جامعة طنطا
اإلدارةالعامة لمركزالمعلومات
والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

دليل
رسائل الماجستير والدكتوراه

الممنوحة
للعام الجامعى

1029/1028

1

إعداد  /إدارةالتوثيق والمكتبة
إصدار  /إدارةالنشر

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

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

2

كلمـة
السيد األستاذ الدكتور /مجدى عبد الرؤوف سبع

رئيس الجامعة
ف ـ إطــارإاتمــاة طامعــة طة ــا عمليــة البت ـ العلو ـ ال ـ ــدف إ ـ ــو
و
ــوة ـ يــا ال
المعلومــال الة مــة للبــاار ي والدارس ـ ي واســتمرارا للــدورال ـ
الجامعة من دعيم ل ةب الدراسال العليا وإمدا ام كل ما يتتاطوي إلي من يانال و رعلي م سبل البت .
ومـن مة لـا الــدورالمةـود ـاا ارم العامــة لمركـاالمعلومــال والتوشيـا ك اـد التــراي ي ال ـ تـد ا امــدا البـاار ي األ لــة
المتضمةة لكل ما او طديد يسـعدي ني ن ـدة د ليـل رسـائل الماطسـت والـدكتورا الممةواـة لعـاة  8102/8102الـ ى امـ
إعدا إ ارم التوشيا والمكتبة التعاوي مع اا ارم العامة للدراسال العليا والبتوث و ام إصدار إ ارم النتر.
مع خال ــص نمةي ـ ــات . . . .

رئيس الجامعة
أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع

3

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 والدكتوراه الممنوحة لعام  2019/2018الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق والمكتبة
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر 0

مع خالص أمنياتى 0
أ0د /مصطفى الشيخ
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث القائم بأعمال

4

ليل رسائل الماطست والدكتورا الممةواة جامعة طة ا للعاة الجامع 8102/8102

ت رعاية
األستاذ الدكتور /مجد عبدالرؤوف سبع

رئيس الجامعة
ااشراف العاة

األستاذ الدكتور /مص ف التيخ
ال ائم عمال نائب رئيس الجامعة للدراسال العليا والبتوث
ااشراف التةفي
األستاذ /نامد رشا شلب

نم ي عاة الجامعة
إعدا وكتا ة و نسيا  :إ ارم التوشيا والمكتبة

ااصدار :إ ارم النتر

مع تيال :اا ارمالعامة لمركا المعلومال والتوشيا

5

هرس
د ليل رسائل الماطست والدكتورا الممةواةد
للعاة الجامع 8102/8102
الصفتة

الكلي ـ ـ ــة
-

اآل اب
التجارم
الت ية
الت ية الرياضية
الت ية الةوعية
التمريض
الح وق
الاراعة
الصيدلة
طب األسةاي
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كلية التربيةالرياضية
8

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

احمد سعد محمد احمد الميهى

9

عادل احمد محمد شاهين

3

عمرو كمال محمد الششتاوى

قسم اإلدارة الرياضية
التخصص

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

دور رعاية شباب المدن الجامعية فى توفير فرص الممارسة الرياضية للطالب

9112/5/92

تقويم العمليات االدارية لالنشطة الرياضية لطالب ذوى االحتياجات الخاصة
ببعض الجامعات المصرية

9112/5/92

تقويم خطة النشاط الكشفى بالمرحلة االبتدائية بمحافظة الغربية

9112/9/92

اإلشراف
ا.د /مصطفى احمد عبدالحليم صادق
د  /ايهاب محمد خيرى
ا.د /مصطفى احمد عبدالحليم صادق
د  /ثروت محمد ابوالسبح
ا.د /هالة محمد عمر الصبى
ا.د /مصطفى احمد عبدالحليم صادق

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
غادة نبيل محمد ابراهيم جمال الدين

عنوان الرسالة
تحليل مضمون البرامج التدريبية لمديرى بعض الهيئات الرياضية فى ضوء
االحتياجات الوظيفية

9

التخصص

تاريخ المنح
9112/4/31

اإلشراف
ا.د /مصطفى احمد عبدالحليم صادق
د  /نهى سليمان القليوبى

أوآلً الماجستير  :ـ

قسم التدريب الرياضي

م

اسم الطالب

1

آالء محمد عبده على نافع

9

آية نبيل اسماعيل ابراهيم صحصاح

3

ابراهيم السيد ابراهيم امام

4

تغريد مجدى الراعى عبدالباةقى

دراسة تحليلية للمهارات االساسية االكثر تاثيرا فى نتائج مباريات العبى تنس
الطاولة المعاةقين حركيا

5

سحر حامد سالمة زيدان

تاثير برنامج تدريبى مقترح باستخدام حركات الزومبا خارج وداخل الماء على
مستوى االداء الفنى لسباحة الدولفين

سباحة

6

طه احمد رشاد شلبى

تاثير تدريبات الساكيو على مستوى االداء المهارى لناشئى الكارتية

كاراتية

9112/5/92

7

عطاء على السيد خميس

استخدام تدريبات بيالتس لتطوير ةقوة العضالت العاملة للجذع وتاثيرها فى
المستوى الرةقمى لناشئ سباحة الدولفين

سباحة

9112/6/92

عنوان الرسالة

التخصص

تاريخ المنح

تاثير استخدام تدريبات االيروبكس على تنمية القدرات البدنية الخاصة
ومستوى بعض االداءات المهارية لدى ناشئات كرة السلة

كرة سلة

9112/1/31

العاب ةقوى

9112/6/92

جودو

9112/6/92

تنس طاولة

9112/2/31

تاثير برنامج للطالةقةالحركية فى تطوير بعض المهارات االساسية
لمسابقات العاب القوى لالطفال
تاثير تدريبات كروس فيت لتطوير التحمل والقدرة العضلية على فاعلية
الرمى لدى لعبى الجودو

10

اإلشراف

ا.د /احمد سالمة صابر شحاته
د  /هبة روحى ابو المعاطى
د هبة محمد عاشور
ا.د /فوةقية السعيد برغوت
ا.د/غادة محمد عبدالحميد
ا.د /نبيل حسنى الشوربجى
د  /محمود محمد بيومى
ا.د /احمد سالمة صابر شحاته
ا.د /شريف فتحى احمد صالح
د  /محمد حامد شعبان
ا.د /وفاء محمد كمال الماحى
ا.د /محمد اشرف عبدالستار عوض
د  /هبة حلمى الجمل
ا.د /عماد عبدالفتاح السرسى
د  /سيد محمد المرسى ابوزيد
ا.د /محمد اشرف عوض
د  /هبة حلمى لطفى الجمل
د  /محمد فاروق غازى

2

عمر محمد مرسى مصطفى الشريف

2

عمرو امام احمد امام

تاثير التدريبات النوعية فى مستوى اداء مهارة الشقلبة االمامية على حصان القفز

جمباز

9112/2/31

برنامج تدريبى لتطوير المهارات الدفاعية وتاثيره على مهارة الهجوم
المضادلالعبى تنس الطاولة

تنس طاولة

9112/9/92

11

عمرو ايهاب سيد اسماعيل

برنامج تدريبى لتطوير بعض القدرات البصرية وتأثيره فى مستوى اداء بعض
الضربات الهجومية لناشى تنس الطاولة

تنس طاولة

9112 /11/92

11

فاطمة مسعد زكى زهران

تصميم بطارية اختبارات بدنية النتقاء ناشئات كرة السلة

كرة سلة

9112/9/92

19

محمد السعودى محمد عبدالحنان حويلة

تاثير برنامج تدريبى نوعى فى مستوى اداء ضربة االرسال لناشئ االسكواش

اسكواش

9112/1/31

13

محمد حسين محمد حسن صالح

تأثير برنامج تدريبى لالدراكات الحس حركية وتاثيرها على متغيرات االداء
لمهارة البدء من اعلى فى السياحة

سباحة

9112 /11/92

14

محمد حمدى البسطويسى يوسف

برنامج تدريبى لتطوير القدرات التوافقية وتاثيره على بعض المهارات
الهجومية المركبة لناشئ كرة اليد

كرة اليد

9112/9/92

15

محمد مصطفى عبدالحافظ السيسى

برنامج تدريبى لتقليل فاةقد السرعة لمرحلة االةقتراب وتاثيره فى مستوى االداء
لالعبى الوثب العالى

العاب ةقوى

9112/6/92

16

محمد وحيد صالح السيد

برنامج تدريبى للتوازن العضلى لتطوير القوة الخاصة لبعض عضالت الذراعين
والرجلين وتأثيرها على المستوى الرةقمى لسباحى الصدر

سباحة

9112/11/97

17

محمود عيد على محمود

تاثير تدريبات مركبة ( بدنية – مهارية ) فى تطوير بعض القدرات التوافقية
ومستوى اداء ناشئ الكوميتية فى رياضة الكارتيه

كاراتية

9112/5/92

12

هدير جمال فايز الشال

برنامج مقترح باستخدام العاب تمهيدية خاصة وتاثيره فى تحسين بعض
القدرات البدنية واالنجاز الرةقمى لمسابقة  111م حواجز

العاب القوى

9112/2/31

12

يسرا حمدى عبدالهادى الطنبولى

تاثير برنامج تدريبى باستخدام سلم الرشاةقة على مستوى اداء بعض المهارات

كرة سلة

9112/4/ 31

11

ا.د /هشام محمد النجار
ا.د /يحيى احمد عطا الله
د  /عمرو محمد عبدالرازق
ا.د /مجدى حسنى ابوفريخة
أ.د  /احمد سالمة صابر شحاته
د  /محمد السيد عبدالجواد
ا.د /مجدى حسنى ابوفريخة
أ.د  /احمد سالمة صابر شحاته
د  /محمد حامد شعبان
ا.د /احمد سالمة صابر شحاته
د  /محمد ابراهيم جاد الحق
ا.د /مجدى حسنى ابوفريخة
أ.د  /احمد سالمة صابر شحاته
د  /احمد حسن حسين عزت
ا.د /محمد اشرف عبدالستار عوض
ا.د /منال جويدة ابوالمجد
د  /احمد رياض زكريا المنشاوى
ا.د /زينب اسماعيل محمد
د  /هبة روحى ابو المعاطى
د  /ايمان محمد نجيب
ا.د /على محمود عبيد
ا.د /حمدى ابراهيم يحيى
ا.د/إيهاب سيد اسماعيل
د /احمد المحمدى القاضى
د /امل حلمى لطفى الجمل
ا.د /عماد عبدالفتاح السرسى
د  /غفران حسنى سالمة
ا.د/على محمود عبيد
ا.د /غادة محمد عبدالحميد
د  /على مصطفى غالب
ا.د /احمد سالمة صابر شحاته

د  /محمد ابراهيم جاد الحق
د  /منة الله محمد المقدم

الهجومية لناشئات كرة السلة

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

عنوان الرسالة

التخصص

تاريخ المنح

اسم الطالب

1

أحمد محمد محمد ندا مصطفى

تاثير برنامج تدريبى هوائى وال هوائى على الخاليا الجذعية لبعض القدرات
البدنية لناشئ العاب القوى

العاب القوى

9112/9/92

9

الحسن على محمد فاخر

برنامج تدريبى لتطوير القدرات البدنية الخاصة بالحكام وفق تعديالت االتحاد
الدولى لكرة السلة

كرة السلة

9112/5/92

3

الشيماء على محمد ابو دهب

تصميم جهازكرة سرعة معدل وتاثيره على مستوى االداء للناشئين
تحت  11سنة

كرة سرعة

9112/9/92

4

إسراء عبدالعال على رمضان السكرى

تاثير تدريبات االطالة بالتسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية فى
تطوير المرونة والمستوى الرةقمى لمتسابقات 111م /حواجز

العاب ةقوى

9112 /11/92

5

رانيا سعيد محمد عبداللطيف

تاثير برنامج تدريبى باستخدام تدريبات تحمل القدرة البدنية فى متغيرات االداء
الفنى والمستوى الزمنى لسباحى الصدر للناشئين

سباحة

9112/9/92

6

عاطف ماهر محمد محمود العدوى شهاب الدين

تنوع جين  AGTوعالةقته ببعض المتغيرات البدنية كمؤشر النتقاء العبى كرة
السلة

كرة السلة

9112 /4 /31

12

اإلشراف
ا.د /مجدى حسنى ابوفريخة
ا.د /دسوةقى عزت ابوعمو
د  /محمد حلمى الجناينى
ا.د /مجدى حسنى ابوفريخة
ا.د /احمد سالمة صابر شحاته
د  /السيد يسن مرزوق
ا.د /مجدى حسنى ابوفريخة
د  /محمد السيد عبدالجواد
ا.د/على محمود عبيد
أ.د /حمدى ابراهيم يحيى
د  /هبة روحى ابوالمعاطى
ا.د /ايهاب سيد اسماعيل
د /احمد المحمدى القاضى
د  /هبة حلمى الجمل
ا.د /مجدى حسنى ابوفريخة
ا.د /فاطمة سعد عبدالفتاح
ا.د /فاطمة احمد بسيونى

7

محمد احمد عبدالحى الطويل

تاثير التدريب المتباين فى ضوء النمط الجينى  A.C.Eلتطوير بعض
المتغيرات البدنية وفعالية االداء المهارى للمصارعين

مصارعة

9112/4/31

2

منى ابراهيم عبدالحميد على

تاثير االسلوب المركب المتوازى لتطوير بعض القدرات الحركية الخاصة على
مستوى اداء البومزا الحرة لناشئ التايكوندو

تايكوندو

9112/9/92

2

منى السيد عبدالفتاح عبدالوهاب

تاثير تدريب البيالتس على بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوى االداء
المهارى لالعبى الكاتا فى رياضة الكاراتيه

كاراتية

9112/4/31

11

نهاد محمود رفعت ابراهيم الكنيسى

النشاط الكهربى للعضالت العاملة لمهارات السحب فالنطر كمؤشر لوضع
تمرينات نوعية لالعبات هوكى الميدان

9112/9/92

11

هبة كمال الدين احمد الديب

برنامج تدريبى باستخدام جهاز كابل فى تطوير القوة الخاصة لسباحى الزحف
على البطن واثره على متغيرات االداء الفنى

سباحة

9112/1/31

19

هشام محمد كاظم محمد ذكى خليل

تاثير برنامج تدريبى باستخدام البنش المتحرك المعدل لتطوير القوة العضلية
ومتغيرات االداء الفنى لسباحى الصدر

سباحة

9112/1/31

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

اسماء احمد شريف احمد عبدالهادى

9

امنية مصطفى السيد ابوالمعاطى

3

خالد محمد عبدالفتاح النخالوى

د  /هبة احمد عاشور
ا.د /فاطمة سعد عبدالفتاح
ا.د /نبيل حسنى الشوربجى
د  /محمد زكريا بلضم
ا.د /شريف فؤاد الجروانى
ا.د /احمد سعيد زهران
د  /مى عاصم حمودة
ا.د /شريف فؤاد الجروانى
ا.د /عماد عبدالفتاح السرسى
د  /محمد زكريا بلضم
أ.د/ياسر عاطف غريب غرابه
ا.د/محمد احمد محمود در
د/راوية محمد عبد المنعم مصباح
ا.د /جمال عبدالحليم الجمل
ا.د /منال جويدة ابوالمجد
د /احمد المحمدى القاضى
ا.د /هويدا على السعدنى
د  /وليد محمد دغيم

قسم الترويح الرياضى
التخصص

عنوان الرسالة
برنامج ترويحى رياضى للحد من بعض المشكالت النفسية للتلميذات البدينات
برنامج ترويحى لتحسين المناعة النفسية لدى المرأة العاملة
برنامج ترويحى لخفض حدة التنمر لتالميذ الحلقة االولى من التعليم االساسى

13

تاريخ المنح
1112/4/31
9112/7/31
9112 /9/ 92

اإلشراف
ا.د /امانى محمد الصفتى
د  /اسامة محمد الكيالنى
ا.د /عزة شوةقى الوسيمى
ا.د /هالة محمد عمر الصبى
د  /احمد محمد شوةقى
ا.د /امانى محمد الصفتى
د  /اسامة محمد الكيالنى

4

سارة عادل لطفى عبدالنبى

5

سماح محمد رضا يحيى جمعة

6

محمود ابراهيم على ابراهيم

برنامج ترويحى باستخدام خامات البيئة لتحسين التذوق الفنى لدى تالميذ
الحلقة االولى من التعليم االساسى

1112/4/31

برنامج ترويحى لخفض ةقلق المستقبل لدى الكفيفات

1112/4/31

برنامج ترويحى رياضى لتحسين مفهوم الذات لدى اطفال مرضى السرطان

9112/7/31

ا.د /هالة محمد عمر الصبى
د  /احمد محمد شوةقى
ا.د /عزة شوةقى الوسيمى
ا.د /هالة محمد عمر الصبى
د  /سالمة محمد ابو حمر
ا.د /علية حسين خيرالله
ا.د /عالء عبدالعظيم السيسى
د  /شيماء رياض زكريا المنشاوى

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

زينب مسعود محمد البليطى

التخصص

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

برنامج ترويحى لتنمية بعض الذكاءات المتعددة للمعاةقين حركيا

9112 /9/ 92

9

سهام ابراهيم سيد احمد الفقى

تاثير برنامج ترويحى على االنهاك النفسى لمعلمى ذوى االحتياجات الخاصة
( المعاةقين ذهنيا )

9112 /9/ 92

3

محمد محمد عبدالقوى الخواجة

برنامج العاب ترويحية لتنمية بعض المهارات الحسية والحركية للمكفوفين

9112/4/31

أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

اإلشراف
ا.د /علية حسين خيرالله
ا.د /عزة شوةقى الوسيمى
د  /احمد محمد شوةقى
ا.د /اخالص محمد عبدالحفيظ
ا.د /هالة محمد عمر الصبى
د  /سالمة محمد ابو حمر
ا.د /احمد محمد عبدالمعز السنتريسى
ا.د /امانى محمد الصفتى
د  /نهى فتحى صالح

قسم علم النفس الرياضي
التخصص

عنوان الرسالة

14

تاريخ المنح

اإلشراف

1

امانى على ابوالمعاطى الشين

9112/9/92

الرضا الوظيفى لمدرسات التربية الرياضية بالمدارس الفكرية بمحافظة الغربية

ا.د /عزة شوةقى الوسيمى
د  /هبة سعيد عبدالمنعم

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م
1

اسم الطالب
آمال مصطفى ابراهيم هيبه

عنوان الرسالة
الصالبة العقلية وعالةقتها بجودة الحياة والضغوط النفسية لالعبى المنتخبات
بالجامعات لمصرية

التخصص

تاريخ المنح
9112/2/31

اإلشراف
ا.د /عزة شوةقى الوسيمى
د  /اسامة محمد الكيالنى

قسم علوم الصحة الرياضية
أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

1

اسراء عبدالمولى السيد عطية

9

ايهاب عالء عبدالفتاح السرسى

3

جهاد حلمى حامد محمد

4

محمد جمال محمد عبداللطيف

5

محمد وليد حسينى الميدانى

6

مروة محمود محمد عبدالحميد المسيرى

عنوان الرسالة
برنامج تاهيلى حركى لتحسين بعض القدرات الوظيفية للعمود الفقرى للحد من
انحرافات الطرف العلوى للسيدات بعد انقطاع الطمث
تاثير برنامج تاهيلى داخل وخارج الوسط المائى لالعبين المصابين
بالفتق االربى بعد الجراحة
دراسة تحليلية لالصابات االكثر شيوعا للطالبات المتخصصات بكلية الشرطة
تاثير برنامج تاهيلى حركى فى انحراف استدارة اعلى الظهر المركبة
لضعاف البصر
اثر برنامج رعاية صحية بدنية على بعض مؤشرات اللياةقة الصحية والبدنية
لناشئ كرة اليد
تاثير برنامج تاهيلى لتحسين اداء العضالت العاملة على العمود الفقرى خالل

15

التخصص

تاريخ المنح
9112/2/31
9112/2/31
9112/3/31
9112/6/92
9112/6/92
9112/2/31

اإلشراف
ا.د /احمد على ابراهيم العطار
د  /اسماء طاهر نوفل
ا.د /مجدى محمود وكوك
ا.د /هشام فياض فياض على
ا.د /مجدى محمود وكوك
د  /مروة فاروق غازى
ا.د /مجدى محمود وكوك
د  /مروة فاروق غازى
ا.د /مسعود كمال غرابة
د  /ضياء الدين احمد ابوضياء
ا.د /احمد على ابراهيم العطار

ا.د /دينا جمال الدين الخولى

فترة الحمل

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

اشجان عاطف محمود على الحمضى

9

ابراهيم محمد هالل محمود هالل

3

سماح كامل ابراهيم ابو ستيتة

4

نبيل السيد احمد عبدالحميد خليفة

عنوان الرسالة
برنامج تاهيلى حركى فى ضوء الخصائص الكينماتيكية لتطوير بعض انماط
حركة المشى ألطفال متالزمة داون

التخصص

تاريخ المنح
9112/7/31

تاثير برنامج للتوجية واالرشاد الصحى الرياضى على الوعى الصحى وصحة
االم فى فترة الحمل

9112/9/92

تاثير برنامج تدريبى باستخدام التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية
فى بعض الخصائص البيوميكانيكية لتحسين المرونة لناشئات الجمباز

9112/9/92

تاثير برنامج ( صحى – رياضى ) لتحسين الجوانب الصحية للكشافين
المصريين فى ضوء برامج المنظمة العالمية للحركة الكشفية

9112/1/31

16

اإلشراف
ا.د /مجدى محمود وكوك
ا.د /ياسر عاطف غرابة
ا.د /مسعود كمال غرابة
ا.د /اشرف المحمدى المطاهر
د  /مروة فاروق غازى
ا.د /مرفت احمد كمال
ا.د /ياسر عاطف غريب غرابة
د /ايثار صبحى ابوشامة
ا.د /مسعود كمال غرابة
د  /داليا السيد عنتر الحنش

قسم طرق تدريس التربية الرياضية
أوآلً الماجستير  :ـ
م

اسم الطالب

التخصص

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

1

أمل جالل يوسف عبدالرحيم حمامة

تاثير برنامج تعليمى باستخدام الفيديو التفاعلى على تعلم بعض مهارات الحبل
لطالبات كلية التربية الرياضية – جامعة طنطا

9112/ 5 / 92

9

إسالم رافت عبدالفتاح شهبه

تاثير استخدام التعليم المقلوب على الجانب المعرفى وتحسين مستوى االداء فى
التمرينات لطالبات كلية التربية الرياضية  --جامعة طنطا

9112/7/31

3

بسمة رضا جاد البيومى

تاثير برنامج انشطة استكشافية حركية باستخدام العرائس القفازية فى اكساب
بعض مبادئ حقوق الطفل المعاق ذهنيا

9112/2/31

4

داليا السيد اسماعيل محمد

5

شيماء رضا عبدالوهاب المزين

دراسة تقويمية لمنهاج مرحلتى االشبال والكشافة فى االندية ومراكز الشباب
فى جمهورية مصر العربية
تاثير برنامج تعليمى باستخدام السبورة الذكية فى تعليم
مهارات الكرة الطائرة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى

17

9112/2/31
9112/2/31

اإلشراف
ا.د /سلوى عبدالهادى شكيب
ا.د /ماجدة عقل محمد صابر
د  /على مصطفى المغربل
ا.د /امل الزغبى السعيد السجينى
ا.د /السيد عبدالعظيم دربالة
ا.د /حنان محمد عبداللطيف
د  /زيزيت عزيز صبحى
ا.د /ماجدة عقل محمد صابر
ا.د /حنان محمد عبداللطيف
د  /زين العابدين معروف الخولى
ا.د /ماجدة عقل محمد صابر
ا.د /امانى رفعت البحيرى
د  /هبة سعيد عبدالمنعم
ا.د /امل الزغبى السعيد السجينى
د  /فايزة محمد شبل

6

نهى فاروق محمد عطية

تاثير استخدام الحقيبة التعليمية االلكترونية فى تعلم بعض مهارات رياضية
المالكمة لدى المبتدئين

9112/2/31

ا.د /شريف فؤاد الجروانى
ا.د /سالى محمد عبداللطيف

ثانيا ً الدكتوراه  :ـ
م

اسم الطالب

1

احمد السعيد عبدالفتاح الجلمة

9

اسماء محمد محمد السمين

التخصص

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

تاثير استخدام التعليم المتمايز فى تحصيل مقرر طرق التدريس لطلبة كلية التربية
الرياضية  -جامعة كفر الشيخ

9112/11/92

تاثير استخدام االجهزةالنقالة فى تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية
الرياضية بطنطا

9112/11/92

3

انجال محمد دسوةقى ابو النجاة

تاثير استخدام بعض انماط التصوير ثالثى االبعاد االلكترونى فى تعلم سباحة الزحف
على الظهر

9112/ 5 / 92

4

علياء على محمد على الخولى

فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر االنترنت فى التحصيل المعرفى والمهارات
التدريسية لطالبات كلية التربية الرياضية بطنطا

9112/11/92

5

غادة عرفة عبدالقادر الغريبى

تاثير برنامج تعليمى باستخدام الواةقع االفتراضى فى تعلم مهارة رمى الرمح

9112/2/31

6

محمود البدرى اسماعيل شريف

تصميم استراتيجية تعليمية ةقائمة على النظرية البنائية وتاثيرها فى تعلم بعض مهارات
انشطة درس التربية الرياضية

9112/6/92

7

مصطفى محمود عوض احمد عبده

فعالية مقرر الكترونى لمادة طرق التدريس فى جوانب التعلم لدى طالب كلية التربية
الرياضية جامعة طنطا

9112/9/92

2

ميادة رمضان محمد ساطور

تأثير استخدام برمجية تعليمية معدة بالتحليل الكيفى فى تعلم مهاره الوثب العالى

9112/11/92

18

اإلشراف
ا.د /ماجدة عقل محمد صابر
ا.د /هانى سعيد عبدالمنعم
ا.د /سالى محمد عبداللطيف
د  /احمد محمد ابراهيم الهنيدى
ا.د /حنان محمد عبداللطيف
د  /فايزة محمد شبل
د  /هبة سعيد عبدالمنعم
ا.د /امل الزغبى السعيد السجينى
ا.د /منال جويدة ابو المجد
د  /شيرين مصطفى الجوخى
ا.د/امل الزغبى السعيد السجينى
ا.د /سالى محمد عبداللطيف
ا.د /حنان محمد عبداللطيف
د  /دعاء محمد محى الدين
د  /تامر سمير عبدالجواد
ا.د  /محمد سعد زغلول
ا.د /امل الزغبى السعيد السجينى
ا.د /حنان محمد عبداللطيف
د  /محمد سعد زغلول محمود
ا.د /امل الزغبى السعيد السجينى
ا.د /محمد سعد زغلول
ا.د /محمد جابر بريقع

2
11

ميلودى محمد سعد زغلول محمود احمد

مسرحة العرائس القفازية كمدخل لبرنامج تربية حركية الكتساب بعض المظاهر
السلوكية واالداب والفصائل لالطفال المعاةقين ذهنيا

9112/9/92

نهال عادل احمد حسام الدين

تاثير استخدام اسلوب المحطات متباينة المستويات فى تعلم مهارة القفز داخال فى
رياضة الجمباز

9112/2/31

19

ا.د /غادة محمد عبدالحميد
د  /ميادة حمدى يحيى
ا.د /ماجدة عقل محمد صابر
ا.د /امانى رفعت البحيرى
ا.د /زينب سيد حسن على
ا.د /هشام محمد النجار
ا.د /يحيى احمد عطا الله
د  /رحاب رشاد سالم

