
 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية 

 المكتبة  
 

                        (1)المناهج وطرق التدريس دكتوراة   قائمة رسائل                             
 

رقم 
 الرف 

 

الرقم 
 العام 

 السنة  الجامعة  اسم المشرف  اسم الباحث  عنوان البحث او الرسالة    

7  
 

ى وعالقتة بمستوى اداء العامل الدين 77
طالبات قسم التربية الرياضية بجامعة 

 طنطا 

فاطمة ابراهيم 
 صقر 

سهام محمد 
 بدر 

 1811 طنطا 

11 
 

دراسة مقارنة لبعض االستجابات   98
الفسيولوجية الناتجة عن حمل 

 المسابقة وعالقتة بالمستوى البدنى 

محمد احمد  مسعود غرابة 
 سالمة 

 1881 طنطا 

17 
 

دراسة مقارنة لفاعلية بعض اساليب  94
 التعلم فى السباحة 

احمد المحمدى 
 القاضى 

على فهمى 
 البيك 

 1881 طنطا 

19 
 

البعد التنربوى السياسى للتربية  41
 الرياضية والبدنية 

يحيى فكرى 
 محروس 

ابراهيم 
عصمت 
 مطاوع 

 1881 طنطا 

 
17 

دراسة عاملية لجوانب مستوى  9
 ة السلة التصويب لالعبات كر

امل الزغبى 
 السجينى 

محمود يحيى 
 سعد 

 1887 طنطا 

71 
 

تاثير تفاعل االتجاهات التربوية على  43
 تنمية القدرة االبتكارية لالطفال 

محمد احمد  ماجدة عقل 
 سالمة 

 1887 طنطا 

77 
 

سرعة العدو وعالقتة بخصائص القوة  78
 س13ـ  11للفئات السنية 

حمدى ابراهيم 
 يحيى 

د محم
 الكيالنى 

 1887 طنطا 

73 
 

تاثير برنامج مبرمج لتنمية المهارات  93
 الحركية لجمباز االطفال 

سلوى عبد 
 الظاهر 

حلمى لطفى 
 الجمل 

 1889 طنطا 

 
77 

تطوير بعض االدراكات الحس حركية  47
 لناشئات الجمباز 

مرفت احمد 
 كمال 

 1889 طنطا  فاروق غازى 

 
78 

بعض جوانب العالقة بين تطوير  71
 13ـ 11التكوين الجسمى للسباحات 

 س

هويدا على 
 السعدنى 

محمد 
 الكيالنى 

 1889 طنطا 

دراسة استخدام بعض اساليب  08 13
التعلم لتطوير االداء الفنى لسباحة 

 الدولفين 

جمال عبد 
 الحليم الجمل

محمد 
 الكيالنى

 

 3991 طنطا 

 
11 

تاثير تناول نوعيات مختلفة من  13
الغذائية على المجهود  الوجبات
 البدنى 

هالة احمد 
 مصطفى

زينب على 
 عمر

 3991 طنطا 

دراسة ديناميكية بعض المتغيرات  11 49
الفسيولوجية للتالميذ الموهوبين 

 رياضيا 

سيد عبد  فتحى محمد ندا
 الجواد السيد

 3991 طنطا 

تاثير برنامج تمرينات لتنمية بعض  71 43
ى مستوى االدراكات الحس ـ حركية عل

 اداء المهارات 

يحيى احمد 
 عطا اللة

محمد 
ابراهيم 
 شحاتة

 1883 طنطا 

برنامج مقترح لتعليم بعض  27  10
 مهارات الجمباز للمعاقين حركيا 

هشام محمد 
 النجار

محمد احمد 
 سالمة

 3991 طنطا 

 3991 طنطافاطمة على وى محمد نجدراسة تحليلية لبعض الفنون  90 08



الشعبية المرتبطة بالرقص الشعبى 
 فى النوبة 

 سليم رمضان

التدريس باسلوب االكتشاف واثرة  98 01
 على مهارات التصويب فى اليد 

زينب 
اسماعيل 

 محمد

فاروق 
السيد 
 غازى

 3991 طنطا

93 

 
تحليل مستوى االداء المهارى فى الكرة  83

 الطائرة للفرق االفريقية 
تغريد محمد 

 العراقى 
مجدى احمد 

 حجازى 
 1887 نطا ط

 
97 

استجابة بعض المتغيرات البيولوجية  113
 للمجهود البدنى لمتسابقى العاب القوى 

عصام محمد 
 عبداللة 

على محمود 
 عبيد 

 1887 طنطا

98 
 

دراسة معدالت النمو لبعض الخصائص  111
المورفولوجية لتالميذ الموهوبين 

 رياضيا

امل حلمى 
 الجمل 

محمد 
الكيالنى 
 ابراهيم 

 1887 طنطا

31 
 

دراسة تحليلية لبعض الطرق  88
والمهارات الهجومية لكرة القدم 

1889 

اشرف عبد 
 العزيز على 

فاروق السيد 
 غازى 

 1887 طنطا 

34 
 

تاثير استخدام التعليم الذاتى فى تعلم  111
 بعض  مهارات العاب القوى 

عنايات ابو 
 الهوى 

محمد 
 الكيالنى 

 1887 طنطا

37 
 

سلوب النظم لتطوير العاب استخدام ا 114
 القوى فى مصر 

خالد عبد الغفار 
 الفالح 

محمد احمد 
 سالمة 

 1887 طنطا

38 
 

تاثير استخدام بعض طرق التدريس  141
المطور فى مستوى اداء طالبات كلية 

 التربية الرياضية فى اليد

حنان محمد 
 عبد اللطيف 

فاروق السيد 
 غازى 

 1881 طنطا

ر الطالبات محددات اختيا 311 17
 المتقدمات لاللتحاق بكليات التربية 

عاطف 
حسين 

 اسماعيل 

محمد 
 الكيالنى 

 3990 طنطا 

دراسة تحليلية لالشطة الترويحية  373 11
 لتالميذ المرحة االعدادية بالشرقية 

هشام حسين 
 عبداللة 

محمد 
 الكيالنى 

 3990 طنطا

برنامج حركات تعبيرية الكتساب  379 10
 المفاهيم البيئية لالطفال 

حنان حلمى 
 الجمل 

محمد 
 الكيالنى 

 3990 طنطا

البناء العاملى لمستوى االداء فى  372 28
 مسابقات الميدان والمضمار  

اشرف رشاد 
 شلبى 

طارق عز 
 الدين 

 3990 طنطا 

برنامج مهارى مقترح لتنمية  310 21
ة الخاصة لكرة المهارات الهجومي

 السلة 

احمد سالمة 
 صابر  

فاروق 
السيد 

  غازى 

 9111 طنطا

تاثير استخدام اساليب التدريس  319 20
على مستوى االداء المهارى فى 

 السلة 

محمد حسن  لمياء فوزى 
 عالوى 

 7888 طنطا 

تاثير استخدام بعض اساليب  319 08
التدريس على تعلم مسابقة قذف 

 القرص 

 دعاء محمد
 محيى الدين 

محمد 
 الكيالنى 

 7888 طنطا 

استخدام منظومة وسائط متعددة  991 01
وتاثيرها على تعلم المهارات 

 ى المالكمة االساسية للمبتدئين ف

ايهاب فتحى 
 زكى 

يحيى السيد 
 الحاوى 

 7883 طنطا

 7883 طنطا محمد سعد فايزة محمد باستخدام االسلوب تاثير برنامج  391 01



المتباين على تعلم مهارات الكرة 
 الطائرة 

 زغلول شبل 

دور منهج كرة السلة والمعلم فى  321 02
اكسلب النواحى المعرفية لتالميذ 

 مراحل التعليم العام 

محمد وهبة 
 البيلى 

محمد سعد 
 زغلول

 7883 طنطا 

تاثير برنامج تعليمى باستخدام  309 09
تدريبات التحرك على سرعة تعلم 

 السباحة 

جويدة  منال
 ابو المجد 

محمد 
صبرى 

 عمر 

 7883 طنطا 

فاعلية برنامج حركات تعبيرية باستخدام  311 97
 اسلوب امتشاف االبتكار الحركى 

 
 

مرام سراج 
 الدين 

محمد 
 الكيالنى 

 7888 طنطا

فاعلية برنامج تربية حركية مقترح فى  787 90
تنمية القيم االخالقية لطفل ماقبل 

 المدرسة 

يد سعاد الس
 ابراهيم 

علية حسين 
 خير اللة 

 7883 طنطا 

بناء منظومة بالوسائط المتعددة وتاثير  782 90
استخدامها على تعلم مهارات 

 المصارعة 

محمد نبوى 
 االشرم 

مسعد على 
 محمود 

 7887 طنطا

فاعلية برنامج تربية حركية فى تنمية  332 383
 القيم االضافية لطفل ما قبل المدرسة 

يد سعاد الس
 ابراهيم 

علية حسين 
 خير اللة 

 7883 طنطا 

تاثير برنامج تعليمى مقترح باستخدام  712 387
الحقيبة التعليمية على تعلم مهارات 

 الجمباز 

رضا سعد 
 ياسين 

زينب سيد 
 حسن 

 7880 طنطا 

فاعلية برنامج تعليمى مقترح  723 381
 باستراتيجية كلير باستخدام الهيبر ميديا 

سالى محمد 
 عبد اللطيف 

محمد سعد 
 زغلول

 7881 طنطا 

تاثير برنامج تعليمى باستخدام اسلوب  727 380
 الوسائط التعليمية 

فاطمة احمد 
 بسيةنى 

محمد سعد 
 زغلول 

 7881 طنطا

381 
 

فعالية برنامج باستراتيجية كيلر  274
باستخدام الوسائط المتعددة على تعلم 
 مهارات البالية 

 

 
نيفين عبد 

 الخالق

هناء عفيفى 
 محمد 

  طنطا'
7881 

فاعلية برنامج تعليمى باستخدام   773 113
 اسلوب الهيبر ميديا 

حازم 
مصطفى عبد 

 القادر 

محمد سعد 
 زغلول 

 7113 طنطا 

تاثير استخدام الوبى التعليم  714  117
التعاونى واالتقان على الجانب 

 المعرفى لسباحة الزحف 

سعد عبد 
 الجليل

هناء 
 طنطا  عفيفى 

7113 

تصميم موقع تعليمى عللى شبكة  784 118
االنترنت واثرة على  تعلم 

 مسابقات الميدان 

ايهاب محمد 
 فهيم 

محمد سعد 
 زغلول 

 7113 طنطا 

تحديد االهداف السلوكية لمنهجى  783 111
 كرة القدم وسالح الشيش 

هانى سعيد 
 عبد المنعم 

فاروق 
السيد 
 غازى 

 1881 طنطا 

بناء موقع انترنت تعليمى وتاثيرة على  111 373
اكتساب بعض المهارات التدريسية لدى 

 طالبات التربية العملية 

هبة سعيد عبد 
محمد سعد  المنعم 

 زغلول 

 م7118 طنطا



 
141 

موقع تعليمى كمدخل لبناء منهج كرة  431
 القدم لطلبة كليات التربية الرياضية 

محمد صبحى 
 عبد الفتاح 

محمد سعد 
 ل زغلو

 7111 طنطا 

التكنولوجيا كمدخل لبناء منهج  471 147
الرياضات المائية  لكليات التربية 

 الرياضية 

محمد فاروق 
 غازى  

ماجدة عقل 
 صابر 

 7111 طنطا  

 
143 

بناء برنامج تعليمى على شبكة  479
المعلومات الدولية وتاثيرة على تعلم 

 مهارة الطائرة 

ايمان عبد 
 المقتدر 

 محمد سعد
 زغلول 

 7117 طنطا 

 
143 

تاثير برناامج تعليماة باساتخدلم اسالوب  417
المااوديالت بالحاساااب االلاااى فاااى ضاااوء 

 التحليل الكيفى 

مدحت يحيى 
 عبد الرحمن 

محمد جابر 
 بريقع 

 7117 طنطا 

 


