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 جدول أعنال
 (   210جملص الللية اجللشة ) 

 0و2019/ 20/8املوافق  الجالثاءامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  9059/   7/  55(  بتارٌخ    909محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

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

 

 **** موضوعات قشه الدراسات العليا والبحوث  
 

 
  ( : 1**  املوضوع ) 

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح                    

 8تانكهٛح ترارٚخ  /  انًُاْط ٔطزق انرذرٚض ٔانرذرٚةٔانًرضًُح يٕافمح يعهض لظى 

و عهٗ  9109/  8و ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ   / 9109/ 

نُٛم درظح دكرٕراِ انفهظفح فٙ انرزتٛح ـ   جرجس حنا مجديرٌهام الدارسة / ذظعٛم 

تأثٌر استخدام التعلم النقال على تعلم بعض المهارات فــٗ يٕضٕع ))   انزٚاضٛح
ٔذركٌٕ نعُح  ((  األساسٌة لتلمٌذات المرحلة اإلعدادٌة بدرس التربٌة الرٌاضٌة 

 اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ

طرق التدرٌس المتفرغ بقسم أستاذ         أٌمان حسن الحارونىــ أ.د. 5
المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب وعمٌد 

ـ التربٌة الرٌاضٌة للبنات ) األسبق (كلٌة 
 0جامعة الزقازٌق 

بكلٌة التربٌة  األلعابأستاذ مساعد بقسم       فاٌزة محمد السٌد  0م0ــ أ9
  0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

    
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 6102/  2/  62بتارٌخ 

 



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

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

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

  ( :2**  املوضوع )

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح                    

/  8/  5تانكهٛح ترارٚخ  انرزٔٚح ٔانرُظٛى ٔاإلدارجٔانًرضًُح يٕافمح يعهض لظى 

و عهٗ  9109/  8/  91 انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ و ٔيٕافمح نعُح9109

نُٛم درظح دكرٕراِ انفهظفح فٗ    د السالممحمد عب إبراهٌممروة الدارسة / ذظعٛم 

الصراع التنظٌمً وعالقته بالسمات اإلدارٌة فــٗ يٕضٕع ))   انرزتٛح انزٚاضٛح
(( ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ  لمسئولً األنشطة الرٌاضٌة باإلدارات التعلٌمٌة 

 األطاذذج :ــ

الرٌاضٌة بقسم التروٌح والتنظٌم  اإلدارةأستاذ  سمٌرة محمد خلٌل ــ أ.د. 5
 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  واإلدارة

   0جامعة الزقازٌق 
 

  أكرام السٌد السٌد  0م0ــ أ9
 
 
 
 الهام محمد أحمد محمد 0ـ د3

 

العلوم التربوٌة بقسم  مساعدأستاذ 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ  واالجتماعٌة 

 0جامعة الزقازٌق 
 

بكلٌة  واإلدارةالتروٌح والتنظٌم بقسم  مدرس
 التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق

 

 ** القـــــــــرار :ــــ       
-----------------------------------------------------------------------------

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

  ( :3**  املوضوع )

 
انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح                    

/  8/  5تانكهٛح ترارٚخ  ٔاإلدارجانرزٔٚح ٔانرُظٛى ًُح يٕافمح يعهض لظى ٔانًرض

و عهٗ  9109/  8و ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ    / 9109

نُٛم درظح دكرٕراِ انفهظفح فٗ انرزتٛح    ـ مى محمد بدوى بدٌوىالدارسة / ذظعٛم 

 ٔعاللرٓا انزٚاضٙدراطح ذمًٕٚٛح نصمافح انرزٔٚح فــٗ يٕضٕع ))   انزٚاضٛح

 (( " طُح عًاٌهتًظرٕٚاخ انًشاركح نذٖ تعض انًعًعاخ انزٚاضٛح تظ
 ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ

 
بقسم  المتفرغ الرٌاضًالتروٌح أستاذ      الجوهريمرفت عبد الغفار ــ أ.د. 5

 السابقالتروٌح والتنظٌم واإلدارة ورئٌس القسم 
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

التروٌح الرٌاضً بقسم التروٌح أستاذ        أٌناس محمد محمد غانم 0د0ــ أ9



 
 
 

والتنظٌم واإلدارة ورئٌس القسم بكلٌة التربٌة 
 0ـ جامعة الزقازٌق   الرٌاضٌة للبنات 

 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :4**  املوضوع )

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح           

و ٔيٕافمح 9109/  8/  5يٕافمح يعهض لظى انرزٔٚح ٔانرُظٛى ٔاإلدارج تانكهٛح ترارٚخ 

الدارسة / و عهٗ ذظعٛم  9109/  8/  91انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ نعُح 

نُٛم درظح دكرٕراِ انفهظفح فٗ انرزتٛح    ـ م بسنت أحمد عصمت محمد عبد السال

انرُظًٛٙ فٗ تعض دراطح رأص انًال األظرًاعٗ فــٗ يٕضٕع ))   انزٚاضٛح

 ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ(( " األَذٚح انزٚاضٛح 

 
أستاذ التروٌح الرٌاضً بقسم التروٌح      محمد محمد غانم   إٌناســ أ.د. 5

والتنظٌم واإلدارة ورئٌس القسم بكلٌة التربٌة 
 0الرٌاضٌة للبنات  ـ جامعة الزقازٌق  

 

أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌح     ــ أ.د. سمٌرة محمد خلٌل 5
والتنظٌم واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات 

   0جامعة الزقازٌق  0

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

 
  ( :5**  املوضوع )

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح                    

/  8تانكهٛح ترارٚخ  /  ٔاالظرًاعٛحٔانًرضًُح يٕافمح يعهض لظى انعهٕو انرزتٕٚح 

و عهٗ  9109/  8و ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ   / 9109

نُٛم درظح دكرٕراِ انفهظفح فٗ    ـــ الصقلًنانٌس محمد محمود الدارسة / ذظعٛم 

 القومًتأثٌر العروض الرٌاضٌة ذات الطابع فــٗ يٕضٕع ))  انرزتٛح انزٚاضٛح
((   اإلعدادٌةلدى تالمٌذ المرحلة  الوطنً واالنتماءعلى القٌم الجمالٌة 

 ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ

 

أستاذ علم النفس الرٌاضً ورئٌس قسم      ــ أ.د. نشوى محمود أحمد نافع 5
العلوم التربوٌة واالجتماعٌة بكلٌة التربٌة 



  0جامعة الزقازٌق  0الرٌاضٌة بنات 
  

    إبراهٌمنهلة عبد العظٌم  0م0ــ أ9
 
 
 
 دعاء فاروق محمد حسن 0م0ـ أ3

 

أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  الحركًوالتعبٌر 

 0ـ جامعة الزقازٌق 
 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ  واالجتماعٌة

 جامعة الزقازٌق
 

 ** القـــــــــرار :ــــ       
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :6**  املوضوع )

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح                    

 5تانكهٛح ترارٚخ  انحزكٙانرًزُٚاخ ٔانعًثاس ٔانرعثٛز ٔانًرضًُح يٕافمح يعهض لظى 

و  9109/  8/  91و ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ   9109/  8/ 

نُٛم درظح دكرٕراِ    ـ  على معروف فتحًحمد الشٌماء مالدارسة / عهٗ ذظعٛم 

ذأشٛز ذذرٚثاخ انٓاشإٚظا عهٗ فــٗ يٕضٕع ))   انفهظفح فٗ انرزتٛح انزٚاضٛح

 انصالتح انُفظٛح ٔذحظٍٛ يظرٕٖ األداء انًٓارٖ نطانثاخ ذخصض انعًثاس 

" )) 

 ّتتكْى لجٌخ اإلششاف هي األسبتزح :ــ
 
التمرٌنات بقسم الجمباز المتفرغ أستاذ        ناهد خٌرى عبد هللا فٌاضــ أ.د. 5

والجمباز والتعبٌر الحركى ووكٌل الكلٌة لشئون 
خدمة المجتمع وتنٌمة البٌئة ) سابقا ( بكلٌة 

 0ـ جامعة الزقازٌق    التربٌة الرٌاضٌة للبنات
 

التمرٌنات بقسم  الجمباز المتفرغأستاذ      نادٌة عبد القادر أحمد ــ أ.د. 5
ز والتعبٌر الحركى ورئٌس القسم ) والجمبا
جامعة  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  سابقا (

   0الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

 



  ( :7**  املوضوع )

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح         

/  8/  5يٕافمح يعهض لظى انرًزُٚاخ ٔانعًثاس ٔانرعثٛز انحزكٙ تانكهٛح ترارٚخ 

و عهٗ  9109/  8/  91نذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ و ٔيٕافمح نعُح ا9109

نُٛم درظح انًاظظرٛز فٗ    ـ  هبة مصطفى محمد عبد العاطى الدارسة / ذظعٛم 

 CROSS FITذأشٛز ذذرٚثاخ انكزٔص فٛد فــٗ يٕضٕع ))   انرزتٛح انزٚاضٛح

ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف (( " عهٗ يعذالخ انهٛالح انعضهٛح ٔتعض يكَٕاخ انعظى  

 يٍ األطاذذج :ــ

 
  سلوى سٌد موسى حسب النبىــ أ.د. 5
 
 
 
  ٌبرانبا محمد عبد هللا غر 0د0ـ أ9

بقسم التمرٌنات والجمباز  التمرٌناتأستاذ     
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات   الحركًوالتعبٌر 

 0ـ جامعة الزقازٌق  
 

أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاضة بقسم العلوم      
 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  0الصحٌة 

  0جامعة الزقازٌق 
 

بقسم التمرٌنات والجمباز  مساعدأستاذ       إبراهٌمأمل السٌد سلٌم  0م0ــ أ5
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  الحركًوالتعبٌر 

  0جامعة الزقازٌق  0
 
 
  

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :8**  املوضوع )

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح        

و 9109/  8/ 8يٕافمح يعهض لظى يظاتماخ انًٛذاٌ ٔانًضًار تانكهٛح ترارٚخ  

و عهٗ ذظعٛم  9109/  8/  91نذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ ٔيٕافمح نعُح ا

  ظح انًاظظرٛز فٗ انرزتٛح انزٚاضٛحنُٛم در   ـأسماء عبد هللا محمد   الدارسة / 

فاعهٛح انرعهٛى انًرًاٚش عهٗ ذعهى يٓارج انٕشة انطٕٚم فــٗ يٕضٕع )) 

ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ ((  "تذٔنح انكٕٚد االترذائٛحنراليٛذ انًزحهح 

 األطاذذج :ــ
 
 غأستاذ مسابقات المٌدان والمضمار المتفر     ــ أ.د. أٌمان سعد زغلول   5

مسابقات المٌدان والمضمار  وعمٌد كلٌة  مبقس
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ) األسبق (  ـ جامعة 

 0الزقازٌق  



 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار     إٌناس سالم الطوخى   0د0ــ أ5
ووكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات لشئون 

   0جامعة الزقازٌق  0التعلٌم والطالب  

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :9**  املوضوع )

 
انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح         

/  8/  5يٕافمح يعهض لظى انًُاْط ٔطزق انرذرٚض ٔانرذرٚة تانكهٛح ترارٚخ 

و عهٗ  9109/  8و ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ   / 9109

نُٛم درظح انًاظظرٛز فٙ انرزتٛح ـ   رضوى عاطف عطٌة عقل الدارسة / ذظعٛم 

التعلم النشط على مستوى  إستراتٌجٌة استخدامفاعلٌة فــٗ يٕضٕع ))   انزٚاضٛح

أداء الحركات األساسٌة وبعض مهارات البالٌة لتالمٌذ الحلقة األولى من التعلٌم 
 ((   األساسً

 ّتتكْى لجٌخ اإلششاف هي األسبتزح :ــ 
 

 ــ أ.د. تهانً عبد العزٌز إبراهٌم 5
 
 
 

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم    
المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب بكلٌة 

 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

  ىالحار ونأٌمان حسن  0د0ــ أ9
 
 
 
 منال محمد سٌد أحمد    0د0ـ أ3

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم     
المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب وعمٌد 
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ) األسبق (  ـ 

  0جامعة الزقازٌق 
بقسم التمرٌنات  الحركًأستاذ التعبٌر     

بكلٌة التربٌة  0 الحركًوالجمباز والتعبٌر 
  0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 
 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :10**  املوضوع )



انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح                    

/  8/  5ٔانًرضًُح يٕافمح يعهض لظى انزٚاضاخ انًائٛح ٔانًُاسالخ تانكهٛح ترارٚخ 

و عهٗ  9109/  8/  91نذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ و ٔيٕافمح نعُح ا9109

نُٛم درظح انًاظظرٛز فٗ    ـ صالح الدٌن ٌوسف أحمد  أمانًالدارسة / ذظعٛم 

ذأشٛز ذذرٚة انًظرٕٖ انصانس نهظزعح عهٗ فــٗ يٕضٕع ))  انرزتٛح انزٚاضٛح

 نظثاحٙ انزلًٙذحظٍٛ يعذل ذزدد انضزتاخ ٔطٕنٓا ٔعاللرٓى تانًظرٕٖ 

 ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ(( " انظزعح 

 
أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة      ــ أ.د. سحر عبد العزٌز على حجازي  5

والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  ـ 
 0جامعة الزقازٌق  

 

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة  نادٌة محمد طاهر شوشة   0د0ــ أ5
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  ـ 

 0جامعة الزقازٌق  

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :11**  املوضوع )

 
انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح                

و ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ 9109/  8/ 5يٕافمح يعهض لظى األنعاب تانكهٛح ترارٚخ  

نهاد السٌد محمد الدارسة / و عهٗ ذظعٛم  9109/  8انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ   / 
فاعلٌة فــٗ يٕضٕع ))  ظظرٛز فٗ انرزتٛح انزٚاضٛحنُٛم درظح انًا   متولى  ـــ

استخدام أبعاد التعلم لــــــ " مارزانو "  فى تدرٌس مقرر الكرة الطائرة وتنمٌة 
(( ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ عادات العقل لدى تلمٌذات المرحلة اإلعدادٌة  

 األطاذذج :ــ

 

بكلٌة  طائرة بقسم األلعابكرة أستاذ       عواطف صبحى محمد عمارة .د. ــ أ5
  0جامعة الزقازٌق  0التربٌة الرٌاضٌة بنات 

  

    أٌمان عبد هللا زٌد  0د0ــ أ9
 
 
 
 أمٌرة قطب غرٌب  0م0ـ أ3

 

أستاذ كرة طائرة بقسم األلعاب بكلٌة     
  0جامعة الزقازٌق  0التربٌة الرٌاضٌة بنات 

 
 

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

 جامعة الزقازٌق



 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :12**  املوضوع )

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح           

و 9109/ 7/  5تانكهٛح ترارٚخ  ٔاالظرًاعٛحيٕافمح يعهض لظى انعهٕو انرزتٕٚح 

و عهٗ ذظعٛم  9109/  7/  99نذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ ٔيٕافمح نعُح ا

 1  درظح انًاظظرٛز فٗ انرزتٛح انزٚاضٛحنُٛم    ـ سارة حسنى السٌد حسنالدارسة / 

 انعز٘ذذرٚثاخ تاطرخذاو أدٔاخ يثركزج نرعهٛى يٓارج فــٗ يٕضٕع ))

(( " تذٔنح انكٕٚد   االترذائٛحنذٖ ذاليٛذ انًزحهح  انحزكٙٔعاللرٓا تانذكاء 

 ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ

 
أستاذ البحث العلمً المتفرغ بقسم العلوم      ــ أ.د. كرٌمان عبد المنعم سرور  5

التربوٌة واالجتماعٌة  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 0للبنات  ـ جامعة الزقازٌق  

 

 إٌناس سالم الطوخى  0د0ــ أ5
 
 
 
 دعاء فاروق محمد   0م0ـ أ3

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار    
الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بكلٌة  لووكٌ

 0جامعة الزقازٌق  0التربٌة الرٌاضٌة بنات 
 

أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوٌة 
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ  واالجتماعٌة

    0جامعة الزقازٌق 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :13)ع**  املوضو 

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ 

رها أحمد الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/ 9 1الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  
فى لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ سعد حسن الشٌخ ـ  

التوافق الحركً لسباق المشً تنمٌة بعض مكونات لتأثٌر برنامج تعلٌمً  موضوع))
 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــالرٌاضً

 



 

 

 
أستاذ مسابقات المٌدان والمضمار المتفرغ      أٌمان محمد نصر عبد هللا  د/ 1ـ أ0

بقسم مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة 
الرٌاضٌة للبنات ورئٌس القسم ) سابقا ( جامعة 

 ) مشرفا (                         1الزقازٌق 

أستتتتاذ تتتتدرٌق مستتتابقات المٌتتتدان والمضتتتمار         أٌمان سعد زغلول د/ 1ـ أ6
بقسم مسابقات المٌدان والمضمار وعمٌتد الكلٌتة 

ـ جامعتتة ستتابقا بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات 
 1الزقازٌق 

 (  مناقشا)                                       

مضمار أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان وال            عزٌزة محمد عفٌفى 1د1ـ أ3
بقسم مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق  ) مشرفا(

أستاذ مسابقات المٌدان والمضمار بقسم المٌتدان      غادة محمد عبد الحمٌد   1د1ـ أ 2
 والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة طنطا 

 ) مناقشا (                                        

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

  ( :14**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/ 5ثبلكليخ ثتبسيخ    الوٌبُج ّغشق التذسيس ّالتذسيت هجلس لسن 

الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 ْث ثتبسيخ ّهْافمخ لجٌخ الذساسبد العليب ّالجذ

ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة  ٌاسمٌن عادل محمد أنور/ 
تأثٌر الدمج الجزئى بٌن تلمٌذات متالزمة داون واألسوٌاء  فى موضوع))الرٌاضٌة  ـ 

(( ّتتكْى لجٌخ  على تعلم بعض المهارات األساسٌة والمعرفٌة فى كرة السلة 

 الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ البحث العلمى المتفرغ بكلٌة التربٌة      محمود ٌحٌى محمد سعد   د/ 1ـ أ0

 كلٌتًالرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة بنها وعمٌد 
التربٌة الرٌاضٌة بنٌن جامعة الزقازٌق وكلٌة 
 التربٌة الرٌاضٌة بنٌن جامعة بنها ) مناقشا ( 

المنتاهج بقستم  طرق التتدرٌس المتفترغأستاذ         أٌمان حسن الحارونى د/ 1ـ أ6
بكلٌتتتتتة التربٌتتتتتة  والتتتتتتدرٌقوطتتتتترق التتتتتتدرٌس 
ـتت جامعتتة  وعمٌتتد الكلٌتتة ستتابقا الرٌاضتتٌة للبنتتات

 1الزقازٌق 
 (  مناقشا)                                       

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج           تهانى عبد العزٌز أبراهٌم  1د1ـ أ3
وطرق التدرٌس والتدرٌق بكلٌة التربٌة 

 1للبنات ـ جامعة الزقازٌق ) مشرفا(الرٌاضٌة 
أستتتاذ مستتاعد بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس      أمٌرة قطق غرٌق    1م1أـ  2

والتدرٌق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 ) مشرفا (                   1الزقازٌق 



 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

  ( :15**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ  الشيبظبد الوبئيخ ّالوٌبصالدهجلس لسن 

أنجى الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ 
 ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ سعٌد أحمد الضوى  

تأثٌر برنامج بالسباحة العالجٌة على بعض المتغٌرات البدنٌة  موضوع))فى 

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن والنفسٌة للمعاقٌن بدنٌا بدولة الكوٌتوالفسٌولوجٌة 

 هي األسبتزح :ــ
أستاذ بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة وعمٌد كلٌة      علٌوة  الحسٌنً مجديد/ 1ـ أ0

  1التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 
 ) مشرفا (                                    

أستتتاذ الستتباحة ورئتتٌس قستتم الرٌاضتتات المائٌتتة       أمل محمد أبو المعاطىد/ 1ـ أ6
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 

 ) مشرفا (                         1الزقازٌق 

أستاذ الصحة الرٌاضٌة ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة         مسعود كمال غرابة  1د1ـ أ3
 ) مناقشا (                  ـ جامعة طنطا     

أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة         عبٌر عبد الرحمن شدٌد 1د1أـ  2
والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات ـ 

 ) مشرفا (                 1جامعة الزقازٌق 

أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة  ماٌسة فؤاد أحمد  1د1أ ـ 5
والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات ـ 

 ) مناقشا (              1جامعة الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
--------------------------------------------------------------------- 

  ( :16**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ  التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش الذشكٔهجلس لسن 

الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91  الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ّهْافمخ لجٌخ

ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى  سٌن مروة صالح الدٌن عبد السالم ح/ 
دراسة تحلٌلٌة تقوٌمٌة لمسابقات العروض  فى موضوع))التربٌة الرٌاضٌة  ـ 

(( ّتتكْى لجٌخ والمهرجانات الرٌاضٌة للكلٌات المتخصصة والغٌر متخصصة

 الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ التمرٌنات ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم           الهام عبد العظٌم فرج د/ 1ـ أ0

والطالق ) سابقا ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 ) مناقشا (       1للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتاذ األدارة ـ وعمٌتد كلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة ـ       عز الدٌن الحسٌنى جاد د/ 1ـ أ6
 ) مناقشا (    جامعة العرٌش                 

أستاذ التمرٌنات المتفرغ بقسم                   ناهد على محمد حتحوت  1د1ـ أ3



التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى ـ وعمٌد 
الكلٌة ) سابقا ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                1جامعة الزقازٌق 
التمرٌنتتتتتات ورئتتتتتٌس قستتتتتم التمرٌنتتتتتات أستتتتتتاذ         أمال محمد مرسى  1د1أـ  2

والجمبتتتتتاز والتعبٌتتتتتر الحركتتتتتى بكلٌتتتتتة التربٌتتتتتة 
 الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق ) مشرفا (

أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر   هبة عبد العزٌز عبد العزٌز  1م1أـ 5
بكلٌتتتة التربٌتتتة الرٌاضتتتٌة للبنتتتات ـ  1الحركتتتى 

 ) مشرفا (                 1جامعة الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

  ( :17**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش الذشكٔ هجلس لسن 

الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  ّهْافمخ لجٌخ ا

ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة نعمت محمد أبو الغٌط السٌد / 
التدرٌس على المتغٌرات البدنٌة  أسالٌقفاعلٌة بعض  فى موضوع))الرٌاضٌة  ـ 

 والمهارٌة فى رٌاضة الجمباز لتالمٌذ المرحلة األساسٌة بدولة األمارات العربٌة المتحدة 

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ

 
طرق التدرٌس المتفرغ بقسم الرٌاضة  أستاذ       أحمد كامل  إبراهٌمذكٌة د/ 1ـ أ0

المدرسٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ـ جامعة 
 ) مناقشا (                  1 اإلسكندرٌة

أستتتاذ طتترق التتتدرٌس المتفتترغ بقستتم المنتتاهج        أٌمان حسن الحارونى د/ 1ـ أ6
وطتتتتترق التتتتتتدرٌس والتتتتتتدرٌق بكلٌتتتتتة التربٌتتتتتة 
الرٌاضتتٌة للبنتتات وعمٌتتد الكلٌتتة ستتابقا ـ جامعتتة 

 ) مشرفا (                  1الزقازٌق 

أستاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز           عبد هللا ناهد خٌرى فٌاض  1د1ـ أ3
حركى ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة والتعبٌر ال

المجتمع وتنمٌة البٌئة سابقا بكلٌة التربٌة 
                 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مناقشا ( 
استاذ الجمباز المتفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز          نادٌة عبد القادر أحمد 1د1ـ أ 2

بكلٌتتتة والتعبٌتتتر الحركتتتى ورئتتتٌس القستتتم ستتتابقا 
 1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                   

أستتتتتتاذ الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرٌنتتتتتات والجمبتتتتتاز    محمودأٌمان محمد محمد  1د1ـ أ5
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (       1جامعة الزقازٌق 

  المشاس :ـ
---------------------------------------------------------------------

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



 

  ( :18**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

الذساسبد العليب م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ   األلعبةهجلس لسن 

سعاد حسن عباس الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/ 91  ّالجذْث ثتبسيخ 
 فى موضوع))ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  محجوق

المفاهٌم االلكترونٌة على فاعلٌة تدرٌس مقرر كرة الٌد فى ضوء إستراتٌجٌة خرائط 

(( ّتتكْى التحصٌل المعرفً والمهارى لتلمٌذات الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً "

 لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ تدرٌق كرة الٌد بقسم األلعاق بكلٌة التربٌة      إسماعٌلهوٌدا عبد الحمٌد د/ 1ـ أ0

 ) مناقشا ( 1الزقازٌق الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

أستتتتاذ كتتترة الٌتتتد ورئتتتٌس قستتتم األلعتتتاق بكلٌتتتة       نادٌة محمد الصاوى جعفرد/ 1ـ أ6
 1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                  

بكلٌة التربٌة أستاذ تعلٌم كرة الٌد بقسم اللعاق        فاطمة محمود أبو عبدون  1د1ـ أ3
 ) مشرفا ( 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتاذ كتترة الٌتتد بقستتم اللعتتاق الجماعٌتتة وألعتتاق        زٌنق أسماعٌل محمد  1د1ـ أ 2
 المضرق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة طنطا 

 ) مناقشا (                              

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :19**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ 9102/  8/ 5ثبلكليخ ثتبسيخ    الشيبظبد الوبئيخ ّالوٌبصالد  هجلس لسن 

الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  لجٌخ ا

ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة أسراء محمد سلٌم حسن زاٌد  
 على بعض المهارات البصرٌة والتوازن تدرٌبًتأثٌر برنامج  فى موضوع))الرٌاضٌة  ـ 

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ وعالقتها بمستوى أداء بعض مهارات السباحة التوقٌعٌة

 ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ السباحة ورئٌس قسم الرٌاضات المائٌة        أمل محمد أبو المعاطىد/ 1ـ أ0

والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 
 ) مشرفا (                        1زقازٌق ال

أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة      عبٌر عبد الرحمن شدٌد    1د1أـ 6
والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات ـ 

 ) مناقشا (                1جامعة الزقازٌق 

الرٌاضات المائٌة أستاذ السباحة بقسم  نادٌة محمد طاهر شوشة  1د1أ ـ 3
والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                1جامعة الزقازٌق 
أستتتاذ الستتباحة بقستتم الرٌاضتتات المائٌتتة بكلٌتتة         رشا محمد توفٌق محمد  1د1أـ  2

جامعتتة بنتتى ستتوٌف ووكٌتتل  1التربٌتة الرٌاضتتٌة 
 ) مناقشا (  1الكلٌة لشئون التعلٌم والطالق 



 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

  ( :20**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/ 8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

أٌمان سالم الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ 

فى ـ  سالم حسن على  ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 

 التعلم البنائى المدعم الكترونٌا وتأثٌره على المستوى الرقمً للوثق الثالثً  موضوع))
 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ

أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج        تهانى عبد العزٌز ابراهٌم د/ 1ـ أ0
وطرق التدرٌس والتدرٌق بكلٌة التربٌة 

  الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق ) مشرفا(

أستتتتاذ تتتتدرٌق مستتتابقات المٌتتتدان والمضتتتمار          على مرسى ٌوسف  ةهالد/ 1ـ أ6
ورئٌس القسم بقسم مسابقات المٌدان والمضمار 

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 (  مناقشا)                                       ـ 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار             نجلة عبد المنعم على  1د1ـ أ3
ورئٌس القسم بقسم مسابقات المٌدان والمضمار

اضٌة للبنات ـ جامعة بكلٌة التربٌة الرٌ األسبق
 الزقازٌق  ) مشرفا(

مسابقات المٌدان والمضمار بقستم تدرٌق  أستاذ        سحر رشدى محمود 1د1ـ أ 2
 للبنات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

  ) مشرفا (       1الزقازٌق ـ جامعة 
                                        

استتتاذ المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس ورئتتٌس قستتم  رضا مصطفى هالل  1د1ـ أ5
المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضتٌة 

 ) مناقشا (       1للبنٌن ـ جامعة بنها 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :21**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ 9102/  8/ 5ثبلكليخ ثتبسيخ  ج ّغشق التذسيس ّالتذسيت الوٌبُهجلس لسن 

الدارسة / علٔ هٌبلشخ 1م  9102/  8/  91لجٌخ الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ   

ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة غادة على عزت منتصر سالم عودة 
تأثٌر استخدام األلعاق التمهٌدٌة المبتكرة على تعلم مهارة  فى موضوع))الرٌاضٌة  ـ 

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي  الوثق الطوٌل لطالبات المرحلة األعدادى" 

 األسبتزح :ــ
أستاذ طرق التتدرٌس المتفترغ بقستم المنتاهج         أٌمان حسن الحارونى د/ 1ـ أ0

وطتتتتترق التتتتتتدرٌس والتتتتتتدرٌق بكلٌتتتتتة التربٌتتتتتة 



ـ جامعتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات وعمٌتتد الكلٌتتة ستتابقا 
 )مشرفا (                             1الزقازٌق 

                                       

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار بقستم       أٌمان سعد زغلول د/ 1ـ أ6
مسابقات المٌدان والمضمار وعمٌد الكلٌة ستابقا 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌقبكلٌة 
 ) مشرفا (                                          
                                       

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار بقسم         على مرسى ٌوسف   ةهال 1د1ـ أ3
مسابقات المٌدان والمضمار ورئٌس القسم بكلٌة 

 تربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق ال
   (  مناقشا)                                       ـ 

أستتتاذ طتترق التتتدرٌس والتربٌتتة العملٌتتة وعمٌتتد      ماجد محمد السعٌد العزازى    1د1أـ  2
  1كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة قناة السوٌس 

 ) مناقشا (                             

 المشاس :ـ 
--------------------------------------------------------------------- 

  ( :22**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/ 8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

هدٌر عبد الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ا

فى ـ  جة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة ـ  لنٌل در العال محمد الغرٌق 

فاعلٌة برنامج لأللعاق التروٌحٌة لبعض المهارات األساسٌة أللعاق القوى  موضوع))

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ لألطفال 
أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم  د/ أٌمان سعد زغلول سالم1ـ أ0

المٌدان والمضمار وعمٌد الكلٌة ستابقا مسابقات 
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق

 ) مشرفا (                               
 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار      د/ أٌناس سالم الطوخى       1ـ أ6
الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بكلٌة  لووكٌ

  0جامعة الزقازٌق  0التربٌة الرٌاضٌة بنات 
 ) مناقشا (                                     

 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم  هالى على مرسى ٌوسف        1د1ـ أ3
مسابقات المٌدان والمضمار ورئٌس القسم بكلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
   ) مشرفا(                                       

ارة أستاذ التتروٌ  بقستم التتروٌ  والتنظتٌم واألد أٌناس محمد محمد غانم        1د1ـ أ 2
ورئتٌس القستم بكلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة للبنتات ـ 

 ) مشرفا (                 1جامعة الزقازٌق 

أستتتتتتاذ التتتتتتروٌ  ورئتتتتتٌس قستتتتتم التتتتتتروٌ       صبحى محمد سراج   1د1ـ أ5
الرٌاضتى بكلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة ـ جامعتة كفتر 

 ) مناقشا (                       1الشٌخ 



 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :23**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ  الشيبظبد الوبئيخ ّالوٌبصالدهجلس لسن 

آٌة أحمد الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ا
 فى موضوع))فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  الماجستٌرـ  لنٌل درجة رسالن شمندى 

(( ى تعلم سباحة الزحف على البطن  أنشطة الذكاءات المتعددة عل استخدامتأثٌر 

 ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ السباحة ورئٌس قسم الرٌاضات المائٌة    أمل محمد أبو المعاطى    د/ 1ـ أ0

والمنازالت بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ جامعة 
 ) مشرفا (                        1الزقازٌق 

أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة      ماٌسة فؤاد أحمد     1د1أـ 6
والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات ـ 

 ) مشرفا (                1جامعة الزقازٌق 

أستاذ تدرٌق السباحة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ  أحمد عزٌز محمد فرج  1د1أ ـ 3
جامعة قناة السوٌس ووكٌل الكلٌة لشئون 

 ) مناقشا (  1باألسماعٌلٌة  1التعلٌم والطالق 
أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة  نادٌة محمد طاهر شوشة 1د1أـ  2

والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات ـ 
 ) مناقشا  (                1جامعة الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

 
  ( :24**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ التشّيخ ّالتٌظين ّاإلداسح هجلس لسن 

أسماء الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/   91الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  
فى فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  الماجستٌرـ  لنٌل درجة محمد السٌد طنطاوى  

(( للجمباز "   المصري االتحادفى  اإلستراتٌجٌة اإلدارةمتطلبات تطبٌق  موضوع))

 ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ األدارة الرٌاضٌة  بقسم التروٌ        سمٌرة محمد خلٌل     د/ 1ـ أ0

والتنظٌم واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 / مشرفا (               1ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتتتتاذ الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرٌنتتتتتات والجمبتتتتتاز      جٌهان أحمد بدر      1د1أـ 6
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                1الزقازٌق  جامعة

أستاذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز  حمٌدة عبد هللا خضرجى   1د1أ ـ 3
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 



 ) مناقشا ( (                1جامعة الزقازٌق 
أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقستم اإلدارة الرٌاضتٌة ـ  كرٌم محمد محمود الحكٌم 1د1أـ  2

 ) مناقشا (      1جامعة المنصورة 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

  ( :25**  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م 5/8/9059بتارٌخ بالكلٌة  الرٌاضات المائٌة والمنازالتموافقة مجلس قسم 

الدارسة م على منح  9059/ 8/  90 دراسات العلٌا والبحوث بتارٌخولجنة ال

 فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌردرجة  ضحى يشرى عبد الػيى عبد اجمليد ـ /

م . واقترحت  9059/  3/ 59الموافــــــــق   الثالثاءحٌث تم مناقشتها ٌوم 
 . فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌراللجنة منحها درجة 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

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

  ( :26**  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
بتارٌخ التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى بالكلٌة موافقة مجلس قسم 

م  9059/ 8/  90  م ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 5/8/9059

فى التربٌة  دكتوراه الفلسفةدرجة  سارة محادة شحاتة ـ الدارسة /على منح 

م .  9059/  7/ 4الموافــــــــق   الخمٌسحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . فى التربٌة الرٌاضٌة دكتوراه الفلسفةواقترحت اللجنة منحها درجة 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

  ( : 27**  املوضوع ) 

بالكلٌة بتارٌخ  والمنازالتالرٌاضات المائٌة المذكرة المعروضة من قسم       
هدى صابر عبد الهادى على مد مدة التسجٌل للدارسة /  0م5/8/9059

وذلك بناء على  0ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة  السحٌمى
 والثانًالتقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن أن الباحثة انتهت من الفصل األول 

 استكمال إجراءات البحثوجارى  الرسالةن % م80نسبة  واجتازتوالثالث 
بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ  0ونطلب المد لمدة عام 

  0م8/9059/

 ** القـــــــــرار :ــــ 



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

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

  ( :28**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ  الذشكيالتوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش هجلس لسن 

الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ّهْافمخ لجٌخ 

ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى  وروفاء وحٌد على جمال الدٌن منص/ 
تأثٌر أسلوق النمذجة على بعض مكونات اللٌاقة  فى موضوع))التربٌة الرٌاضٌة  ـ 

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ " المرحلة االبتدائٌة الحركٌة ومهارات الجمباز لتالمٌذ 

 ّالذكن هي األسبتزح :ــ
الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ      ناهد خٌرى عبد هللا فٌاض د/ 1ـ أ0

والتعبٌر الحركى ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة 
المجتمع وتنمٌة البٌئة سابقا بكلٌة التربٌة 

 ) مشرفا( 1الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتتتتاذ الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرٌنتتتتتات والجمبتتتتتاز       مٌرفت أحمد كمال د/ 1ـ أ6
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌتة الرٌاضتٌة بنتات ـ 

 ) مناقشا (                    1جامعة طنطا 

أستاذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز         جٌهان أحمد بدر  1د1ـ أ3
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (            1زٌق جامعة الزقا

أستتتتتتاذ الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرٌنتتتتتات والجمبتتتتتاز         أٌمان محمد محمد  1د1ـ أ 2
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 (   مناقشا)            1جامعة الزقازٌق 

أستتتتتتاذ الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرٌنتتتتتات والجمبتتتتتاز  عطً خضرجى هللاحمٌدة عبد  1د1ـ أ5
 والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (             1جامعة الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :29**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ 9102/  8/ 5 ثبلكليخ ثتبسيخ  بد الوبئيخ ّالوٌبصالد الشيبظهجلس لسن 

الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ لجٌخ 

فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ ماجستٌر ـ  لنٌل درجة نورهان محمد محمد سلٌمان  
القدرات البدنٌة والمهارات تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لتحسٌن بعض  فى موضوع))

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ" الخاصة لمنقذات حمامات السباحة
أستاذ السباحة ورئٌس قسم الرٌاضات المائٌة       سحر عبد العزٌز على حجازيد/ 1ـ أ0

والمنازالت )سابقا ( بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 ) مناقشا (       1للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة        نادٌة محمد طاهر شوشة د/ 1ـ أ6
والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات ـ 

 ) مشرفا (                 1ق جامعة الزقازٌ



أستاذ الرٌاضات المائٌة ورئٌس قسم الرٌاضات          خالد حسن محمد توفٌق  1د1ـ أ3
  1المائٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة المنٌا 

 ) مناقشا (                                     

اعد بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتتات المائٌتتتتتتة أستتتتتتتاذ مستتتتتت         رضا محمد أبراهٌم سالم  1م1ـ أ 2
 1والمنتازالت ـ بكلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة للبنتات 

 ) مشرفا (                1جامعة الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :30**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

الذساسبد العليب م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ   ةاأللعبهجلس لسن 

مروة محمود عفٌفى  / الدارسةم علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 ّالجذْث ثتبسيخ 

 فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  الماجستٌرـ  لنٌل درجة  محمد
المبارٌات التعلٌمٌة والفٌدٌو التفاعلً على تعلم بعض  استخدامفعالٌة  فى موضوع))

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األداءات المهارٌة المركبة فى كرة الٌد  "

 األسبتزح :ــ
أستتتتاذ كتتترة الٌتتتد ورئتتتٌس قستتتم األلعتتتاق بكلٌتتتة      نادٌة محمد الصاوى جعفر د/ 1ـ أ0

 1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 ) مشرفا (                                    

أستاذ تعلٌم كرة الٌد بقسم األلعاق بكلٌة التربٌتة         فاطمة محمود أبو عبدون د/ 1ـ أ6
 ) مشرفا ( 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ كرة الٌد بقسم األلعاق بكلٌة التربٌة        زٌنق على محمد حتحوت  1د1ـ أ3
 ( مناقشا)  1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتاذ كترة الٌتد بقستم األلعتاق الجماعٌتة وألعتاق      زٌنق أسماعٌل محمد    1د1ـ أ 2
 المضرق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة طنطا 

 ) مناقشا (                                     

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :31**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/ 5 ثبلكليخ ثتبسيخ  التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش الذشكي هجلس لسن 

الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ّهْافمخ لجٌخ 

فى التربٌة الرٌاضٌة   ماجستٌرـ  لنٌل درجة  منى محمد صبرى نصٌر حسن/ 
الرسوم المتحركة على تحسٌن الدحرجات فى الجمباز  استخدامتأثٌر  فى موضوع))ـ 

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ وبعض المتغٌرات البدنٌة الخاصة بتلمٌذات الصم والبكم "

 ّالذكن هي األسبتزح :ــ
ذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز أستا  ناهد خٌرى عبد هللا فٌاض    د/ 1ـ أ0

والتعبٌر الحركى ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة 
المجتمع وتنمٌة البٌئة سابقا بكلٌة التربٌة 



 ) مشرفا( 1الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتتاذ طتتترق التتتتدرٌس ورئتتتٌس قستتتم المنتتتاهج      رشٌد عامر محمد محمد عامر   د/ 1ـ أ6
وطرق التتدرٌس بكلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة بنتٌن ـ 

 ) مناقشا (                   1جامعة الزقازٌق 

أستاذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز  حمٌدة عبد هللا عطٌة خضرجى 1د1ـ أ3
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                1ازٌق جامعة الزق

بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر  مساعدأستاذ          رباق عطٌة وهبة 1م1أـ  2
الحركى بكلٌة التربٌتة الرٌاضتٌة للبنتات ـ جامعتة 

 ) مناقشا (                       1الزقازٌق 

 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :32**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/ 5ثبلكليخ ثتبسيخ  التشّيخ ّالتٌظين ّاإلداسح هجلس لسن 

نهى الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ 
فى ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  إبراهٌم نجاتً

األمارات العربٌى المتحدة للمرحلة تقوٌم أدارة األولمبٌاد المدرسٌة بدولة  موضوع))

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــسنة 02ـ 00السنٌة من 
أستاذ األدارة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ   أشرف صبحى محمد حسٌن    د/ 1ـ أ0

  1جامعة حلوان ـ ووزٌر الشباق والرٌاضة 
 ) مناقشا (                           

أستاذ طرق التتدرٌس المتفترغ بقستم المنتاهج         أٌمان حسن الحارونى د/ 1ـ أ6
وطتتتتترق التتتتتتدرٌس والتتتتتتدرٌق بكلٌتتتتتة التربٌتتتتتة 

ـ جامعتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات وعمٌتتد الكلٌتتة ستتابقا 
 1الزقازٌق 

 (  مشرفا)                                       

أستاذ طرق التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة         ماجد محمد السعٌد العزازى  1د1ـ أ3
 ) مناقشا (  1الرٌاضٌة ـ جامعة قناة السوٌس 

بقسم التتروٌ  والتنظتٌم  اإلدارة الرٌاضٌة أستاذ          إبراهٌمسمٌرة محمد خلٌل  1د1أـ  2
بكلٌة التربٌة الرٌاضتٌة للبنتات ـ جامعتة  واإلدارة
 ) مشرفا (                   1الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :33**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/ 8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

رانٌا أحمد الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ا



 فى موضوع))ـ  نٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة ـ  لمحمود حسٌن  

 الرقمًعضلٌة للرجلٌن والمستوى تأثٌر برنامج للقوة الوظٌفٌة التكاملٌة لتنمٌة القدرة ال

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ  لمسابقة الوثق العالى "
ووكٌل أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار  أحمد عبد العزٌز  فادٌهد/ 1ـ أ0

شتتتئون خدمتتتة المجتمتتتع وتنمٌتتتة البٌئتتتة األستتتبق 
 1بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة المنصورة 

 ( مناقشا )                               
 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم        هالة على مرسى ٌوسف د/ 1ـ أ6
دان والمضمار ورئٌس القسم بكلٌة مسابقات المٌ

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
   (  مشرفا)                                       ـ 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم         عبد المنعم على بحٌرى  نجله 1د1ـ أ3
مسابقات المٌدان والمضمار ورئٌس القسم بكلٌة 

ـ جامعتتتتة  ستتتابقا  التربٌتتتة الرٌاضتتتتٌة للبنتتتتات
 الزقازٌق 

   (  مناقشا)                                       ـ 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم         سحر رشدى محمود شبانه  1د1ـ أ 2
مستتتتابقات المٌتتتتدان والمضتتتتمار بكلٌتتتتة التربٌتتتتة 

 ) مشرفا ( الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :34**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  ثبلكليخ ثتبسيخ  التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش الذشكي هجلس لسن 

الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/   الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ّهْافمخ لجٌخ 

فى فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  ماجستٌررجة ـ  لنٌل د رٌهام محفوظ حامد على

(( ّتتكْى السٌطرة المخٌة وعالقتها بمستوى األداء المهارى فى الجمباز  " موضوع))

 لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ

 
أستاذ الجمباز بقسم التمرٌنات والجمباز   ناهد خٌرى عبد هللا فٌاض    د/ 1ـ أ0

لشئون خدمة  والتعبٌر الحركى ووكٌل الكلٌة
المجتمع وتنمٌة البٌئة سابقا بكلٌة التربٌة 

 ) مناقشا( 1الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتتتتاذ الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرٌنتتتتتات والجمبتتتتتاز        جٌهان أحمد بدر  د/ 1ـ أ6
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (           1جامعة الزقازٌق 

أستاذ تدرٌق الجمباز بقسم تدرٌق الجمباز بكلٌة  هشام صبحى حسن  1د1ـ أ3
التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ أبى قٌر ـ جامعة 

 ) مناقشا (                    1األسكندرٌة 

أستتتتتتاذ الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرٌنتتتتتات والجمبتتتتتاز      أٌمان محمد محمد     1د1ـ أ 2



ٌاضٌة للبنات ـ والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الر
 )مشرفا (             1جامعة الزقازٌق 

 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :35**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

الذساسبد العليب م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ   األلعبةهجلس لسن 

زهراء عبد هللا محمد أحمد / الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 ّالجذْث ثتبسيخ 

خطة  فى موضوع))فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  الماجستٌرـ  لنٌل درجة  ـ الخولى 

(( " مقترحة للتسوٌق األلكترونى لرٌاضة الكرة الطائرة فى جمهورٌة مصر العربٌة 

 ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌ  والتنظٌم        خلٌل  دسمٌرة محمد/ 1ـ أ0

واإلدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 ) مشرفا (                        1الزقازٌق 

أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاق ـ بكلٌة التربٌة         عواطف صبحى محمد عمارة د/ 1ـ أ6
 ) مناقشا(1ق الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌ

بكلٌة  1أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاق         جٌهان محمد فؤاد  1د1ـ أ3
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق ) 

 مشرفا ( 

أستتتتتاذ األدارة الرٌاضتتتتٌة ورئتتتتٌس قستتتتم األدارة         دٌنا كمال محمود  1د1ـ أ 2
 الرٌاضٌة والتروٌ  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ 

 ) مناقشا (                              

أستتتاذ مستتاعد بقستتم األلعتتاق ـ بكلٌتتة التربٌتتة  عزة أحمد السعٌد  1م1ـ أ5
 ) مشرفا(  1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
  ( :36**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/ 8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

 أٌوقمروة الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ا

 فى موضوع))ـ  راه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة ـ  لنٌل درجة دكتوحافظ موسى  

على بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة  الهوائًأثر برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة التحمل 

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن  متر جرى "  5111لمتسابقى  الرقمًوالمستوى 

 هي األسبتزح :ــ
أستاذ متفرغ فستٌولوجٌا الرٌاضتة ورئتٌس قستم  لٌلى صالح الدٌن سلٌم د/ 1ـ أ0

علتتوم الصتتتحة الرٌاضتتٌة الستتتبق بكلٌتتة التربٌتتتة 
 ) مناقشا (  1الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة حلوان 

 



أستاذ مسابقات المٌدان والمضمار المتفرغ          أٌمان محمد نصر    د/ 1ـ أ6
بقسم مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة 

  1جامعة الزقازٌق  1الرٌاضٌة بنات 
 ( ) مناقشا                                
 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم        عبد المنعم بحٌرى   نجله 1د1ـ أ3
مسابقات المٌدان والمضمار ورئٌس القسم بكلٌة 
التربٌتتتة الرٌاضتتتٌة للبنتتتات األستتتبق ـ جامعتتتة 

 ) مشرفا (                         1الزقازٌق 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم      سحر رشدى محمود شبانه     1د1ـ أ 2
ت المٌتتتتدان والمضتتتتمار بكلٌتتتتة التربٌتتتتة مستتتتابقا

                                             1الرٌاضتتتتتٌة للبنتتتتتات ـ جامعتتتتتة الزقتتتتتازٌق 
 ) مشرفا (

أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاضة بقسم العلتوم الصتحٌة  رانٌا محمد عبد هللا غرٌق    1د1ـ أ5
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                               

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
 **** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريص  

 

  ( : 37**  املوضوع )

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش الذشكي            

م علٔ سأٓ  9102/ 8/  5 ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ هجلس المسن ثتبسيخ 

خ ــــــــالجٌخ العلويخ لتشلٔ األسبتزح ّاألسبتزح الوسبعذيي فٔ التشثيخ الشيبظي

دعاء حمند /  بالشيدة الدكتور(  ّالخبص لجنة الرٌاضة المدرسٌة ) 
األستبر الوسبعذ ثزاد المسن ّرلك ثعذ اإلغالع علٔ ـ   عبد امليعه حمند

التمشيش الٌِبئي الجوبعي ّفٔ ظْء التمبسيش الْاسدح للوذكويي ّالتي تْصٔ 

ثزاد المسن ( التعبري احلركيأستاذ ثتشليخ سيبدتِب لذسجـــــــــخ ) 

 .ّالجبهعخّالكليخ 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

  ( :38**  املوضوع )

ّالتذسيت  الوٌبُج ّغشق التذسيسالوزكشح الوعشّظخ هي لسن            

/ 8/ 5ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ هجلس المسن ثتبسيخ  ّالتشثيخ العوليخ

م علٔ سأٓ الجٌخ العلويخ لتشلٔ األسبتزح ّاألسبتزح الوسبعذيي فٔ  9102



بالشيدة (  ّالخبص لجنة الرٌاضة المدرسٌة خ ) ــــــــالتشثيخ الشيبظي

األستبر الوسبعذ ثزاد المسن ّرلك ـ  أمرية قطب غريب قطب /  الدكتور

ثعذ اإلغالع علٔ التمشيش الٌِبئي الجوبعي ّفٔ ظْء التمبسيش الْاسدح 

طرق أستاذ للوذكويي ّالتي تْصٔ ثتشليخ سيبدتِب لذسجـــــــــخ ) 
 . ّالجبهعخ ثزاد المسن ّالكليخ( التدريص

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( :39**  املوضوع )

ثبلكليخ  العلْم التشثْيخ ّاالجتوبعيخالوزكشح الوعشّظخ هي لسن        

م علٔ سأٓ الجٌخ  9102/  8/ 6ّالوتعوٌخ هْافمخ هجلس المسن ثتبسيخ 

لجنة العلويخ لتشلٔ األسبتزح ّاألسبتزح الوسبعذيي فٔ التشثيخ الشيبظيخ ) 

ىَى عبد العظيه /  بالشيدة الدكتور(  ّالخبص  اإلدارة الرٌاضٌة
الوذسس ثزاد المسن ّالكليخ ّرلك ثعذ اإلغالع ـ   عبد احلنيد الشيد

علٔ التمشيش الٌِبئي الجوبعي ّفٔ ظْء التمبسيش الْاسدح للوذكويي 

ثزاد ( أستاذ مشاعدّالتي تْصٔ ثتشليخ سيبدتِب لذسجـــــــــخ ) 

 .المسن ّالكليخ 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

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

 

 
  ( :40**  املوضوع ) 

انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى األنعاب تانكهٛح ٔانًرضًُح يٕافمح             

هناء السٌدة / و عهٗ انطهة انًمذو يٍ 9109/  8/  5يعهض انمظى ترارٚخ 
ٔانرٙ ذهرًض فّٛ انًٕافمح  ـ مدرس دكتور بذات القسم صبحً السٌد

عًم عهٗ يُح طٛادذٓا أظاسج تذٌٔ يزذة نًذج عاو نًزافمح انشٔض انذٖ ٚ

 تانٕالٚاخ انًرحذج األيزٚكٛح . 



 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

  ( : 41**  املوضوع )
      

هي اإلداسح العبهخ لشئْى األفشاد ـ إداسح الكبدس  أليٌبثٌبء علٔ الخطبة الْاسد      

( ثتبسيخ 505الخبص ّالوتعوي لشاس هجلس الجبهعخ ثجلستَ سلن )

تكليفِن ثكليبد الجبهعخ الوْافمخ علٔ أعذاد الوعيذيي الوطلْة  1م95/6/9102

غجمب لألعذاد الوْظذخ هي الخطبة الْاسد أليٌب  1م9108/9102للعبم الجبهعي 

ثٌبء علٔ الخطخ الخوسيخ  ( هعيذح ُزا العبم5ديج أى الكليخ سيتن تكليف عذد )

   1للكليخ 
 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 **** موضوعات شئوٌ التعليه والطالب  

 

  ( :42**  املوضوع )

 التعلٌم والطالب بالكلٌة  لشئون وكٌلة الكلٌةالمذكرة المعروضة من          
 0م30/4/9059( بتارٌخ 555موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم ) والمتضمنة

على  0م93/4/9059وموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 الدراسً( بالفرقة األولى الفصل  ) حقوق اإلىشاٌ وملافحة الفشادتدرٌس مقرر

وبناء علٌة تم  عرض الموضوع  0م9090/ 9059األول بداٌة من العام الجامعً 

بالكلٌة ( وافق بتارٌخ  واإلدارةالقسم المختص ) قسم التروٌح والتنظٌم  على
 الجامعًومكافحة الفساد للعام  اإلنسانم على تدرٌس مادة حقوق 5/8/9059

  0م9059/9090

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

  ( :43**  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م ولجنة 58/8/9059بتارٌخ العلوم الصحٌة بالكلٌة موافقة مجلس قسم 

 سارة الدارسة /م على منح  9059/ 8/    الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 
 
 

حٌث تم  فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌردرجة  أمحد مصطفى الفقى ـ 

م . واقترحت اللجنة  9059/  8/ 55الموافــــــــق   الخمٌسمناقشتها ٌوم 
 . فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌر منحها درجة 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

  ( :44**  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م 5/8/9059بتارٌخ الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة موافقة مجلس قسم 

الدارسة م على منح  9059/ 8/  90 ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

فى التربٌة  دكتوراه الفلسفةدرجة  ـ   البدويدييا أبو بلر على حمند /

م .  9059/ 7/ 95الموافــــــــق   الخمٌسحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . فى التربٌة الرٌاضٌة دكتوراه الفلسفةواقترحت اللجنة منحها درجة 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 

  ( :45**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

 لجٌخم ّهْافمخ 9102/  8/ 8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

نهلة مصطفى الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ

فى ـ  ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة السٌد عبد الفتاح السخى 

مسابقات العاق القوى للمعاقٌن بدولة األمارات العربٌة المتحدة  أدارةتقوٌم  موضوع))



(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح  فى ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة " 

 :ــ
أستتتتتاذ األدارة المتفتتتترغ ورئتتتتٌس قستتتتم األدارة  كوثر السعٌد محمود الموجى  د/ 1ـ أ0

األسبق بكلٌة التربٌة الرٌاضتٌة بنتٌن ـ الرٌاضٌة 
 ) مناقشا (                   1جامعة حلوان 

 

مسابقات المٌدان  تدرٌب أستاذ             أٌناس سالم الطوخى د/ 1ـ أ6
ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والمضمار 

 0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  والطالب
 (  مشرفا)           0جامعة الزقازٌق 

 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم      سحر رشدى محمود شبانه     1د1ـ أ3
ات المٌتتتتدان والمضتتتتمار بكلٌتتتتة التربٌتتتتة مستتتتابق

                                1الرٌاضتتتتتٌة للبنتتتتتات ـ جامعتتتتتة الزقتتتتتازٌق 
 ) مناقشا (

أستاذ األدارة الرٌاضتٌة بقستم التتروٌ  والتنظتٌم  سمٌرة محمد خلٌل  1د1ـ أ 2
واألدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضتٌة للبنتات ـ جامعتة 

 ) مشرفا (                   1الزقازٌق 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار بقستم      عزٌزة محمد عفٌفى 1د1ـ أ5
مستتتتابقات المٌتتتتدان والمضتتتتمار بكلٌتتتتة التربٌتتتتة 
                                1الرٌاضتتتتتٌة للبنتتتتتات ـ جامعتتتتتة الزقتتتتتازٌق 

 ) مشرفا(

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

 

  ( :46**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ   الوٌبُج ّغشق التذسيس ّالتذسيتهجلس لسن 

الدارسة علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91ّهْافمخ لجٌخ الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ   

ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى همت مصطفى عبد الفتاح عثمان الباجورى / 

تأثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام الرسومات فائقة فى موضوع))ـ  التربٌة الرٌاضٌة 

(( ّتتكْى لجٌخ  التداخل على تعلم سباحة الزحف على الظهر لدى ضعاف السمع  " 

 الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ طرق التدرٌس بقسم المنتاهج وطترق      ىالحار ونمحمد  حسنأٌمان د/ 1ـ أ0

التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌتة الرٌاضتٌة بنتات 
 ) مشرفا( 1جامعة الزقازٌق  1) األسبق (

 

أستاذ السباحة ورئٌس قسم نظرٌات وتطبٌقات      طارق محمد ندا      د/ 1ـ أ6
الرٌاضات المائٌة ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 ) مشرفا (  1 للبنٌن ـ جامعة الزقازٌق
 

أستتتاذ الرٌاضتتتات المائٌتتتة وعمٌتتد كلٌتتتة التربٌتتتة          طارق محمد صالح الدٌن فضلى  1د1ـ أ3



 ) مناقشا (       1الرٌاضٌة ـ جامعة المنٌا 

أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة   نادٌة محمد طاهر شوشة  1د1ـ أ 2
 بكلٌتتتة التربٌتتتة الرٌاضتتتٌة للبناتتتتـ 1والمنتتتازالت 

 ) مشرفا(             1جامعة الزقازٌق 

المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس بقستتم  مستتاعدأستتتاذ      أمٌرة قطق غرٌق  1م1ـ أ5
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة  والتدرٌق
 (مناقشا)                       1الزقازٌق 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

  ( :47**  املوضو ع)

الوزكشح الوعشّظخ هي السيذح األستبرح الذكتْسح / سئيس لسن            

ذشكٔ ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ هجلس التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش ال

هن علٔ عشض التمبسيش الخبصخ ثٌست أًجبص 5/5/9102المسن ثتبسيخ 

العلويخ الخبصخ  األثذبثالجبدخبد ّالومذهخ هي السبدح الوششفيي علٔ 

  ّهشفك غيخ تمبسيش الوششفيي علٔ األثذبث العلويخ ) هبجستيش ـ دكتْساٍ (1ثِي 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

 ( :  48**  املوضوع ) 

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن شئْى التعلين ّالطالة ثبلكليخ                

التعلين ّالطالة خالل شِش أغسطس  ّالوتعوٌخ هْافمخ لجٌخ شئْى 

م علٔ االلتشاح الومذم لعمذ اهتذبى الذّس الخبًي لطبلجبد 9102

م 9102/  9108الجكبلْسيْس ) دّس سجتوجش ( للعبم الجبهعي 

ّدتٔ الخالحبء الوْافك  9102/  2/  92اعتجبساً هي االحٌيي الوْافك 

 م 9102/  2/  92

        ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 **   210شتحد مً أعنال اجللشة ما ي** موضوعات 

 ( :  49**  املوضوع ) 
الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ الذساسبد العليب ّالجذْث 9102/  8/  5هجلس لسن األلعبة  ثبلكليخ ثتبسيخ 

ـ  عذارى حسن عذق الرضى عبد الكرٌم  الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91ثتبسيخ 



الدالالت البدنٌة فى موضوع))لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ 

والمهارٌة لفرق النشاط الخارجً بالمدارس الثانوٌة فى كرة الٌد وعالقتها بأبعاد التفوق 

 :ــ(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح الرٌاضً "

 

 

 

أستاذ علم النفس الرٌاضى بقسم التربوٌة      طارق ابراهٌم بدر د/ 1ـ أ0
والنفسٌة واألجتماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 ) مناقشا (         1بنات ـ جامعة األسكندرٌة 

أستاذ علم النفس الرٌاضى بقسم العلوم التربوٌة         آمال محمد ٌوسف أبراهٌم د/ 1ـ أ6
واألجتماعٌة وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنتات 

 ) مشرفا (                1ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ كرة الٌد بقسم األلعاق بكلٌة التربٌة         هوٌدا عبد الحمٌد أسماعٌل 1د1ـ أ3
 مشرفا ()  1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ تعلٌم كرة الٌد بقسم األلعتاق بكلٌتة التربٌتة         فاطمة محمود أبو عبدون  1د1ـ أ 2
 ) مناقشا( 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتتاذ كتتترة الٌتتتد بقستتتم اللعتتتاق بكلٌتتتة التربٌتتتة  زٌنق على محمد حتحوت  1د1ـ أ5
 )مشرفا ( الزقازٌق الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 
        ** القـــــــــرار :ــــ 

............................................................................................. 
 ( :  50**  املوضوع ) 

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ التذسيس ّالتذسيت الوٌبُج ّغشق هجلس لسن 

ندا  / الدارسةم علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ لجٌخ 

فى فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  الماجستٌرلنٌل درجة   عماد الدٌن طوسون ـ

باستخدام العاق مائٌة تأثٌر استخدام إستراتٌجٌة " جٌكسو " للتعلم التعاونً موضوع))

(( ّتتكْى لجٌخ غرضٌه على تعلم المهارات األساسٌة فى السباحة للمبتدئات "

 الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم            تهانى عبد العزٌز ابراهٌم  د/ 1ـ أ0

المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌق ووكٌل الكلٌة 
للدراسات العلٌا والبحوث سابقا بكلٌة التربٌة 

 ) مشرفا( 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ السباحة ورئٌس قسم الرٌاضات المائٌة           طارق مهدى عطٌة   د/ 1ـ أ6
ربٌتتتة الرٌاضتتتٌة للبنتتتٌن ـ جامعتتتة بكلٌتتتة الت 1

 )مناقشا (                               1 الزقازٌق

أستاذ السباحة بقسم الرٌاضات المائٌة        سحر عبد العزٌز على حجازى  1د1ـ أ3
 1بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  1والمنازالت 

 ) مشرفا (                 1جامعة الزقازٌق 

أستتتاذ مستتاعد بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس          أمٌرة قطق غرٌق  1م1أـ  2
 1والتتتتدرٌق بكلٌتتتة التربٌتتتة الرٌاضتتتٌة للبنتتتات 

جامعتتة الزقتتازٌق ووكٌتتل كلٌتتة التربٌتتة للطفولتتة 



 ) مناقشا(       1المبكرة ـ جامعة الزقازٌق 

        ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................-

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

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

 ( :  51)  **  املوضوع
الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ هجلس 

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/  8لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ 

 نهال نصٌفالدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  ا

 فى موضوع))ـ  فى التربٌة الرٌاضٌة  الماجستٌرـ  لنٌل درجة  محمود عبد السالم

أثر استخدام خرائط المفاهٌم المبرمجة على تعلم مهارات ألعاق القوى لتلمٌذات الحلقة 

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ  " الثانٌة من التعلٌم األساسى 

 
أستاذ طرق التدرٌس المتفرغ بقسم المناهج      عالء الدٌن ابراهٌم صال  د/ 1ـ أ0

وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ 
 ) مناقشا (                 1جامعة الزقازٌق 

أستتتتاذ تتتتدرٌق مستتتابقات المٌتتتدان والمضتتتمار         هالى على مرسى ٌوسف  د/ 1ـ أ6
بقسم مسابقات المٌدان والمضمار ورئٌس القسم 
 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 (  مشرفا)                                       ـ 

ار أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضم            نجلة عبد المنعم على  1د1ـ أ3
بقسم مسابقات المٌدان والمضمارورئٌس القسم 
األسبق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 (مناقشا )                          الزقازٌق  

أستتتاذ متفتترغ بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس        هند محمد أحمد ابراهٌم فرحان 1د1ـ أ 2
والتدرٌق بكلٌة التربٌة الرٌاضتٌة بنتات ـ جامعتة 

 ) مشرفا (                         1الزقازٌق 

        ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 ( :  52**  املوضوع ) 
الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ            

م 9102/  8/ 8هْافمخ هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

الدارسة علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91لذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  ّهْافمخ لجٌخ ا

فى ـ  فى التربٌة الرٌاضٌة  الماجستٌرـ  لنٌل درجة السالم  أسماء محمد منصور مغربى 

برنامج تعلٌمى باستخدام أسلوق النمذجة على المستوى الرقمى لدفع الجلة  موضوع))

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي  لتلمٌذات الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسى  " 

 األسبتزح :ــ
أستاذ طرق التدرٌس ورئٌس قسم المناهج       رشٌد عامر محمد     د/ 1ـ أ0

وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ 
 ) مناقشا (                  1جامعة الزقازٌق 



أستتتتاذ تتتتدرٌق مستتتابقات المٌتتتدان والمضتتتمار           نجله عبد المنعم على د/ 1ـ أ6
القسم  سوالمضمار ورئٌبقسم مسابقات المٌدان 

األسبق بكلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة للبنتات ـ جامعتة 
  الزقازٌق                           ) مشرفا(

 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار              سحررشدى محمود شبانه  1د1ـ أ3
بقسم مسابقات المٌدان والمضمار بكلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق                           
 ) مناقشا (

أستتتاذ متفتترغ بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس      هند محمد أحمد ابراهٌم فرحان   1د1ـ أ 2
ربٌة الرٌاضتٌة بنتات ـ جامعتة والتدرٌق بكلٌة الت

 ) مشرفا (                         1الزقازٌق 

        ** القــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 

 ( :  53**  املوضوع ) 
تًٕافمح  العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخالوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد 

عهٗ  1و8/9109/ 5تانكهٛح ترارٚخ  انزٚاضاخ انًائٛح ٔانًُاسالخيعهض لظى 

ـ ـ نُٛم درظح انًاظظرٛز فٗ انرزتٛح  أسوبء السيذ سجت السيذيُالشح انذارطح / 

السوبد الشخصيخ ّالشظب الْظيفي ّعاللتِوب هْظْع " انزٚاضٛح فٗ 

  1" فسي لذٓ المبئويي علٔ الشيبظبد المتبليخ ثبالدتشاق الٌ
 ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ

أستاذ بقسم نظرٌات وتطبٌقات المنازالت ـ       أحمد أمٌن محمد أحمد      د/ 1ـ أ0
جامعة  1بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن 

  1الزقازٌق 
 ) مناقشا (                                   

أستتتتتاذ علتتتتم التتتتنفس الرٌاضتتتتى  بقستتتتم العلتتتتوم  نشوى محمود أحمد نافع 1د1أـ 6
التربوٌتتتتة واالجتماعٌتتتتة ورئتتتتٌس القستتتتم بكلٌتتتتة 

 جامعة الزقازٌق  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 ) مناقشا (                                   

 

أستاذ التاٌكوندو بقسم الرٌاضات المائٌة       جٌهان ٌوسف أحمد الصاوي  1د1أ ـ 3
ورئٌس القسم سابقا بكلٌة التربٌة 1والمنازالت 

                 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 ) مشرفا ( 

متتتتتدرس دكتتتتتتور بقستتتتتم العلتتتتتوم التربوٌتتتتتة      نهى عبد العظٌم عبد الحمٌد   1دـ  2
واالجتماعٌتتة بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة للبنتتات ـ 

 ) مشرفا (             1جامعة الزقازٌق 

        ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 ( :  54وع ) **  املوض



الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ    الوٌبُج ّغشق التذسيس ّالتذسيتهجلس لسن 

الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91ّهْافمخ لجٌخ الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  

فى ـ  ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة دعاء ربٌع محمد زٌد 

على تعلم األداء  speed agility quicknessتأثٌراستخدام تدرٌبات موضوع))

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي  "  والتنافسً لدى ناشئ رٌاضة الجو د

 األسبتزح :ــ
أستاذ تدرٌق الجودو بقسم نظرٌات وتطبٌقات  عبد الحلٌم محمد عبد الحلٌم   د/ 1ـ أ0

المنتتازالت والرٌاضتتات المائٌتتة بكلٌتتة التربٌتتة 
 ) مناقشا (  1الرٌاضٌة ـ جامعة السادات 

 

أستاذ طرق التدرٌس بقسم المنتاهج وطترق      ىأٌمان حسن محمد الحار وند/ 1ـ أ6
ٌاضتٌة بنتات التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌتة الر

 ) مناقشا( 1جامعة الزقازٌق  1) األسبق (
 

أستتتتتتتاذ تتتتتتتدرٌق الجتتتتتتودو بقستتتتتتم المنتتتتتتازالت      نفٌن حسٌن محمود       1د1ـ أ3
بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة  1والرٌاضتتات المائٌتتة 

 ) مشرفا (       1جامعة الزقازٌق  1للبنات 

أستتتاذ مستتاعد بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس  أمٌرة قطق غرٌق     1م1ـ أ 2
والتدرٌق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

ووكٌل كلٌة التربٌة للطفولة المبكرة  1الزقازٌق 
 جامعة الزقازٌق           ) مشرفا ( 1

أستتتاذ مستتاعد بقستتم المنتتاهج وطتترق التتتدرٌس       رضوى محمد محمود  1م1ـ أ5
بٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة والتدرٌق بكلٌة التر

 ) مشرفا(                      1الزقازٌق 

        ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 ( : 55**  املوضوع ) 
الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ  التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش الذشكي هجلس لسن 

الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ّهْافمخ لجٌخ 

فى التربٌة  دكتوراه الفلسفةـ  لنٌل درجة  ىبدرٌة قبالن هادى سعٌد العجم/ 
البٌالتس على اللٌاقة الصحٌة ومدى جودة  تتأثٌر تمرٌنا فى موضوع))الرٌاضٌة  ـ 

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن "الحٌاة لدى السٌدات بعد سن التقاعد بدولة الكوٌت 

 هي األسبتزح :ــ
التمرٌنات المتفرغ بقسم التمرٌنات أستاذ تدرٌق       وفاء السٌد محمود د/ 1ـ أ0

بكلٌة التربٌة  1والجمباز والتعبٌر الحركى 
 جامعة الزقازٌق ) مناقشا( 1الرٌاضٌة للبنات 

أستتتتاذ فستتتٌولوجٌا الرٌاضتتتة ـ بكلٌتتتة التربٌتتتة          أحمد سلٌمان أبراهٌم د/ 1ـ أ6
 ) مناقشا (    1الرٌاضٌة ـ جامعة المنصورة 

أستاذ فسٌولوٌجا الرٌاضة ـ بقسم العلوم   جٌهان ٌسرى ىٌوق  1د1ـ أ3
الصحٌة ووكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 



ٌة البٌئة ـ جامعة ملشئون خدمة المجتمع وتن
 ) مشرفا (                   1الزقازٌق 

أستتتتتاذ التمرٌنتتتتات بقستتتتم التمرٌنتتتتات والجمبتتتتاز          سلوى سٌد موسى  1د1ـ أ 2
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                   1جامعة الزقازٌق 

أستاذمساعد بقسم التمرٌنات والجمبتاز والتعبٌتر  منى محمد نجٌق  1م1ـ أ5
الحركى بكلٌة التربٌتة الرٌاضتٌة للبنتات ـ جامعتة 

 ) مشرفا (                 1الزقازٌق 

 
        ** القـــــــــرار :ــــ 

............................................................................................. 
 ( : 56**  املوضوع ) 

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ        

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ  التوشيٌبد ّالجوجبص ّالتعجيش الذشكي هجلس لسن 

الدارسة م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ ّهْافمخ لجٌخ 

ـ  لنٌل درجة  هادى سعٌد العجمى حسٌنمروة صالح الدٌن عبد السالم / 
دراسة تحلٌلٌة تقوٌمٌة  فى موضوع))فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  دكتوراه الفلسفة

(( " لمسابقات العروض والمهرجانات الرٌاضٌة للكلٌات المتخصصة والغٌر متخصصة 

 ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ

 
أستاذ التمرٌنات ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم        الهام عبد العظٌم فرج د/ 1ـ أ0

والطالق " سابقا " بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 ) مناقشا (        1للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

وعمٌد كلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة ـ  1أستاذ األدارة           عز الدٌن الحسٌنى جاد د/ 1ـ أ6
 شا ( ) مناق               1جامعة العرٌش 

أستاذ التمرٌنات المتفرغ بقسم التمرٌنات    ناهد على محمد حتحوت 1د1ـ أ3
والجمباز والتعبٌر الحركى وعمٌد الكلٌة األسبق 
ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 ) مشرفا (     1الزقازٌق 

 التمرٌنتتتتتات ورئتتتتتٌس قستتتتتم التمرٌنتتتتتاتأستتتتتتاذ           آمال محمد مرسى  1د1ـ أ 2
بكلٌتتتة التربٌتتتة  1والجمبتتتاز والتعبٌتتتر الحركتتتى 

 ) مشرفا (   1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر  دأستاذ مساع  هبة عبد العزٌز عبد العزٌز 1م1ـ أ5
الحركى بكلٌة التربٌتة الرٌاضتٌة للبنتات ـ جامعتة 

 ) مشرفا (                 1الزقازٌق 

        ** القـــــــــرار :ــــ  
............................................................................................. 

 
 
 
 
 



 ( : 57**  املوضوع )  
الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ هجلس  

لذساسبد م ّهْافمخ لجٌخ ا9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ التشّيخ ّالتٌظين ّاإلداسح لسن 

 منى أحمد محمود الدارسة / م علٔ هٌبلشخ  9102/  8/  91العليب ّالجذْث ثتبسيخ 
 فى موضوع))ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ  بدر على 

فعالٌة برنامج تروٌحً أرض مائً على التوجه نحو الحٌاة وبعض المكونات الجسمٌة 

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ لدى سٌدات الوزن الذائد 

 
أستاذ سباحة  بقسم التدرٌق الرٌاضات             رسمًنادٌة حسن د/ 1ـ أ0

المائٌة ووكٌل كلٌة الدراسات العلٌا والبحوث 
األسبق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 

 حلوان 
 ) مناقشا (                                    

لتتروٌ  االمتفترغ بقستم  الرٌاضًأستاذ التروٌ        مرفت عبد الغفار الجوهرى د/ 1ـ أ6
بكلٌة  1ورئٌس القسم األسبق  واإلدارةوالتنظٌم 

  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 ) مناقشا (                              

المتفترغ بقستم التتروٌ   الرٌاضًأستاذ التروٌ           محمد لطفًمنى عبد الفتاح  1د1ـ أ3
بكلٌة  1ورئٌس القسم األسبق  واإلدارةوالتنظٌم 

  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
 ) مناقشا (                             

أستتتتتتاذ الستتتتتباحة بقستتتتتتم الرٌاضتتتتتات المائٌتتتتتتة          سحر عبد العزٌز على حجازى  1د1أـ  2
والمنازالت ورئٌس القسم األستبق بكلٌتة التربٌتة 

 ) مشرفا(  –معة الزقازٌق الرٌاضٌة للبنات ـ جا
 
 
 

     ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

 ( : 58**  املوضوع ) 
انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح يٕافمح       

و 9109/  8/  5يعهض لظى انرًزُٚاخ ٔانعًثاس ٔانرعثٛز انحزكٙ تانكهٛح ترارٚخ 

و عهٗ ذظعٛم  9109/  8/   91ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ  

فٗ انرزتٛح  دكرٕراِ انفهظفحنُٛم درظح    ـ سوزان عاطف رجق أحمد  الدارسة / 

ذأشٛز تزَايط ذًزُٚاخ يرُٕع عهٗ تعض انمٛاطاخ فــٗ يٕضٕع ))   انزٚاضٛح

  طُح " 01انٗ  01األَصزٔتٕيرزٚح ٔذزكٛة انعظى إلَماص انٕسٌ انظٛذاخ يٍ 
 ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ(( 

 
بقسم التمرٌنات  المتفرغ أستاذ التمرٌنات       ناهد على محمد حتحوت ــ أ.د. 5

التربٌة  وعمٌد كلٌة والجمباز والتعبٌر الحركً
 0ـ جامعة الزقازٌق   األسبق  الرٌاضٌة للبنات 



 

أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمباز       هبة عبد العزٌز عبد العزٌز 0م0ــ أ5
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات 

  0جامعة الزقازٌق  0
 

 ** القـــرار "ـ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 

 ( : 59**  املوضوع ) 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        

الدراسات العلٌا  م ولجنة5/8/9059بتارٌخ األلعاب بالكلٌة موافقة مجلس قسم 

آية إبراٍيه مصطفى الدارسة /م على منح  9059/ 8/ 90 والبحوث بتارٌخ
حٌث تم مناقشتها ٌوم  فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌردرجة  الزٍريى  ـ 

م . واقترحت اللجنة منحها درجة  9059/  4/ 30الموافــــــــق   الثالثاء
 . فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌر

 ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 ( : 60**  املوضوع ) 
الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ    الوٌبُج ّغشق التذسيس ّالتذسيتهجلس لسن 

الدارسة / شخ علٔ هٌبلم  9102/  8/  91ّهْافمخ لجٌخ الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ  

فى ـ  ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة نورة على خلٌفة 

تأثٌر الخرائط الذهنٌة االلكترونٌة على تعلم بعض مهارات ألعاق القوى بدرس موضوع))

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ التربٌة الرٌاضٌة  " 
أستاذ طرق التدرٌس بقسم المنتاهج وطترق      ىالحار ونأٌمان حسن محمد د/ 1ـ أ0

التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌتة الرٌاضتٌة بنتات 
 ) مناقشا( 1جامعة الزقازٌق  1) األسبق (

 

أستاذ طرق التتدرٌس المتفترغ بقستم المنتاهج     تهانً عبد العزٌز إبراهٌم د/ 1ـ أ6
وطتتتتترق التتتتتتدرٌس والتتتتتتدرٌق ووكٌتتتتتل الكلٌتتتتتة 
للدراستتات العلٌتتا والبحتتوث ستتابقا بكلٌتتة التربٌتتة 



 ) مشرفا(1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستتتتاذ تتتتدرٌق مستتتابقات المٌتتتدان والمضتتتمار         نجلة عبد المنعم بحٌرى       1د1ـ أ3
القسم  ست المٌدان والمضمار ورئٌبقسم مسابقا

األسبق بكلٌتة التربٌتة الرٌاضتٌة للبنتات ـ جامعتة 
 الزقازٌق                           ) مشرفا( 

 

أستتتاذ ألعتتاق القتتوى بقستتم ألعتتاق القتتوى ووكٌتتل  محمد بالل     رمحمد عنب 1د1أـ  2
الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بكلٌة 

 1الرٌاضٌة ـ جامعة مدٌنة الساداتالتربٌة 
 ) مناقشا (                                

        ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 ( : 61**  املوضوع ) 
الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ 9102/  8/ 8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

عائشة سعٌد الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/   91ليب ّالجذْث ثتبسيخ الذساسبد الع

فاعلٌة  فى موضوع))ـ  الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة ـ  لنٌل درجة دكتوراه عابد 

التعلم النقال على تعلم مسابقة القرص والوثق الطوٌل بدرس التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة 

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ الثانوٌة بدولة الكوٌت  " 
أستاذ طرق التتدرٌس المتفترغ بقستم المنتاهج     تهانى عبد العزٌز أبراهٌم د/ 1ـ أ0

وطتتتتترق التتتتتتدرٌس والتتتتتتدرٌق ووكٌتتتتتل الكلٌتتتتتة 
للدراستتات العلٌتتا والبحتتوث ستتابقا بكلٌتتة التربٌتتة 

 (مناقشا) 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

بقسم المناهج  المتفرغ أستاذ طرق التدرٌس  أٌمان حسن الحارونى د/ 1ـ أ6
وطرق التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة 

جامعة الزقازٌق  1الرٌاضٌة بنات ) األسبق (
 (مشرفا)  1

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار ـ          أٌمان سعد زغلول  1د1ـ أ3
وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لللبنات سابقا ـ 

 (  مشرفا)                 1جامعة الزقازٌق 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌتدان والمضتمار بقستم        نجلة عبد المنعم على بحٌرى   1د1ـ أ 2
مسابقات المٌدان والمضمار ورئٌس القسم بكلٌة 
التربٌتتتة الرٌاضتتتتٌة للبنتتتتات ستتتابقا  ـ جامعتتتتة 

 ) مشرفا (                      1الزقازٌق 
 

والمضتمار بقستم التتدرٌق أستاذ تتدرٌق المٌتدان  خالد وحٌد  1د1ـ أ5
 1بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة المنصورة 

 ) مناقشا (                            

 ** القـــرار "ـ 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
 ( : 62**  املوضوع ) 



 الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ       
 5تانكهٛح ترارٚخ   انحزكٙانرًزُٚاخ ٔانعًثاس ٔانرعثٛز يعهض لظى 

ـ نُٛم درظح  يبسويي ادوذ هذوْد هذوذعهٗ يُالشح انذارطح /  1و8/9109/

الخشائػ الزٌُيخ هْظْع " فٗ انرزتٛح انزٚاضٛح فٗ   دكرٕراِ انفهظفح

ّفبعليتِب علٔ هستْٓ أداء ثعط الوِبساد الجسيطخ ّالوشكجخ ّالجولخ 

ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي  1"  الشعجي الذشكيلذشكيخ فٔ التعجيش ا

 األسبتزح :ــ
نتتتور التتتدٌن عبتتتد الظتتتاهر  إختتتالصد/ 1ـتتت أ0

  عثمان       
المتفرغ بقسم تدرٌق  الحركًأستاذ التعبٌر     

الحركى بكلٌة التربٌة  واإلٌقاع الحركًالتعبٌر 
 جامعة حلوان  –الرٌاضٌة بنات 

 ) مناقشا (                                   

أستتتاذ طتترق التتتدرٌس المتفتترغ بقستتم المنتتاهج   ىالحار ونحسن  إٌماند/ 1أـ 6
وطترق التتدرٌس والتتدرٌق وعمٌتد كلٌتة التربٌتة 

 جامعة الزقازٌق  –الرٌاضٌة بنات االسبق 
 ) مناقشا (                                   

 

أستاذ التعبٌر الحركى المتفرغ بقسم التمرٌنات  د/ زٌنق محمد االسكندرانى 1أ ـ 3
والجمباز والتعبٌر الحركى ووكٌل الكلٌة لشئون 
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة سابقا بكلٌة التربٌة 

 جامعة الزقازٌق    ) مشرفا (  – الرٌاضٌة بنات
ركى بقسم التمرٌنات والجمباز أستاذ التعبٌر الح  أ.د/ منال محمد سٌد أحمدـ  2

 – والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنتات
 جامعة الزقازٌق                     ) مشرفا ( 

أستاذ التعبٌر الحركى بقسم التمرٌنتات والجمبتاز  أ.د/ عالٌة عادل شمس الدٌن  -5
 – والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنتات

 ) مشرفا (                     جامعة الزقازٌق
 

 ** القـــرار "ـ 
-----------------------------------------------------------------------------

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

 

 ( : 63**  املوضوع ) 
 
 

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

 م ّهْافمخ لجٌخ9102/  8/ 8هجلس لسن هسبثمبد الويذاى ّالوعوبس  ثبلكليخ ثتبسيخ  

مرٌم ثروت الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91 الذساسبد العليب ّالجذْث ثتبسيخ
المحددات البٌومٌكانٌكٌة النتقاء العق منتخق مصر لرمى  فى موضوع)) محمد مصطفى

 (( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ ّالذكن هي األسبتزح :ــ الرم  " 
أستاذ مسابقات المٌدان والمضمار المتفرغ بقسم  أٌمان محمد نصر   د/ 1ـ أ0

بكلٌتتتة التربٌتتتة  1مستتتابقات المٌتتتدان والمشتتتمار 
  1جامعة الزقازٌق  1الرٌاضٌة للبنات 

 ) مشرفا (                             
 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار بقسم      فادٌة أحمد عبد العزٌز      د/ 1ـ أ6



التدرٌق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة 
 ) مناقشا (                   1المنصورة 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار          إٌناس سالم الطوخى      1د1ـ أ3
ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بكلٌة 

          0جامعة الزقازٌق  0التربٌة الرٌاضٌة بنات 
 ) مشرفا ( 

 

أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة بقسم التدرٌق الرٌاضتى  محمد عبد الحمٌد حسن   1د1ـ أ 2
ٌن ـ وعلتتوم الحركتتة بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة بنتت

 ) مشرفا (               1جامعة الزقازٌق 

أستاذ تدرٌق مسابقات المٌدان والمضمار بقستم   عزٌزة محمد عفٌفى    1د1ـ أ5
ر بكلٌتتتتة التربٌتتتتة مستتتتابقات المٌتتتتدان والمضتتتتما

                                1ـ جامعتتتتتة الزقتتتتتازٌق الرٌاضتتتتتٌة للبنتتتتتات 
 (مناقشا) 

 المشاس :ـ 
---------------------------------------------------------------------

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

  ( : 64**  املوضوع ) 
 
 

الوزكشح الوعشّظخ هي لسن الذساسبد العليب ّالجذْث ثبلكليخ ّالوتعوٌخ هْافمخ            

م ّهْافمخ لجٌخ الذساسبد العليب 9102/  8/  5ثبلكليخ ثتبسيخ    األلعبة هجلس لسن 

مروة محمد عباس عبد الدارسة / علٔ هٌبلشخ م  9102/  8/  91ّالجذْث ثتبسيخ  
القدرات الحركٌة فى موضوع))ـ  فى التربٌة الرٌاضٌة  الماجستٌرـ  لنٌل درجة  هللا

(( ّتتكْى لجٌخ الوٌبلشخ  فى تنس الطاولة "  اإلرسالوعالقتها بمستوى أداء 

 ّالذكن هي األسبتزح :ــ
أستاذ رٌاضتات المضترق بقستم رٌاضتات         محمد أحمد عبد هللا د/ 1ـ أ0

وتطبٌقتتات المضتترق بكلٌتتة التربٌتتة الرٌاضتتٌة 
 ) مناقشا (     1بنٌن ـ جامعة الزقازٌق 

 

أستاذ ألعاق المضرق بقستم األلعتاق ـ بكلٌتة       راندا شوقى سٌد  د/ 1ـ أ6
  1التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                    

أستتتاذ العتتاق المضتترق بقستتم األلعتتاق الجماعٌتتة            أحمد أنور السٌد  1د1ـ أ3
وألعاق المضرق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة 

 ) مناقشا (                        1بنها 
 

ـ بكلٌتتتتة التربٌتتتتة  األلعتتتتاقمتتتتدرس بقستتتتم          سمر أحمد حسن  1د1مـ  2
      1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 ) مشرفا (                                 

       ** القـــــــــرار :ــــ 
 



  ( : 6 5 **  املوضوع )
انًذكزج انًعزٔضح يٍ لظى انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز تانكهٛح ٔانًرضًُح يٕافمح يعهض لظى انعهٕو انرزتٕٚح     

و  9109/ 7/ 05و ٔيٕافمح نعُح انذراطاخ انعهٛا ٔانثحٕز ترارٚخ 9109/  7/ 0ٔاالظرًاعٛح تانكهٛح ترارٚخ 

فــٗ   درظح انًاظظرٛز فٗ انرزتٛح انزٚاضٛحنُٛم    ـنهى مصطفى إبراهٌم مصطفى الدارسة / عهٗ ذظعٛم 

(( "  ذأشٛز تزَايط أرشاد َفظٙ عهٗ لهك يالثم انًُافظح ٔدافعٛح االَعاس فٗ كزج انٛذ يٕضٕع )) 
 ٔذركٌٕ نعُح اإلشزاف يٍ األطاذذج :ــ

 

أستاذ كرة الٌد بقسم األلعاب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة      ــ أ.د. زٌنب على حتحوت   5
 0للبنات  ـ جامعة الزقازٌق  

 

 مدرس بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة     شٌماء عبد الحمٌد عبد السالم  0د0ــ م5
 
 

   0جامعة الزقازٌق  0بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

                                                                                      
 
 


