعــ أ.د. 1
بكلٌة التربٌة  التربوٌة واالجتماعٌة ورئٌس القسم
 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

الرٌاضات المائٌة بقسم  الكاراتٌةأستاذ   صفاء صالح حسٌن  2د2ــ أ0
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  والمنازالت

  2جامعة الزقازٌق 
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
  ( : 7**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ              

/  7ثبنكهيخ ثزبزيخ  /  انزًسيُبد ٔانغًجبش ٔانزعجيس انؾسكٗيٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ  1029/  7/  21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   و 1029

فٗ انزسثيخ دكزٕزاِ انفهسفخ نُيم دزعخ ـ   منار منٌر محمد قنصوةلدارسة / ارسغيم 



فت على معدل انقاص  فاعلٌة أستخدام تدرٌبات الكروسفــٗ يٕضٕع ))  انسيبضيخ

((  المزاجٌة لدى السٌدات البدٌناتالوزن وعالقتة بنسبة دهون الجسم والحالة 
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 

  أمال محمد محمد مرسىــ أ.د. 1
 
 
 
 
 نشوى محمود أحمد نافعأ.د. ـ    0
 
 
 شٌرٌن أحمد طه حسن  2م2ـ أ3

التمرٌنات والجمباز بقسم  التمرٌناتأستاذ      
بكلٌة التربٌة  والتعبٌر الحركً ورئٌس القسم

  2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 
 

العلوم بقسم  علم النفس الرٌاضىأستاذ      
بكلٌة التربٌة  التربوٌة واالجتماعٌة ورئٌس القسم
 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز 
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  2ت ـ جامعة الزقازٌق للبنا
  

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 

 الووافقت 

 
  ( :8**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ              

و 1029/  7/ 3ثبنكهيخ ثزبزيخ  انعهٕو انزسثٕيخ ٔاألعزًبعيخيٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ رسغيم  1029/  7/   21انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد

  فٗ انزسثيخ انسيبضيخدكزٕزاِ انفهسفخ نُيم دزعخ ـ    فاطمة متولى عقل حمودة لدارسة / ا

عادات العقل وعالقتها بدافعٌة التعلم الحركى ومستوى األداء فــٗ يٕضٕع )) 
 اإلشساف يٍ األسبررح :ــٔرزكٌٕ نغُخ ((   المهارى على بعض أجهزة الجمباز 

 



 آمال محمد ٌوسف   2د 2ـ  أ  1
 
 
 
 
   أكرام السٌد السٌد  2م2ـ أ0
 
 
 رباب عطٌة وهبة بكر  2م2ـ أ3

أستاذ علم النفس بقسم العلوم التربوٌة 
واالجتماعٌة ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

  2الزقازٌق 
 

استاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واألجتماعٌة 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  2

 2 الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  2والتعبٌرالحركى 
 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق  

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 حتديد مسنى جَاس اجلنباس                                   

 

  ( :9**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ              

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6ثبنكهيخ ثزبزيخ   انعهٕو انصؾيخيٕافمخ يغهس لسى 

آٌة لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/  21ثزبزيخ   اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس 
ٕع ـفــٗ يٕض  فٗ انزسثيخ انسيبضيخ انًبعسزيسنُيم دزعخ ـ    محمد نبٌل محمد

تأثٌر التدرٌب الوظٌفً على بعض مكونات الجسم والتغٌرات الفسٌولوجٌة )) 
نغُخ ٔرزكٌٕ ((  لألطفال البدناء فى مرحلة التعلٌم األساسً بدولة الكوٌت 

 اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 

   رانٌا عبد هللا غرٌبــ أ.د. 1
 
 
     مى أبو هاشم غرٌب  2 م2ـ  أ  0

ـ بكلٌة  العلوم الصحٌةبقسم  الفسٌولوجىأستاذ 
  2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
أستاذ مساعد بقسم العلوم الصحٌة بكلٌة 

 2لزقازٌق التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة ا
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
  ( :52**  املوضوع ) 



انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ              

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد 1029/  7/ 20ثبنكهيخ ثزبزيخ   األنعبةيٕافمخ يغهس لسى 

لبنة أحمد محمد لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/  21انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   

تأثٌر فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزسثيخ انسيبضيخ انًبعسزيسنُيم دزعخ ـ    الصاوى

أستخدام األلعاب الصغٌرة بمنهج الكفاٌات على تعلم بعض المهارات األساسٌة فى 
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ((   رة الٌد بدولة الكوٌت ك

 

 نادٌة محمد الصاوىــ أ.د. 1
 
 
  فاطمة محمود أبو عبدون 2د 2ـ  أ  0

بكلٌة  األلعابقسم  كرة الٌد ورئٌسأستاذ 
 2التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

  
بكلٌة  األلعاب ـبقسم  كرة الٌد تعلٌم أستاذ

  2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
       

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( :55*  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ              

و ٔيٕافمخ 1029/  7/ 6ثبنكهيخ ثزبزيخ  انزسٔيؼ ٔانزُظيى ٔاألدازحيٕافمخ يغهس لسى 

لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/  21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   

فــٗ   فٗ انزسثيخ انسيبضيخ انًبعسزيسنُيم دزعخ ـ    شٌرٌن محمود عبد السالم حافظ

التفاعل األجتماعى والقٌم الخلقٌة لدى فتٌات نشاط البراعم بمحافظة يٕضٕع )) 
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ((  الشرقٌة 

بقسم التروٌح والتنظٌم  الرٌاضًالتروٌح أستاذ  لطفى حعبد الفتامنى ــ أ.د. 1
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  واإلدارة

  2الزقازٌق 
  

  نشوى محمود أحمد نافع 2د2ــ أ0
 
 
 

العلوم التربوٌة بقسم  الرٌاضًعلم النفس أستاذ 
بكلٌة التربٌة  واالجتماعٌة ورئٌس القسم

 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( :50**  املوضوع ) 



انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ              

و ٔيٕافمخ 1028/  7/  6ثبنكهيخ ثزبزيخ  ٔاإلدازحانزسٔيؼ ٔانزُظيى يٕافمخ يغهس لسى 

لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ   فٗ انزسثيخ انسيبضيخ انًبعسزيسنُيم دزعخ ـ     بسمة حسن عبد العزٌز محمد

ألنشطة حركة المرشدات على الشغف بالنشاط وعالقته تأثٌر برنامج يٕضٕع )) 
ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف ((   بتحقٌق السعادة النفسٌة لدى طالبات المرحلة الثانوٌة 

 يٍ األسبررح :ــ

 
بقسم التروٌح والتنظٌم  الرٌاضًالتروٌح أستاذ  منى عبدالفتاح لطفىــ أ.د. 1

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  واألدارة
  2الزقازٌق 

  
  نشوى محمود أحمد نافع 2د2ــ أ0
 
 
 

العلوم التربوٌة بقسم  علم النفس الرٌاضىأستاذ 
بكلٌة التربٌة  واالجتماعٌة ورئٌس القسم

 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 53**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    

/  7/ 3ثبنكهيخ ثزبزيخ  انعهٕو انزسثٕيخ ٔاألعزًبعيخٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى 

و عهٗ  1029/  7/  21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   و 1029

فٗ انزسثيخ دكزٕزاِ انفهسفخ نُيم دزعخ ـ     ٌاسمٌن محمود حسنىلدارسة / ارسغيم 

عادات العقل وعالقتها باالتزان األنفعالى والقدرة على فــٗ يٕضٕع ))  انسيبضيخ

 ((  اتخاذ القرار لدى ناشئً تنس الطاولة 
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

أسزبذ عهى انُفس ثمسى انعهٕو انزسثٕيخ  آيبل يؾًد يٕسف  0د0ـ أ 2

ٔٔكيم انكهيخ نهدزاسبد  ٔاالعزًبعيخ

 0انعهيب ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد 

  0عبيعخ انصلبشيك 

أسزبذ كسح انٕٓكٗ انًزفسغ ثمسى األنعبة  ـ رغسيد يؾًد انعسالٗ 1

ثمسى األنعبة ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ 

  0عبيعخ انصلبشيك  0نهجُبد 

أسزبذ يسبعد ثمسى انعهٕو انزسثٕيخ  دعبء فبزٔق يؾًد ؽسٍ  0و0ـ أ3

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ  ٔاالعزًبعيخ

 0نهجُبد د عبيعخ انصلبشيك 

 



 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 54**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                   

/  7/  8ثبنكهيخ ثزبزيخ    انسيبضبد انًبئيخ ٔانًُبشالديغهس لسى  ٔانًزضًُخ يٕافمخ

و عهٗ  1029/  7/  21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   و 1029

فٗ انزسثيخ  انًبعسزيسنُيم دزعخ ـ    هبة هللا طارق محمد عنترلدارسة / ايُبلشخ 

بدقة األداء للركلة الخلفٌة  وعالقته النفسًالتردد فــٗ يٕضٕع ))   انسيبضيخ
 انًُبلشخ ٔانؾكى يٍ األسبررح : ٔرزكٌٕ نغُخ((  التاٌكوندو لالعبًالدائرٌة 

 

أستاذ علم النفس بقسم العلوم التربوٌة  آمال محمد ٌوسف   2د 2ـ  أ  1
واالجتماعٌة ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 ) مناقشا (                  2الزقازٌق 
 

 الصاويجٌهان ٌوسف أحمد  2د2ــ أ0
 
 
 
 عبد الباسط جمٌل األشقر  2د2ـ أ3
 
 
 
 عفاف السٌد شعبان 2م2ـ أ4

التاٌكوندو ورئٌس قسم الرٌاضات أستاذ      
ا بكلٌة التربٌة  المائٌة والمنازالت ) سابقا (

 ) مشرفا( 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

أستاذ التدرٌب الرٌاضى ووكٌل كلٌة التربٌة      
الرٌاضٌة بنٌن لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة 

 ) مناقشا (     2البٌئة ـ جامعة الزقازٌق 
 

أستاذ مساعد بقسم الرٌاضات المائٌة    
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (           2 جامعة الزقازٌق 
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
  ( :55**  املوضوع ) 

 
انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ              

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/  6ثبنكهيخ ثزبزيخ  انعهٕو انصؾيخيٕافمخ يغهس لسى 

 أالء / لدارسةاو عهٗ رسغيم  1029/  7/  21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ   



فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخ انًبعسزيسنُيم دزعخ ـ    عباسمراد 

لدى  اإلصاباثخطز  بتفادًوعالقتَ  الوقائٌ الصحٌدراست هستوى السلوك ))

ٔرزكٌٕ نغُخ (( طالباث كلَت التزبَت الزٍاضَت بٌاث ـ جاهعت الشقاسٍق ((

 اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 

  مرٌم السٌد عبد الرحمنــ أ.د. 1
 
 
 جٌهان ٌحٌى محمود       2د2ـ أ0
 
 
 

 العلوم الصحٌةبقسم  أصابات المالعبأستاذ 
ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

  2الزقازٌق 
أستاذ الربٌة الصحٌة ورئٌس قسم العلوم 
الصحٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                            

 

  ( : 56**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    

ثبنكهيخ ثزبزيخ  انزًسيُبد ٔانغًجبش ٔانزعجيس انؾسكٗٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى 

و  1029/  7/   21و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  1029/  7/ 7

فٗ دكزٕزاِ انفهسفخ نُيم دزعخ ـ     مها حامد محمود محمد محمد لدارسة / اعهٗ رسغيم 

تأثٌر برنامج متنوع للتمرٌنات على بعض فــٗ يٕضٕع ))  انزسثيخ انسيبضيخ
ٔرزكٌٕ ((   مكونات اللٌاقة الحركٌة والقلق األجتماعى لطالبات المرحلة الثانوٌة

 نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 

التمرٌنات بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ    الهام عبد العظٌم فرج ــ أ.د. 1
والتعبٌر الحركى ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  )سابقا( والطالب 
 2 للبنات ـ جامعة الزقازٌق

 
   

 منى السٌد عبد العال 2د2ــ أ0
 
 
 
 نشوى صالح الدٌن محمد 2دـ   3

التمرٌنات والجمباز بقسم  التمرٌناتأستاذ 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  الحركًوالتعبٌر 

 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق  
 

التمرٌنات والجمباز والتعبٌر بقسم مدرس 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  الحركى

 2جامعة الزقازٌق 



 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 57**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    ٔزئيس

و ٔيٕافمخ 1029/  7/ 6ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى انعهٕو انصؾيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ     المغربًذكى  ٌحًتغرٌد 

تأثٌر برنامج مقترح غذائً رٌاضى على بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة لدى ))
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــالسٌدات المصابات بالسمنة  (( 

 
فسٌولوجٌا الرٌاضة ووكٌل الكلٌة أستاذ      ٌسرى أٌوبــ أ.د. جٌهان 1

لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة التربٌة 
   2ـ جامعة الزقازٌق  الرٌاضٌة للبنات

  جٌهان ٌحى محمود  2د2أــ 0
 
 
 

  العلوم الصحٌةبقسم  أستاذ التربٌة الصحٌة    
اضٌة للبنات ـ بكلٌة التربٌة الرٌورئٌس القسم 

 جامعة الزقازٌق  
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 58**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    

و ٔيٕافمخ 1029/  7/ 6ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى انعهٕو انصؾيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس زعخ نُيم دـ    عزة السٌد محمد موسى 

دراسة تحلٌلٌة ألنواع اإلصابات الرٌاضٌة الشائعة فى كرة السلة وأسباب ))
ٔرزكٌٕ نغُخ ((  ٌةالمرحلة اإلعدادٌة والثانوي الرٌاض تلمٌذاتحدوثها لدى 

 اإلشساف يٍ األسبررح :ــ
بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة كرة السلة أستاذ      رابحة محمد لطفى ــ أ.د. 1

  2ـ جامعة الزقازٌق  الرٌاضٌة للبنات
   

   رضا رشاد عبد الرحمن 2د2ــ أ0
 
 
 

العلوم  قسمب المالعب إصاباتأستاذ     
بكلٌة التربٌة  ورئٌس القسم سابقا الصحٌة

 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  
 



 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 59**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                    

/ 20ثبنكهيخ ثزبزيخ  ٔانزدزيتٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس لسى انًُبْظ ٔطسق انزدزيس 

و  1029/  7/   21و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  1029/  7

فٗ انزسثيخ انًبعسزيس نُيم دزعخ ـ    هدٌر محمد عبد الرحٌم على  لدارسة / اعهٗ رسغيم 

تأثٌر استخدام القصة الحركٌة المصورة على اكتساب فــٗ يٕضٕع ))  انسيبضيخ
ٔرزكٌٕ الحركٌة فى الجمباز األرضً لطفل ماقبل المدرسة  ((  بعض المهارات

 نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 
مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ      رباب عطٌة وهبة  2مــ أ.1

ـ  والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات
  2جامعة الزقازٌق 

  

   مها محمد عبد الوهاب 2م2أــ 0
 
 
 

المناهج وطرق بقسم  مساعدأستاذ     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  التدرٌس والتدرٌب

 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق  
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
 

  ( : 02**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ 

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد 1029/  7/ 6يغهس لسى انعهٕو انصؾيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

أسماء عاطف لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ    خضرى عبد الرحمن 

لمرضى ضغط الدم المرتفع لدى الممارسٌن وغٌر  الصحً االلتزامقٌاس ))
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ(( الرٌاضًالممارسٌن للنشاط 



 
فسٌولوجٌا الرٌاضة ووكٌل الكلٌة أستاذ      ٌسرى أٌوبــ أ.د. جٌهان 1

وتنمٌة البٌئة بكلٌة التربٌة لشئون خدمة المجتمع 
   2ـ جامعة الزقازٌق  الرٌاضٌة للبنات

  جٌهان ٌحى محمود  2د2أــ 0
 
 
 

العلوم  قسمأستاذ التربٌة الصحٌة ورئٌس     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  الصحٌة

 2الزقازٌق  
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 05**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ 

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد 1029/  7/ 6يغهس لسى انعهٕو انصؾيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

جٌهان على محمد لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

تأثٌر برنامج فــٗ يٕضٕع ))  انزسثيخ انسيبضيخفٗ انًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   على 

 للغذاء الصحى على بناء الكتلة العضلٌة واألداء المهارى للناشئٌن فى كرة الٌد  (( 

 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 
 رضا رشاد عبد الرحمن ــ أ.د. 1
 
 
 نادٌة محمد الصاوى  2د2ـ أ0
 
 
 

أستاذ إصابات المالعب بقسم العلوم     
الصحٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

  2جامعة الزقازٌق 
أستاذ كرة الٌد ورئٌس قسم األلعاب بكلٌة 

 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

  جٌهان ٌحى محمود  2د2أــ 3
 
 
 

العلوم  أستاذ التربٌة الصحٌة ورئٌس قسم    
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  الصحٌة

 2الزقازٌق  
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة ((                          

 ( : 00**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6يٕافمخ يغهس لسى انعهٕو انصؾيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

الدارسة / و عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  



  فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   سارة نبٌل عبد الحمٌد على دروٌش 

للسٌدات  على التكوٌن الجسمانً غذائًتأثٌر برنامج رٌاضً فــٗ يٕضٕع ))
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ(( فى مرحلة انقطاع الطمث

أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاضة ووكٌل الكلٌة      ــ أ.د. جٌهان ٌسرى أٌوب1
لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة 

   2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 جٌهان ٌحى محمود   2د2ــ أ0
 
 
 

أستاذ التربٌة الصحٌة ورئٌس قسم العلوم     
الصحٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 2جامعة الزقازٌق  
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة ((                          

 ( : 03**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد 1029/  7/ 6يغهس لسى انعهٕو انصؾيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

خلود أحمد طلعت لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   مصطفى محمد أبوزٌد  

ٔرزكٌٕ (( الهوكًالسلوك الصحً وعالقته بمستوى األداء المهارى لدى العبات ))

 نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 
 علٌاء محمد سعٌد عزمى ــ أ.د. 1
 
 
 
  جٌهان ٌحى محمود  2د2ـ أ0
 
 
 

بكلٌة التربٌة  األلعاببقسم  الهوكىأستاذ     
 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

  
العلوم ورئٌس قسم التربٌة الصحٌة أستاذ 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  الصحٌة

 2جامعة الزقازٌق 
  

   على عوض هللا األسالممنار  2دــ 3
 
 
 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  مدرس بقسم األلعاب    
 2 للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 04**  املوضوع ) 



انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ        

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6يٕافمخ يغهس لسى انعهٕو انصؾيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

 أالءلدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   عطٌة  الشافًأحمد عبد 

((  اإلعدادٌةلطالبات المرحلة  الغذائً الوعًفاعلٌة برنامج مقترح لتنمٌة ))
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 محمود  ٌحًجٌهان ــ أ.د. 1
 
 
 
 مى أبو هاشم محمد   2م2ـ أ0
 
 
 

أستاذ التربٌة الصحٌة ورئٌس قسم العلوم    
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ الصحٌة بكلٌة 
  2جامعة الزقازٌق 

  
أستاذ مساعد بقسم العلوم الصحٌة بكلٌة 

 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 05**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ 

و 1029/  7/ 3ثبنكهيخ ثزبزيخ  ٔاالعزًبعيخانعهٕو انزسثٕيخ يغهس لسى انعهٕو 

و عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ    أنجى محمد بهاء بسٌونى لدارسة / ا

وتأثٌرة على الكفاءة الذاتٌة البدنٌة  zumbaبرنامج لتنوٌعات يٕضٕع ))
((  والشعور بالسعادة والتوجة نحو الحٌاة للسٌدات الغٌر ممارسات النشاط البدنى 

 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 
ووكٌل الكلٌة لشئون  التعبٌر الحركًأستاذ      االسكندرانىزٌنب محمد ــ أ.د. 1

خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة التربٌة 
  2ـ جامعة الزقازٌق  ) سابقا( الرٌاضٌة للبنات

  

   نهى عبد العظٌم عبد الحمٌد  2دــ 0
 
 
 

 مدرس بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة    
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 2الزقازٌق  
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     



  ( : 06**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ 

و 1029/  7/ 3يغهس لسى انعهٕو انعهٕو انزسثٕيخ ٔاالعزًبعيخ ثبنكهيخ ثزبزيخ 

و عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ   فٗ انزسثيخ انسيبضيخدكزٕزاِ انفهسفخ خ نُيم دزعـ   مروة فتوح محمد   لدارسة / ا

القرار  اتخاذوالقدرة على  القٌاديالمناعة النفسٌة وعالقتها بالسلوك يٕضٕع ))
 ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــالسباحة  ((  لمدربً

 

أستاذ علم النفس بقسم العلوم التربوٌة  آمال محمد ٌوسف   2د 2ـ  أ  1
واالجتماعٌة ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

                  2الزقازٌق 
 

  أمل محمد أبو المعاطى 2د2أــ 0
 
 
 
 
 
  دعاء فاروق محمد  2م2ـ أ3
  
 
 
 

أستاذ السباحة ورئٌس قسم الرٌاضات     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  المائٌة والمنازالت

 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق  
 
 
 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة    
واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 جامعة الزقازٌق 
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 07**  املوضوع ) 

 
انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ         

و ٔيٕافمخ 1029/  7/ 6ثبنكهيخ ثزبزيخ  ٔاإلدازحيٕافمخ يغهس لسى انزسٔيؼ ٔانزُظيى 

لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   تقى ٌاسر محمد أبو الفتوح 

على االتجاهات التروٌحٌة  تنافسًفعالٌة استخدام برنامج تروٌحً يٕضٕع ))

ٔرزكٌٕ نغُخ اإلشساف (( طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة والروح المعنوٌة لدى 

 يٍ األسبررح :ــ
 



قسم التروٌح والتنظٌم بأستاذ التروٌح       الجوهريمرفت عبد الغفار  0د 0ـ  أ  1
واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

                  2جامعة الزقازٌق 
 

  أٌناس محمد محمد غانم 2د2ــ أ0

 
 
 
 

أستاذ التروٌح الرٌاضً ورئٌس قسم    
التروٌح والتنظٌم واإلدارة بكلٌة التربٌة 

                   2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

    
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة ((

 
  ( : 08**  املوضوع ) --

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ      

و ٔيٕافمخ 1029/  7/ 8يغهس لسى انسيبضبد انًبئيخ ٔانًُبشالد ثبنكهيخ ثزبزيخ 

لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخًبعسزيس اننُيم دزعخ ـ   خلود أمٌن على أمٌن  

والتفاعل األجتماعى وتعلم  النفسًتأثٌر األلعاب المائٌة على تنمٌة التوافق ))
ٔرزكٌٕ العقلٌة القابلٌن للتعلم  ((  اإلعاقةالمهارات األساسٌة فى السباحة لذوى 

 نغُخ اإلشساف يٍ األسبررح :ــ

 
أستاذ السباحة المتفرغ ووكٌل الكلٌة لشئون  أبتسام توفٌق عبد الرازق    2د 2ـ  أ  1

التعلٌم والطالب األسبق بكلٌة التربٌة 
                  2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
  عبٌر عبد الرحمن شدٌد 2د2ــ أ0

 
 
 
 

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ والمنازالت 

 2جامعة الزقازٌق  
 

    
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 



 ( : 09**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6ثبنكهيخ ثزبزيخ  ٔاإلدازحانزسٔيؼ ٔانزُظيى يغهس لسى 

مرفت لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   محمد أبراهٌم عبد الكافى 

دراسة لواقع الكفاٌات المهنٌة لمعلمات التربٌة الرٌاضٌة لقٌادة فرق المرشدات ))

 0بمحافظة الشرقٌة (( اإلعدادٌةبالمرحلة 

 
    لٌلى حامد صوان ــ أ.د. 1
 
 
 
 
   مرفت عبد الغفار الجوهرى  2د2ـ أ0
 
 
 

الرٌاضً المتفرغ بقسم  علم النفسأستاذ    
بكلٌة التربٌة  العلوم التربوٌة واالجتماعٌة

 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
  
  

الرٌاضى بقسم التروٌح أستاذ التروٌح 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  والتنظٌم واإلدارة 

 2بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 
  

    لطفًمنى عبد الفتاح  2د2أــ 3
 
 
 

أستاذ التروٌح الرٌاضً بقسم التروٌح 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة والتنظٌم واإلدارة 

 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق  
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( :  32**  املوضوع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م وهوافقت لجٌت 1029/  7 /6بالكلَت بتارٍخ   العلوم الصحَتهوافقت هجلس قسن 

الدارسة / م علي هٌاقشت  1029/  7/  21الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   

فى التربٌة  الماجستٌرـ  لنٌل درجة  سارة أحمد مصطفى محمد الفقى 
السمنة وبعض المتغٌرات البدنٌة وعالقتها باالم أسفل فى موضوع))ـ  الرٌاضٌة 

((    للمارسات والغٌر ممارسات للنشاط الرٌاضى سنة 45ـ35الظهر للسٌدات من 

 وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ

 
أستاذ التربٌة الصحٌة  المتفرر  بكلٌرة        محمد السٌد األمٌن د/ 0ـ أ1

التربٌررة الرٌاضررٌة للبنررٌن ـ جامعررة حلرروان     
 ) مناقشا ( 

أسررتاذ أصررابات المالعررب المتفررر  بقسررم العلرروم      مرٌم السٌد عبد الرحمند/ 0ـ أ2



الصحٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضرٌة للبنرات ـ جامعرة 
 شا (  ) مناق                        0الزقازٌق 

أستاذ إصابات المالعب ورئٌس قسم العلوم        رضا رشاد عبد الرحمن 0د0ـ أ3
الصحٌة سابقا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا(جامعة الزقازٌق                        

أسرررتاذ التربٌرررة الصرررحٌة ورئرررٌس قسرررم العلررروم  جٌهان ٌحى محمود عفٌفى  0د0ـ أ 4
الصحٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضرٌة للبنرات ـ جامعرة 

 الزقازٌق                         ) مناقشا ( 

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                    
 ( :  35**  املوضوع ) 

الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

/  7 /3بالكلَت بتارٍخ   العلوم العلوم التزبوٍت واألجتواعَت هوافقت هجلس قسن 

م علي  1029/  7/  21م وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   1029

هٌم رفاعى  ـ  لنٌل درجة الماجستٌر فى راندا عاكف ابراالدارسة / هٌاقشت 
على  النفسًتدرٌبات موجهة لخفض التوتر فى موضوع))ـ  التربٌة الرٌاضٌة 

  متر حواجز لدى طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  ا  100مستوى أداء مسابقة 
 (( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ

أستاذ البحث العلمى المتفر  بقسم العلوم         كرٌمان عبد المنعم سرور  د/ 0ـ أ1
التربوٌة واالجتماعٌة وعمٌد الكلٌة األسبق 
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                    

ضى بقسم العلوم التربوٌة أستاذ علم النفس الرٌا     لٌلى حامد صوان د/ 0ـ أ2
واألجتماعٌررة بكلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة للبنررات ـ 

 ) مناقشا (                0جامعة الزقازٌق 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار             أٌناس سالم الطوخى  0د0ـ أ3
ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ـ بكلٌة 

 جامعة الزقازٌق التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 
 ) مشرفا (             

أسررتاذ ترردرٌب مسررابقات المٌرردان ورئررٌس قسرررم   محمود محمد أحمد عٌسى  0د0ـ أ 4
نظرٌات وتطبٌقرات مسرابقات المٌردان والمضرمار 
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مناقشا (                       

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة واألجتماعٌرة  دعاء فاروق محمد  0م0ـ أ5
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 (( )) املوافقــــــــــــــــــــــــة                                     
 ( :  30**  املوضوع ) 



الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م 1029/  7 /8بالكلَت بتارٍخ   الزٍاضاث الوائَت والوٌاسالث هوافقت هجلس قسن 

م علي هٌاقشت  1029/  7/  21وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   

مد   ـ  لنٌل درجة الماجستٌر فى التربٌة زٌنب سمٌر على محالدارسة / 
األمن النفسى وعالقتة بالدافعٌة لتعلم رٌاضة التاٌكوندو فى موضوع))ـ  الرٌاضٌة 

 (( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  
الرٌاضات المائٌة أستاذ التاٌكوندو بقسم   جٌهان ٌوسف أحمد الصاوى   د/ 0ـ أ1

والمنازالت ورئٌس القسم سابقا بكلٌة التربٌة 
 )مشرفا(0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

ورئرٌس قسرم العلروم أستاذ علم النفس الرٌاضرى       جمال السٌد أحمد الجمسى د/ 0ـ أ2
التربوٌررة والنفسررٌة واألجتماعٌررة األسرربق بكلٌررة 

               0ـ جامعررة الزقررازٌق  التربٌررة الرٌاضررٌة للبنررٌن
 ) مناقشا ( 

أستاذ مساعد بقسم الرٌاضات المائٌة              عفاف السٌد شعبان  0م0أـ 3
والمنازالت بكلٌة التربٌة ارٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مناقشا (        0جامعة الزقازٌق 

أسررررررتاذ مسرررررراعد بقسررررررم الرٌاضررررررات المائٌررررررة   فاطمة صالح جمعة 0د0أـ  4
والمنرازالت ـ  بكلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة للبنرات ـ 

 جامعة الزقازٌق 
 ) مشرفا (                               

 مدرس دكتور بقسم العلوم التربوٌة واألجتماعٌة نهى عبد العظٌم عبد الحمٌد    0دـ 5
بكلٌرررة التربٌرررة الرٌاضرررٌة للبنرررات ـ جامعرررة  ـررر 

 الزقازٌق 
 ) مشرفا (                                

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( :  33**  املوضوع )  

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ                   

/  7/  3ثزبزيخ  ثبنكهيخ  ٔاالعزًبعيخيغهس لسى انعهٕو انزسثٕيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ 

عهٗ يُؼ  0و21/7/1029ثبنكهيخ ثزبزيخ  نغُخ اندزاسبد انعهيبو ٔيٕافمخ  1029

ؽيش  فٗ انزسثيخ انسيبضيخ انًبعسزيسدزعخ ـ   وفاء منٌر عبد هللا محمد الدارسة / 

و . ٔالزسؽذ انهغُخ يُؾٓب دزعخ  1029/  6/   11رى يُبلشزٓب يٕو انضالصبء انًٕافك 

 .انًبعسزيس  فٗ انزسثيخ انسيبضيخ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                    
  ( : 34**  املوضوع ) 



بالكلٌة بتارٌخ  واالجتماعٌةالتربوٌة  العلومالمذكرة المعروضة من قسم       
 أسراء على شعبان على محمدعلى مد مدة التسجٌل للدارسة /  2م3/7/0219

وذلك بناء على التقرٌر  2ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة 
والثالث  والثانًالمقدم من السادة المشرفٌن أن الباحثة انتهت من الفصل األول 

ونطلب  البحث إجراءات استكمالوجارى  الرسالة% من 82نسبة  واجتازت
ٌا بالكلٌة بتارٌخ بناء على موافقة لجنة الدراسات العل 2المد لمدة عام 

  2م15/7/0219

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة (                                    

  ( : 35**  املوضوع )     

          
لعلوم التربوٌة واالجتماعٌة االمذكرة المعروضة من قسم         

على مد مدة التسجٌل للدارسة /  2م3/7/0219بالكلٌة بتارٌخ 
ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر فى  أسماء سمٌر عبد الحمٌد محمد

وذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة  2التربٌة الرٌاضٌة 
والثالث  والثانًالمشرفٌن أن الباحثة انتهت من الفصل األول 

استكمال إجراءات وجارى  الرسالة% من 82نسبة  واجتازت
بناء على موافقة لجنة الدراسات  2ونطلب المد لمدة عام  حثالب

  2م15/7/0219العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

  ( : 36**  املوضوع ) 

 

البَاى األحصائي الوقدم هني األسنتا ة الندكتورة / رئنَس كٌتنزو          

الدراسنناث العلَننا ـ ًتَجننت هزحلننت النندكتوراٍ و اولنني دكتننوراٍ ـ و اًَننت 

  0م1028/1029دكتوراٍ ( للعام الجاهعٌ 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

      

  ( : 37**  املوضوع ) 



وكٌل الكلٌة  البٌان األحصائى المقدم من األستاذة الدكتورة /        
نتٌجة الفرقة الرابعة لمرحلة والمتضمن  ةبالكلٌ لشئون التعلٌم والطالب

  2م0218/0219البكالورٌوس للعام الجامعً 
   ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     
 

 ( :  38**  املوضوع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م 1029/  7 /8بالكلَت بتارٍخ الزٍاضاث الوائَت والوٌاسالث  هوافقت هجلس قسن 

م علي هٌاقشت  1029/  7/  21وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   

فاطمة على على أحمد سالم  ـ  لنٌل درجة الماجستٌر فى التربٌة الدارسة / 
تأثٌر استخدام إستراتٌجٌة دالتون على بعض نواتج فى موضوع))ـ  الرٌاضٌة 

 (( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ   التعلم فى رٌاضة المبارزة 

 
تدرٌب المبارزة بقسم الرٌاضات أستاذ           مرفت محمد رشاد د/ 0ـ أ1

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  المائٌة والمنازالت
 للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                    

أستاذ تدرٌب المبارزة بقسم الرٌاضات المائٌة       شرٌن أحمد ٌوسف د/ 0ـ أ2
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 جامعة الزقازٌق 
 ) مناقشا(                                   

أستاذ تدرٌب المبارزة  ورئٌس قسم تدرٌب         طى نشوى محمد حلمى عبد العا 0د0ـ أ3
بكلٌة التربٌة  0المنازالت والرٌاضات الفردٌة 
 الرٌاضٌة بنات ـ جامعة حلوان

      ) مناقشا (                                    
 

بكلٌة  مدرس بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت  أبو النور مى محسن على  0دـ 4
 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( :  39**  املوضوع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

/  7/ 7هوافقت هجلس قسن التوزٌٍاث والجوباس والتعبَز الحزكٌ  بالكلَت بتارٍخ 

م علي  1029/  7/  21م وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   1029



ـ  لنٌل درجة الماجستٌر مروة جودة أحمد محمد علٌوة  الدارسة / هٌاقشت 
( على cidingالجلٌدنج ) تتأثٌر تدرٌبافى موضوع))ـ  فى التربٌة الرٌاضٌة 

   بعض المتغٌرات البدنٌة وتحسٌن مستوى األداء المهارى على عارضة التوازن "
 (( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ

 
بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ الجمباز      نادٌة عبد القادر أحمد د/ 0ـ أ1

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

                                    

أستاذ متفر  بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌرر        صدٌق طوالند/ 0ـ أ2
الحركى بكلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة للبنرٌن أبروقٌر ـ 

 ) مناقشا (            0جامعة األسكندرٌة 

أستاذ بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر          جٌهان أحمد بدر  0د0ـ أ3
الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 ) مناقشا (  0ق الزقازٌ
 

بقسرررررم التمرٌنرررررات والجمبررررراز  الجمبررررراز اسرررررتاذ   حمٌدة عبد هللا عطٌة خضرجى 0د0أـ 4
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                    0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 42**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6ثبنكهيخ ثزبزيخ  ٔاإلدازحيغهس لسى انزسٔيؼ ٔانزُظيى 

اسراء لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   محمد عبد الحمٌد المالح 

  0سة مقارنة ( األعالم الرٌاضً بٌن القنوات الحكومٌة والقنوات الخاصة ) درا))

 
     سمٌرة محمد خلٌلــ أ.د. 1
 
 
 
 
    الهام محمود أحمد محمد 2دـ 0
 
 
 

التروٌح بقسم  الرٌاضٌة اإلدارةأستاذ    
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  واإلدارةوالتنظٌم 

 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
  
  

بكلٌة  مدرس بقسم التروٌح والتنظٌم واإلدارة
 2التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 

  

 ** القـــــــــزار :ــــ 



 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     
 ( : 45**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب 1029/  7/ 20يغهس لسى األنعبة ثبنكهيخ ثزبزيخ 

ـ   لبنى محى محمد حسانٌن لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

األدٔاد  استخدامتأثٌر فــٗ يٕضٕع ))  انسيبضيخ فٗ انزسثيخانًبعسزيس نُيم دزعخ 

انًسبعدح ٔانًجزكسح عهٗ رعهى ثعض يٓبزاد انكسح انطبئسح نهًسؽهخ االثزدائيخ ثدٔنخ 

 0انكٕيذ "

 
     عواطف صبحى محمد عمارةــ أ.د. 1
 
 
  أٌمان عبد هللا زٌد  2د2أـ 0
 
 
 
   رضوى محمد همت  2م2ـ أ3
 
 
 

بكلٌة  بقسم األلعابالكرة الطائرة أستاذ    
 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

   
األلعاب  أستاذ تدرٌب الكرة الطائرة بقسم

ـ جامعة  اتبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بن
 2الزقازٌق 

 
استاذ مساعد بقسم طرق التدرٌس     

والتدرٌب والتربٌة العملٌة بكلٌة التربٌة 
 ق الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌ

  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
 ( : 40**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب 1029/  7/ 20يغهس لسى األنعبة ثبنكهيخ ثزبزيخ 

شٌماء عبد هللا محمود لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

تأثٌر استخدام فــٗ يٕضٕع ))  انزسثيخ انسيبضيخ فٗانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ    إبراهٌم
فٗ ردزيس انكسح انطبئسح عهٗ رًُيخ يٓبزاد انزفكيس  االَزسَذانزعهى انزشبزكٗ عجس 

 ٔرزكٌٕ نغُخ األشساف يٍ األسبررح :ـ 0(( اإلعداديخانًسؽهخ  رهًيرادانجصسٖ ندٖ 
 جٌهان محمد فؤاد    ــ أ.د. 1
 
 
 عزة أحمد السعٌد  2م2ـ أ0
 
 

أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بكلٌة    
 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

   
أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة 

 2الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 
 



 
 أسماء ٌحٌى عزت 2ـ د3
 
 

 واالجتماعٌةمدرس بقسم العلوم التربوٌة 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 الزقازٌق 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 43**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد 1029/  7/ 6يغهس لسى اانعهٕو انصؾيخ  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

زٌنب أسامة سلٌم لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   سلٌمان النجار 

  0المعتقدات الصحٌة وعالقتها بالسلوك الصحً لالعبات الهوكً (())

 
 علٌاء محمد سعٌد عزمى      ــ أ.د. 1
 
 
 جٌهان ٌحٌى محمود   2د2ـ أ0
  
 
 مى أبو هاشم محمد     2م2ـ أ3
 
 
 

أستاذ الهوكى بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة    
 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق  الرٌاضٌة

   
أستاذ التربٌة الصحٌة ورئٌس قسم العلوم 
الصحٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

 2الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم العلوم الصحٌة بكلٌة     

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 44**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب 1029/  7/ 20يغهس لسى األنعبة ثبنكهيخ ثزبزيخ 

فاطمة محمد السٌد مرسى لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21بزيخ  ٔانجؾٕس ثز

 استخدامأثر فــٗ يٕضٕع ))  فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   
  0الهولوجرام على تعلم وإتقان مهارة التصوٌب بالوثب الطوٌل فى كرة الٌد "((

 
      هوٌدا عبد الحمٌد أسماعٌل ــ أ.د. 1
 
 
  زٌنب على محمد حتحوت 2د2أـ 0
   

بقسم األلعاب بكلٌة  تدرٌب كرة الٌد أستاذ    
 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

   
بقسم أأللعاب بكلٌة التربٌة  كرة الٌدأستاذ 



 
 منى عالء أحمد على 2ـ د3

 

 2الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

بكلٌة التربٌة  األلعابمدرس بقسم     
 الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
 ( : 45**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6يغهس لسى انزسٔيؼ ٔانزُظيى ٔاإلدازح  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

أمل لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ   نجٌدهٌسرى عبد العزٌز محمد 

  0دور المدارس الرٌاضٌة فى النهوض بالحركة الرٌاضٌة بمصر "يٕضٕع ))

 
  سمٌرة محمد خلٌل ــ أ.د. 1

      
 
 
 
 الهام محمود أحمد محمد 2ـ د3

 

التروٌح بقسم   األدارة الرٌاضٌةأستاذ    
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  والتنظٌم واألدارة

 2للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 
   

 التروٌح والتنظٌم واإلدارة مدرس بقسم    
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 الزقازٌق 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 46**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6يغهس لسى انزسٔيؼ ٔانزُظيى ٔاإلدازح  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

عال لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ محمد محمد عبد المحسن ـ  

فرق العمل متعددة الوظائف وعالقتها بالروح المعنوٌة لقطاع التربٌة البدنٌة ))

 بالمدارس الثانوٌة بمحافظة األحمدي بدولة الكوٌت ((
 سمٌرة محمد خلٌل ــ أ.د. 1
 
 

الرٌاضٌة  بقسم التروٌح  اإلدارةأستاذ    
والتنظٌم واألدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 



 أسماء ٌحٌى عزت ذكى  2ـ د3

 
   2للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 واالجتماعٌةالعلوم التربوٌة مدرس بقسم     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 2الزقازٌق 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( :  47**  املوضوع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م 1029/  7 /6بالكلَت بتارٍخ   هسابقاث الوَداى والوضوارهوافقت هجلس قسن 

م علي هٌاقشت  1029/  7/  25وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   

روضة كمال حامد أمام  ـ  لنٌل درجة الماجستٌر فى التربٌة الدارسة / 
برنامج مقترح باستخدام األٌقاع السمعى والرؤٌة فى موضوع))ـ  الرٌاضٌة 

(( وتتكوى لجٌت   م تتابع 4x100البصرٌة لتحسٌن عملٌة التسلٌم والتسلم لسباق 

 الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ
 موالمضمار بقسأستاذ مسابقات المٌدان    أٌمان محمد نصر د/ 0ـ أ1

التربٌة مسابقات المٌدان والمضماربكلٌة
 الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق ) مشرفا( 

مسررررابقات المٌرررردان والمضررررمار أسررررتاذ ترررردرٌب      نجلة عبد المنعم بحٌرى د/ 0ـ أ2
ورئٌس قسم مسابقات المٌردان والمضرمار بكلٌرة 

 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 ) مناقشا (                                  

أستاذ مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة        حمدى محمد على  0د0ـ أ3
  0الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة بنها 

 ) مناقشا ( 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌردان والمضرمار بقسرم   عزٌزة محمد عفٌفى  0د0ـ أ 4
مسررررابقات المٌرررردان والمضررررمار بكلٌررررة التربٌررررة 

 الرٌاضٌة للبنات جامعة الزقازٌق ) مشرفا ( 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( :  48**  املوضوع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م 1029/  7 /6بالكلَت بتارٍخ   واإلدارةالتزوٍح والتٌظَن هوافقت هجلس قسن 

م علي هٌاقشت  1029/  7/  25وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   

والء محمود سعد عبد الحكم محمد  ـ  لنٌل درجة الماجستٌر فى الدارسة / 
بعض  لتحسٌن رٌاضًفاعلٌة برنامج تروٌحى فى موضوع))ـ  التربٌة الرٌاضٌة 



(( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت   سنة  11للناشئٌن تحت سن  الهوكًمهارات لعبة 

 والحكن هي األساتذة :ــ
أستاذ تدرٌب الهوكً بقسم األلعاب  بكلٌة           علٌاء محمد عزمى   د/ 0ـ أ1

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق
 ) مشرفا(                                       

أستاذ العراب المضررب بقسرم تظرٌرات وتطبٌقرات      أٌمن أحمد الباسطى  د/ 0ـ أ2
رٌاضات المضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ 

 ) مناقشا (            0جامعة الزقازٌق 

أستاذ التروٌح ورئٌس قسم التروٌح والتنظٌم        أٌناس محمد محمد غانم   0د0ـ أ3
الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  واألدارة بكلٌة التربٌة 

 الزقازٌق ) مشرفا ( 

أسررتاذ األدارة الرٌاضررٌة بكلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة    سمٌرة محمد خلٌل  0د0ـ أ 4
 ) مناقشا (     0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( :  49**  املوضوع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م 1029/  7 /6بالكلَت بتارٍخ   التزوٍح والتٌظَن واإلدارةهوافقت هجلس قسن 

م علي هٌاقشت  1029/  7/  21وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   

ـ  لنٌل درجة الماجستٌر فى التربٌة   هند عبد الحمٌد عطٌة أحمد الدارسة / 
بطاقة ألداء المتوازن على تعزٌز اإلبداع  استخدامأثر فى موضوع))ـ  الرٌاضٌة 
(( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي فى بعض األندٌة الرٌاضٌة التسوٌقً

 األساتذة :ــ
 
أستاذ التروٌح الرٌاضى ورئٌس قسم التروٌح      منى عبد الفتاح لطفى د/ 0ـ أ1

والتنظٌم واألدارة سابقا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 ) مناقشا (       0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ األدارة الرٌاضرٌة بقسرم الترروٌح والتنظرٌم        سمٌرة محمد خلٌل د/ 0ـ أ2
واألدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضرٌة للبنرات ـ جامعرة 

 ) مشرفا (                       0الزقازٌق 

أستاذ األدارة الرٌاضٌة وعمٌد كلٌة التربٌة          عز الدٌن الحسٌنى جاد  0د0ـ أ3
الرٌاضٌة جامعة العرٌش سابقا ورئٌس قسم 

األدارة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ 
 ) مناقشا (  0جامعة بنها 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( :  52**  املوضوع ) 



الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م 1029/  7 /6بالكلَت بتارٍخ   التزوٍح والتٌظَن واإلدارةهوافقت هجلس قسن 

م علي هٌاقشت  1029/  7/  25وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   

سلوى محمد رضا عنانى   ـ  لنٌل درجة الماجستٌر فى التربٌة الدارسة / 
دراسة المشكالت األدارٌة والفنٌة للتربٌة الرٌاضٌة فى موضوع))ـ  الرٌاضٌة 

 (( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ األزهريبقطاع التعلٌم 
 
أستاذ التروٌح الرٌاضٌى بقسم التروٌح والتنظٌم       مرفقت عبد الغفار الجوهرى د/ 0ـ أ1

واألدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 
 ) مشرفا (            0الزقازٌق 

أسرررتاذ األدارة الرٌاضرررٌة ورئرررٌس قسرررم التنظرررٌم  هشام حسٌن عالم  0د0ـ أ2
واألدارة والتروٌح بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

 ) مناقشا (            0ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ التروٌح ورئٌس قسم التروٌح والتنظٌم        أٌناس محمد محمد غانم   0د0أ ـ 3
واألدارة بكلٌة التربٌة  الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 مناقشا (الزقازٌق ) 

الرٌاضررٌة بكلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة  اإلدارةأسررتاذ  سمٌرة محمد خلٌل    0د0ـ أ 4
 (  مشرفا)     0للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 55**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6ثبنكهيخ ثزبزيخ  يسبثمبد انًيداٌ ٔانًضًبزيغهس لسى 

جهاد لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخ انفهسفخدكزٕزاِ نُيم دزعخ ـ   أسامة محمد 

م عدو 100تأثٌر بعض تدرٌبات القوة العضلٌة والسرعة على تحسٌن زمن ))

 0(( للطالبات المتعثرات
    عزٌزة محمد عفٌفًــ أ.د. 1
  
 
 
 
 
    عال السعٌد علٌوة  2م2أـ 0
 
 
 

 تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمارأستاذ    
بكلٌة  والمضمارمسابقات المٌدان بقسم 

التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
2 
  
  

مساعد بقسم مسابقات المٌدان أستاذ 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ  والمضمار

 2جامعة الزقازٌق 
  

  ماجدة محمد جمال  2دــ 3
 

 مدرس بقسم مسابقات المٌدان والمضمار
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 



 
 
   
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
  املوافقــــــــــــــــــــــــة)         

 

 2الزقازٌق  

 
 
 

 ( : 50**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ      

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب 1029/  7/ 20يغهس لسى األنعبة ثبنكهيخ ثزبزيخ 

ـ   غدٌر عبد السمٌع  محمدلدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

األدراك الحس الحركى فــٗ يٕضٕع ))  انسيبضيخ فٗ انزسثيخانًبعسزيس نُيم دزعخ 

 0وعالقتة بمستوى األداء المهارى لناشىء كرة الٌد  ((
 
  إسماعٌلهوٌدا عبد الحمٌد ــ أ.د. 1
 
 
  طهلمٌاء أحمد  2ـ د0
 
 
 

أستاذ تدرٌب كرة الٌد بقسم األلعاب  بكلٌة    
  2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

  
األلعاب  والمضمار بكلٌة التربٌة  مدرس بقسم

 2الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 
 
 
 
 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 53**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ      

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب 1029/  7/ 20يغهس لسى األنعبة ثبنكهيخ ثزبزيخ 

   أسراء على حسن خلٌللدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

القدرات البدنٌة فــٗ يٕضٕع ))  انسيبضيخفٗ انزسثيخ انًبعسزيس نُيم دزعخ 

  0المساهمة فى مستوى األداء المهارى لناشىء كرة الٌد ((
 هوٌدا عبد الحمٌد أسماعٌل    ــ أ.د. 1
 
 
  منى عالء أحمد 2ـ د0

أستاذ تدرٌب كرة الٌد بقسم األلعاب  بكلٌة    
 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

   
مدرس بقسم األلعاب  والمضمار بكلٌة التربٌة 



 
 
 

 2الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( : 54**  املوضوع ) 

 
انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ      

و ٔيٕافمخ نغُخ 1029/  7/ 6ثبنكهيخ ثزبزيخ  يسبثمبد انًيداٌ ٔانًضًبزيغهس لسى 

شروق لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

مقارنة فــٗ يٕضٕع ))  فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ  أحمد ذكى منصور

الدفع والتخلص  لحظتًدفع الجلة بالزحف وبالدوران خالل  أسلوبًكٌنماتٌكٌة بٌن 
 0(( لألعبى دفع الجلة 

  
  أٌمان محمد نصر ــ أ.د. 1

    
 
 
  محمد عبد الحمٌد حسن 2د2أـ 0
 
 
 
 شٌماء مصطفى عبد هللا على 2ـ د3
 
 
 

مسابقات المٌدان والمضمار المتفرغ أستاذ    
بكلٌة   بقسم مسابقات المٌدان والمضمار

 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
   

أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة بقسم التدرٌب 
بكلٌة التربٌة ه الرٌاضى وعلوم الحرك

 2الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 
 

والمضمار مدرس بقسم مسابقات المٌدان 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 الزقازٌق ر
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 

 موضوعات شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريس

  ( : 55  **  املوضوع )

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى األنعبة ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس انمسى            

عبٌر / األستاذ المساعد السٌدة و عهٗ انطهت انًمدو يٍ 1029/  7/  20ثزبزيخ 



ٔانزي رهزًس فيّ انًٕافمخ عهٗ رغديد األعبشح انًًُٕؽخ نٓب  أحمد بدٌر  بذات القسم

 ثدٌٔ يسرت نًدح عبو نًسافمخ انصٔط انرٖ يعًم ثدٔنخ انكٕيذ. 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة طبقا للوائح والقواىني امليظنة لذلك ( ((                   

  :(    56**  املوضوع )
انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى انسيبضبد انًبئيخ ٔانًُبشالد ثبنكهيخ            

و عهٗ انطهت انًمدو يٍ 1029/  7/  8ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس انمسى ثزبزيخ 

ٔانزي  هدى حسن صابر ٌوسف ـ  بذات القسم/ األستاذ المساعد السٌدة 

ثدٌٔ يسرت نًدح عبو نًسافمخ رهزًس فيّ انًٕافمخ عهٗ رغديد األعبشح انًًُٕؽخ نٓب 

 . 0انصٔط انرٖ يعًم ثبنًًهكخ انعسثيخ انسعٕديخ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 (( طبقا للوائح والقواىني امليظنة لذلك)) املوافقــــــــــــــــــــــــة                    

  ( :  57  **  املوضوع )

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى انزًسيُبد ٔانغًجبش ٔانزعجيس انؾسكي                     

و عهٗ انطهت انًمدو 1029/  7/ 7ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهس انمسى ثزبزيخ   

ٔانزٗ  حمٌدة عبد هللا غطٌه خضرجى ـ  بذات القسم/ األستاذ السٌدة يٍ 

 عبشح خبصخ نًدح سزخ أشٓس نسعبيخ انطفم . رهزًس فيّ انًٕافمخ عهٗ يُؼ سيبدرٓب أ
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 الزجوع اىل شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريس باجلامعة إلبداء الزأي القاىوىي((      

  ( :  58   **  املوضوع )

 الزٍاضاث الوائَت والوٌاسالثالوذكزة الوعزوضت هي قسن          

و عهٗ انطهت 1029/ 7/ 8يٕافمخ يغهس انمسى ثزبزيخ  بالكلَت والوتضوٌت

ـ األستاذ  نجالء أمٌن رزق الطناحىالسٌدة األستاذ الدكتور / انًمدو يٍ 
خاصة لإلعارة بدون  ةأجازٔانزي رهزًس فيّ انًٕافمخ عهٗ يُؾٓب  بذات القسم

للعمل بجامعة األمام عبد الرحمن بن  مرتب لمدة عام لتعاقد سٌادتها

بالمملكة العربٌة السعودٌة للعام (  سابقافٌصل ) جامعة الدمام 
الٌوم التالً  نعلى أن تبدأ األجازة مم 2012/2020الجامعً 

حٌث أن األجازة تنهى فى  0إلنهاء أجازة رعاٌة طفل 
 0م30/1/2012

   ** القـــــــــزار :ــــ 



 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة طبقا للوائح والقواىني امليظنة لذلك((            
 

  ( :   59**  املوضوع )  

التوزٌٍاث والجوباس والتعبَز الوذكزة الوعزوضت هي قسن          

و 1029/ 7/   7 يٕافمخ يغهس انمسى ثزبزيخ  بالكلَت والوتضوٌت الحزكٌ

ـ  غادة محمد ٌوسف السٌدالسٌدة األستاذ الدكتور / عهٗ انطهت انًمدو يٍ 
خاصة  ةأجازٔانزي رهزًس فيّ انًٕافمخ عهٗ يُؾٓب  بذات القسم المساعد األستاذ

للعمل بجامعة األمام عبد  لإلعارة بدون مرتب لمدة عام لتعاقد سٌادتها

بالمملكة العربٌة (  سابقافٌصل ) جامعة الدمام الرحمن بن 
 م2012/2020الجامعً  السعودٌة للعام

   ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة طبقا للوائح والقواىني امليظنة لذلك((           
 

 

 موضوعات مايستحد مً أعنال
 

 
 

 

 ( : 62**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و 1029/  7يغهس لسى اانًُبْظ ٔطسق انزدزيت ٔانزدزيت  ثبنكهيخ ثزبزيخ   / 

و عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

  فٗ انزسثيخ انسيبضيخدكزٕزاِ انفهسفخ زعخ نُيم دـ   دٌنا محمد محمد هاشم  لدارسة / ا

وتأثٌرها على تعلم بعض   K.W.plusأستراتٌجٌة الجدول الذاتى فــٗ يٕضٕع ))
ٔرزكٌٕ نغُخ  0((المهارات األساسٌة والتحصٌل المعرفى فى الكرة الطائرة 

 األشساف يٍ األسبررح :ـ
 جٌهان محمد فؤاد    ــ أ.د. 1
 
 
  الوهابمها محمد عبد  2م2ـ أ0
 
 
 
 

أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بكلٌة    
 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

   
المناهج وطرق التدرٌس أستاذ مساعد بقسم 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة  والتدرٌب
 2الزقازٌق 

 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 



 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة((                                            

 

 

 ( : 65**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و 1029/  7/   7يغهس لسى انزًسيُبد ٔانغًجبش ٔانزعجيس انؾسكٗ  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

و عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فٗ انزسثيخ انًبعسزيس نُيم دزعخ ـ   اعٌل  شٌرٌن السٌد عبد الغفار أسملدارسة / ا

فعالٌة الرقص على أضربات فرط الحركة وتشتت فــٗ يٕضٕع ))  انسيبضيخ
ٔرزكٌٕ نغُخ األشساف يٍ  0((األنتباة لتالمٌذ المرحلة األولى من التعلٌم األساسً  

 األسبررح :ـ

 
 أنتصار عبد العزٌز حلمى   ــ أ.د. 1
   
 
 
 دعاء كمال محمد توفٌق  2م2ـ أ0
 
 
 
 أمٌرة ٌحى عفٌفى 2د2ـ 3
 
 
 
 
 

أستاذ التعبٌر الحركى بقسم التمرٌنات    
والجمباز والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة 

 2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
   

أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر 
ـ جامعة  الحركً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات

 2الزقازٌق 
 

مدرس بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر 
الحركً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

 2الزقازٌق 
 
 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة((                                           

 
 

 
 

 ( : 60**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ 1029/  7/  3ثبنكهيخ ثزبزيخ   انعهٕو انزسثٕيخ ٔاالعزًبعيخ يغهس لسى 

لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس نُيم دزعخ ـ     دانه سعد محمد العنزى 

لدى  االنفعاالت وإدارةالمرونة النفسٌة وعالقتها بمهارات التدرٌس األبداعى ))
 ٔرزكٌٕ نغُخ األشساف يٍ األسبررح :ـ 0((معلمات التربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت

 



    نادٌة حسن السٌد زغلول 2م2أــ 1
   
 
 
  أكرام السٌد السٌد  2م2ـ أ0
 
 
 
 
 

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

 2جامعة الزقازٌق 
   

العلوم التربوٌة أستاذ مساعد بقسم    
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ  واالجتماعٌة

 2جامعة الزقازٌق 
 
 
 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة((                                          

 
 

 

 ( : 63**  املوضوع ) 

 
انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و ٔيٕافمخ 1029/  7/  8يغهس لسى انسيبضبد انًبئيخ ٔانًُبشالد ثبنكهيخ ثزبزيخ 

أٌة لدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فــٗ يٕضٕع   فٗ انزسثيخ انسيبضيخانًبعسزيس م دزعخ نُيـ   أبراهٌم محمد أبو سعٌد   

تأثٌر استخدام تدرٌبات الوسط المائى على بعض القدرات الحركٌة لتحسٌن ))
ٔرزكٌٕ نغُخ األشساف يٍ  0((((0مستوى األداء فى سباحة الزحف على الظهر 

 األسبررح :ـ

أسزبذ انسجبؽخ ٔزئيس لسى انسيبضبد  أيم يؾًد أثٕ انًعبطٗ  0د0أ

انًبئيخ ٔانًُبشالد ثكهيخ انزسثيخ 

  0انسيبضيخ نهجُبد ـ عبيعخ انصلبشيك 

أسزبذ انسجبؽخ ثمسى انسيبضبد انًبئيخ  يبيسخ فؤاد أؽًد  -د0أ

ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد ٔانًُبشالد 

 عبيعخ انصلبشيك  0

 

 * القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 

 ( : 64**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ  

و 1029/  7/  8يغهس لسى انًُبْظ ٔطسق انزدزيس ٔانزدزيت ثبنكهيخ ثزبزيخ 



و عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

فٗ دكزٕزاِ انفهسفخ نُيم دزعخ ـ   صافٌنار محمد عبد الرحٌم على زغلول   لدارسة / ا

تأثٌر خرائط المفاهٌم على التحصٌل المهارى فــٗ يٕضٕع ))  انزسثيخ انسيبضيخ
 0((((0 األساسًالحلقة الثانٌة للتعلٌم  والمعرفى فى رٌاضة الجمباز لتالمٌذ

 ٔرزكٌٕ نغُخ األشساف يٍ األسبررح :ـ

أسزبذ انغًجبش ٔزئيس لسى انزًسيُبد   َبديخ عجد انمبدز أؽًد  0د0أ

ٔانغًجبش ٔانزعجيس انؾسكٗ سبثمب ثكهيخ 

انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد ـ عبيعخ انصلبشيك 

0  

ثمسى انًُبْظ ٔطسق انزدزيس يسبعد أسزبذ   زضٕٖ يؾًد يؾًٕد  -د0أ

 0ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ نهجُبد  ٔانزدزيت

 عبيعخ انصلبشيك 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 ( :  65*  املوضوع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

م وهوافقت لجٌت 1029/  7 /20بالكلَت بتارٍخ األلعاب هوافقت هجلس قسن 

هدٌل الدارسة / م علي هٌاقشت  1029/  7/  21الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   
الفلسفة فى  محمد وجدى خٌرى عبد الحلٌم  ـ  لنٌل درجة الدكتوراه

وضع برنامج تدرٌبى وقائى فى ضوء دراسة فى موضوع))ـ  التربٌة الرٌاضٌة 

( وتتكوى لجٌت الوٌاقشت والحكن هي تحلٌلٌة لإلصابات الشائعة فى كرة الٌد ((

 األساتذة :ــ
أستاذ األصابات بقسم العلوم الصحٌة وعمٌد      علٌوة  مجدى الحسنى د/ 0ـ أ1

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة الزقازٌق 
  0) مشرفا ( 

بقسرررم العلررروم الصرررحٌة  التربٌرررة الصرررحٌةأسرررتاذ        رابة غ لمسعود كماد/ 0ـ أ2
 0بكلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة بنرٌن ـ جامعرة طنطررا 

 مناقشا ( 

أستاذ تدرٌب كرة الٌد بقسم اللعاب بكلٌة التربٌة           أسماعٌلهوٌدا عبد الحمٌد  0د0ـ أ3
 ) مناقشا (  0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

أستاذ تعلم كرة الٌرد بقسرم األلعراب بكلٌرة التربٌرة  فاطمة محمود أبو عبدون 0د0ـ أ4
 ) مشرفا( 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أسرررتاذ كررررة الٌرررد بقسرررم األلعررراب بكلٌرررة التربٌرررة  زٌنب على محمد حتحوت  0د0ـ أ5
 ) مشرفا(  0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 يزجع إىل القسه                                         



 ( : 66**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ      

و ٔيٕافمخ نغُخ اندزاسبد انعهيب 1029/  7/ 20يغهس لسى األنعبة ثبنكهيخ ثزبزيخ 

   أزهار نبٌل فؤاد أحمدلدارسة / او عهٗ رسغيم  1029/  7/   21ٔانجؾٕس ثزبزيخ  

توظٌف تقنٌة فــٗ يٕضٕع ))  انزسثيخ انسيبضيخفٗ دكزٕزاح انفهسفخ  نُيم دزعخ 

الكروما فى تدرٌس مقرر الكرة الطائرة وتأثٌرها على مهارات التفكٌر الناقد لدى 
  0طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة الزقازٌق ((

 جٌهان محمد فؤاد     ــ أ.د. 1
 
 
 إٌمان عبد هللا زٌد  2د2ـ أ0
 
 
 عزة أحمد السعٌد  2م2ـ أ3
 
 

أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب  بكلٌة    
 2التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

   
أستاذ تدرٌب الكرة الطائرة بقسم األلعاب  
والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ 

 2جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة 

  2الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
  

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 
 

 ( : 67**  املوضوع ) 

انًركسح انًعسٔضخ يٍ لسى اندزاسبد انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ أسًبء      

انطبنجبد انالري اعزصٌ ثُغبػ ايزؾبٌ يسؽهخ اندثهٕو انعبو فٗ انزسثيخ انسيبضيخ نهعبو 

 0ٔذنك ٔفمب نًب ْٕ ٔازد ثبنًركسح  0و )) شعجخ انزعهيى (( 1028/1029انغبيعي 

 و 21/7/1029انعهيب ٔانجؾٕس ثبنكهيخ ثزبزيخ ثُبء عهٗ يٕافمخ نغُخ اندزاسبد 

 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 

 ( : 68**  املوضوع ) 
 
 

الوذكزة الوعزوضت هي قسن الدراساث العلَا والبحوث بالكلَت والوتضوٌت            

/  7 /7بالكلَت بتارٍخ التوزٌٍاث والجوباس والتعبَز الحزكي هوافقت هجلس قسن 

م علي  1029/  7/  25م وهوافقت لجٌت الدراساث العلَا والبحوث بتارٍخ   1029

محمد هرٌدى  ـ  لنٌل درجة الدكتوراه  إبراهٌم أمانًالدارسة / هٌاقشت 
تأثٌر برنامج تمرٌنات تأهٌلٌة فى موضوع))ـ  الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 



( وتتكوى لجٌت على بعض القدرات البدنٌة لحاالت االنزالق الغضروفً القطنً  ((

 الوٌاقشت والحكن هي األساتذة :ــ

 

 

 
أستاذ التمرٌنات بقسم التمرٌنات والجمباز       ناهد على محمد على حتحوت     د/ 0ـ أ1

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

أسرررتاذ تربٌرررة صرررحٌة متفرررر  بقسرررم العلررروم            محمد السٌد محمد األمٌند/ 0ـ أ2
الصحٌة بكلٌة التربٌرة الرٌاضرٌة للبنرٌن ـ جامعرة 

 0 حلوان
 ) مناقشا (                                     

مرٌنات أستاذ التمرٌنات ورئٌس قسم الت              آمال محمد محمد مرسى  0د0ـ أ3
بكلٌة التربٌة  0والجمباز والتعبٌر الحركى 

 ) مشرفا ( 0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 

أسررررتاذ التمرٌنررررات بقسررررم التمرٌنررررات والجمبرررراز   سلوى سٌد موسى  0د0أـ 4
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مناقشا (                0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ة ((ـــــــــــــــ)) املوافق                          

 

  ( : 69**  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م 8/4/0219العلوم التربوٌة واالجتماعٌة بالكلٌة بتارٌخ موافقة مجلس قسم 

على إلغاء التسجٌل الدارسة / لٌلى سعٌد أبراهٌم ٌاسٌن  ـ المسجلة لدرجة 
المقدم من السادة  الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وذلك بناء على التقرٌر

المشرفٌن على أن الباحثة لم تتواصل منذ تارٌخ التسجٌل حتى تارٌخه ولذلك 
أرجو إلغاء التسجٌل بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 . 2م15/7/0219
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 72)**  املوضوع 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة        
م على 12/7/0219األلعاب  بالكلٌة بتارٌخ والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

مد مدة التسجٌل للدارسة / نورهان السٌد عبد المطلب ـ المسجلة لدرجة 
مقدم من السادة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وذلك بناء على التقرٌر ال



المشرفٌن على أن الباحثة قد قامت باالنتهاء من الفصل األول والثانً 
والثالث وبصدد االنتهاء من االستبٌان الخاص بالدارسة الخاصة بها 
ونطلب المد لمدة عام ـ  بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة 

 . 2م15/7/0219بتارٌخ 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 75**  املوضوع ) 

 

البَاى األحصائي الوقدم هني األسنتا ة الندكتورة / رئنَس كٌتنزو          

(  هاجسنتَزـ  دبلنوم و  الدراسناث العلَناالدراساث العلَا ـ ًتَجت هزحلنت 

  0م1028/1029للعام الجاهعٌ 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((                                     

 

                                                                                                                                                                         
 الرتبية الزياضية للبياتكلية                                                                     أماىة جملس الكلية

 

 

 دبلوم ـ ماجستٌر()  الدراسات العلٌارئٌس كنترول مرحلة  :**  اجلَة 

 

  ( :75**  املوضوع ) 

 

البَاى األحصائي الوقدم هني األسنتا ة الندكتورة / رئنَس كٌتنزو          

( هاجسنتَزـ و دبلنومو  الدراسناث العلَناالدراساث العلَا ـ ًتَجت هزحلنت 

  0م1028/1029للعام الجاهعٌ 

 و 0259/    7/   55((  بتاريخ   029**  قزار جملس الكلية  اجللسة  ))      
 

 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتارٌخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  ((                   

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                                                              سكزتارية اجمللس 
 دكتور :                                                          

    إمياٌ سعد سغلول 


