1

كلمـة
السيد األستاذ الدكتور /مجدى عبد الرؤوف سبع
رئيس الجامعة
ف ييطار ييماارجام ييمناامبعييةا لب ييماععمي ييةاتهدف ييىاتهعيرييماتهم ييما ي ار ي ا ي اتهمعي ب ييم ا
ت
ته المزبييةاهيدييملد رايته تات ي رايتتيياماتااتاهي ي يااتهييلجا ع ي ناد ي اط ييمدت اتت مبعييةابييدا ي ااهبييل اته اتتييم اتهعي ييماي ب ي تدجااد ي ابييما
يفاما راره ابداد منم ا اا يي ااتد اتهدفى .ا
يب ييدابلبي ييااته ي يااتهمل ي اد ييملدتاواتهعمب ييةاهماح ييشاتهمعي ب ييم ايتها ا يياا ل ي اته ياتي راتهم ييما ا ي االب ي تداتهد ييملد رادم ده ييةا
تهماضييملةاه ي ابييماج ي اا ي ي ا " ييع رسائرائط ي ناراده ي ااتييم اتهمما ييا ايته ي حا ات اتهمس ي يةاهع ييمنا1029/1028ارايتهييلجاطمب ي ا
دإ تد اردتاواتها ا اايتهمكادةادمهاعميرابعاتلدتاواتهعمبةاهي اتتم اتهعي مايتهدف ثايطمب ادإص تا اردتاواتهن ا .ا
مع خال ــص أمني ـ ــاتي . . . . .

رئيس الجامعة

أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع

2

كلمـــــة

السيد األستاذ الدكتور /القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث
ـــــــــــــــــــــ

من

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق
كأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد  ،فيسعدنى أن أقدم  -دليل
رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة لعام  -8102/8102الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق والمكتبة
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر1

مع خالص أمنياتى 1
أ1د /مصطفى الشيخ
القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

3

دليل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بجامعة طنطا للعام الجامعي 2112/2112

تحت رعاية
األستاذ الدكتور/مجدي عبدالرؤوف سبع

رئيس الجامعة
اإلشراف العام
األستاذ الدكتور/مصطفي الشيخ
القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
اإلشراف التنفيذي
األستاذ /أحمد رشاد شلبي
عام الجامعة أمين

إعداد وكتابة وتنسيق :إدارة التوثيق والمكتبة

اإلصدار :إدارة النشر

مع تحيات :اإلدارةالعامة لمركزالمعلومات والتوثيق

4

"دليـ ـ ـ ـ ـل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة"
للعام الجامعي 1029/1028
إعداد  /إدارة التوثيق والمكتبة

باإلشتراك مع  /اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إصدار /إدارة النشر
5

كلية التربية الرياضية

6

أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

جالل جالل عبد المحسن مصباح

2

ندا حمدى متولى عاشور

قسم اإلدارة الرياضية
عنوان الرسالة
اآلثار السلبية للمغاالة فى عقود العبى كرة القدم فى الدورى المصرى الممتاز
الثقافة التنظيمية وعالقتها باالداء الوظيفى للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالغربية

اإلشراف
تاريخ التسجيل
أ.د/يحيى فكرى محروس
2112/11/12
د/نهى سليمان القليوبى
د/نهى سليمان القليوبى
2112/6/12
د/ثروت محمد ابوالسبح

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

أحمد جميل محمد صالح

2

احمد شعبان عبد الحليم ياسين

دور المناخ التنظيمى فى تطوير االداء اإلدارى بادارة رعاية الطالب بجامعة طنطا

3

امانى محمود على عبد الحليم

نموذج مقترح إلعادة هندسة العمليات اإلدارية كمدخل لتطوير القدرة النفسية إلدارة النشاط
الرياضى بجامعة طنطا

2112/2/17

4

إسالم حسين إسماعيل رمضان

برنامج تنمية إدارية لتطوير أداء العاملين بالمراكز والوحدات التخصصية للطب الرياضى

2112/5/21

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

رؤية إقتصادية لتطوير مراكز الشباب فى ضوء التحوالت االقتصادية المعاصرة

2112/5/21
2112/3/12

7

اإلشراف
أ.د/يحيى فكرى محروس
د/نهى سليمان القليوبى
ا.د/عمرو الشتيحى
د/نرمين كريمه
د/شريهان يحيى
أ.د/عمرو مصطفى الشتيحى
د/شريهان يحيى محمد مرسى
أ.د/يحيى فكرى محروس
د/نهى سليمان القليوبى

أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

آالء أشرف أمين الكيالنى

2

احمد سامى سيد احمد سالم

3

احمد عطا الله عبد الحميد عبد الباقى

4

أحمد محمود السيد البيومى

5

أمير على محمود عبيد

6

أميرة جمال عبد الخالق صفا

7

بسنت عادل عبد الموالى الغول

2

رمضان درويش رمضان درويش

2

شروق محمد شمس

قسم التدريب الرياضي
اإلشراف
تاريخ التسجيل
عنوان الرسالة
أ.د/شريف فتحى صالح
 2112/2/12أ.د/هبة روحى ابوالمعاطى
تطوير بعض القدرات البدنية والمهارية لتحركات القدمين لناشئ تنس الطاولة
د/نجوى عماد الجمل
أ.د/فايزة محمد شبل
تأثير برنامج تدريبى باستخدام تدريبات  S.A.Qفى بعض القدرات البدنية ومستوى اداء
 2112/2/12د/هبة روحى ابوالمعاطى
االرسال الساحق لالعبى الكرة الطائرة
د/محمد ابوزيد امين
ا.د/شريف فتحى صالح
تاثير برنامج تدريبى باستخدام االحبال المطاطة فى تطوير القدرة العضلية للذراعين وقوة
 2112/1/15د/هبه روحى ابوالمعاطى
ودقة اإلرسال لناشئات التنس األرضى
د/محمود محمد وكوك
أ.د/السيد سامى صالح الدين
دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الفنية الخاصة كمؤشر إلنتقاء العبى المستوى العالى لسالح
2112/11/12
د/محمود عبد الرحيم يسن
سيف المبارزة
ا.د/حمدى ابراهيم يحيى
 2112/11/16أ.د/مجدى حسنى ابوفريخة
تأثير تدريبات ( ) S.AQفى تطوير القدرة العضلية ومستوى االنجاز لناشئى رمى الرمح
د/شيماء حسنين عبد المنعم
ا.د/جمال عبد الحليم الجمل
برنامج تدريبى لتطوير القدرات التوافقية وتأثيرها فى مستوى االداء المهارى لسباحى الصدر 2112/2/12
د/عال عبد الحليم بكر
أ.د/شريف فؤاد الجروانى
تأثير تدريبات جمباز االيروبك فى بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى المالكمات المبتدئات 2112/2/17
د/رحاب رشاد سالم
ا.د/محمد جاد بريقع
دراسة النشاط الكهربى للعضالت العامله لمهارة كوزوريه كيسا جاتاميه كاساس لوضع
 2112/11/16أ.د/مجدى حسنى ابوفريخة
تمرينات نوعية فى رياضة الجودو
د/محمود السيد بيومى
أ.د/عزة شوقى الوسيمى
البروفيل النفس ى كمؤشر النتقاء المتقدمات للكليات العسكرية فى ضوء السمات النفسية
2112/2/12
أ.د/ايهاب محمد فوزى البديوى
لبعض رياضات المنازالت

2

اللواء د/محمد محمود مرسى الشناوى

11

محمد السعيد السيد النادى

تأثير تدريبات القوة الوظيفية فى تطوير بعض القدرات الحركية وفاعلية االداء المهارى لدى
المالكمين

2112/2/17

11

نورهان السعيد عبد الفتاح

تطوير سرعة االستجابة الحركية لبعض المهارات الدفاعية لالعبى كرة السرعة

2112/2/12

12

هبة الله عماد جعيصه

المساهمة النسبية للعضالت العاملة فى اداء مهارة الركلة الخلفية المستقيمة لالعبى
الباراتايكوندو

2112/2/12

ا.د/شريف فؤاد الجروانى
د/احمد محمد ندا
أ.د/مجدى حسنى ابوفريخة
ا.د/شريف فتحى صالح
د/نهاد محمود الكنيسى
ا.د/عالء محمد حلويش
ا.د/محمد جابر بريقع
د/مروى محمد الغرباوى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

آيه محمد عطيه خطاب

2

احمد العزب عبد العزيز شحاته

3

أحمد محمد عبد العزيز الدهراوى

فعالية التدريبات الوظيفية فى تطوير القدرة العضلية واالداء المهارى للمصارعين

4

اسماء محمد احمد على النحراوى

تأثير برنامج تدريبى مركب فى تطوير باستخدام تدريبات ( )Q.P.F.Aفى تحسين المستوى
الرقمى لناشئات الوثب العالى

5

سلمى محمد ابراهيم جوده حموده

تأثير برنامج تدريبى لتطوير بعض القدرات البدنية فى بعض االداءات الخططية لدى العبى
الكرة الطائرة جلوس

6

محمد طارق حسن الغنام

عنوان الرسالة
برنامج تمرينات نوعية فى ضوء التحليل الكيفى لتحسين مستوى اداء مهارة الركلة الدائرية
لناشئ الكاراتيه
تاثير برنامج تدريبى مركب فى تطوي ر بعض القدرات الحركية والمستوى الرقمى لمتسابقى
الوثب العالى

تأثير الالعب البديل فى مستوى االداء الفنى لمباريات كرة القدم كاس العالم 2112م

2

اإلشراف
تاريخ التسجيل
أ.د/عالء محمد طه حلويش
2112/2/12
د/ايثار صبحى شامه
ا.د/على محمود عبيد
 2112/3/12د/دعاء محمد محى الدين
د/محمد عوض الشرقاوى
أ.د/نبيل حسنى الشوربجى
2112/2/17
د/محمد سعد غرابه
ا.د/حمدى يحيى
 2112/3/12ا.د/غادة عبد الحميد
د/زينب فيصل عبد الله
أ.د/مجدى ابوفريخة
 2112/2/12أ.د/ايناس محمد هاشم
د/هدير محمد المطاهر
 2112/12/12ا.د/هانى سعيد عبد المنعم

د/منصور محمد راغب

قسم الترويح الرياضى

أوالً الماجستير  :ـ
ال يوجد

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
محمد على ابواليزيد جابر

م

دور األلعاب الترويحية المائية فى تحسين بعض عناصر اللياقة البدنية لدى العبى السباحة
التوحدين

قسم علم النفس الرياضي

أوالً الماجستير  :ـ
ثانيا ً الدكتوراه - :

عنوان الرسالة

اإلشراف
تاريخ التسجيل
أ.د/فاطمة ابراهيم صقر
 2112/11/12د/هبة حلمى الجمل
د/سالمة محمد ابوحمر

ال يوجد

اسم الطالب

1

نهلة مجدى سعد مصطفى سعد

2

هيثم عبد الغنى محمد شحاته عكر

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

تاثير برنامج ارشادى فى تنمية التفكير اإلبداعى لناشئى الجمباز

2112/1/15

تأثير السلوك العدوانى للجمهور فى دافعية االنجاز الرياضى لالعبى بعض الرياضات
الجماعية

2112/2/12

11

اإلشراف
أ.د/عزة شوقى الوسيمى
أ.د/مرفت احمد كمال
ا.د/عزة شوقى الوسيمى
د/اسامه محمد الكيالنى
د/هدير محمد المطاهر

أوالً الماجستير  :ـ

قسم علوم الحركة الرياضية

ال يوجد

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
آيه محمد السيد طه خليفه

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

نموزج بيوميكانيكى احصائى لالعبى دفع الجله

2112/2/12

اإلشراف
أ.د/محمد جابر بريقع
ا.د/حمدى ابراهيم يحيى

قسم علوم الصحة الرياضية
أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

سارة ابراهيم عبد الحميد

2

غادة متولى محروس ابوالخير

3

محمد حسن وردانى حسن

عنوان الرسالة
اإلضرابات الغذائية لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى وتأثيرها فى مستوى
اللياقة البدنية ووزن الجسم
تأثير برنامج إرشادى (صحى غذائى) فى الوعى الغذائى للمكفوفين بطنطا
برنامج رعاية صحية وبدنية وتاثيره على اللياقة الصحية لناشئى الكاراتيه تخصص كوميتيه

11

اإلشراف
تاريخ التسجيل
أ.د/مسعود كمال غرابه
2112/11/12
د/هبة روحى ابوالمعاطى
أ.د/مسعود كمال غرابه
2112/11/12
د/اسماء طاهر نوفل
 2112/6/12أ.د/مسعود كمال غرابه

ا.د/عالء محمد طه حلويش

ثانيا ً الدكتوراه - :
م

اسم الطالب

1

محمد احمد محمد عوف

2

مروة احمد عبد المنصف كشك

أوالً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة
تاثير برنامج تأهيلى حركى مصاحب لجهاز الموجات التصادمية إلصابات اوتار عضالت
الكتف الدوارة للرياضيين
بناء دليل إلكترونى إرشادى (صحى – قوامى) لمعلمى التربية الرياضية وانعكاسه على
التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للتعلم

اإلشراف
تاريخ التسجيل
أ.د/مجدى محمود وكوك
2112/12/12
د/امل محمد البربرى
أ.د/مسعود كمال غرابه
2112/6/12
أ.د/مجدى محمود وكوك

قسم طرق تدريس التربية الرياضية
عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

1

سميرة سعيد محمد البهنسى

فعالية استخدام الصف المقلوب بمنصة ايزى كالس إلكتساب بعض المهارات التدريسية لدى
الطالب المعلم

2112/6/12

2

هدى كمال السيد عبد الجواد

فعالية استخدام الحقيبة اإللكترونية فى إكتساب بعض المهارات التدريسية لدى الطالب المعلم

2112/6/12

اإلشراف
أ.د/أمانى رأفت البحيرى
أ.د/سالى محمد عبد اللطيف
د/علياء على محمد الخولى
أ.د/أمانى رأفت البحيرى
أ.د/سالى محمد عبد اللطيف
د/مصطفى مسعد نصار

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
ماجدة أبواليزيد الغباشى سيد احمد

عنوان الرسالة
تأثير برنامج تعليمى باستخدام سقاالت التعلم بتقنية االنفوجرافيك فى تعلم بعض مهارات

12

اإلشراف
تاريخ التسجيل
 2112/12/12أ.د/أمل الزغبى السعيد السجيبى

رياضات المضرب

13

أ.د/امانى رفعت البحيرى
د/شريف فتحى صالح

