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رقم 
 الرف

الرقم 
 العام

 الجامعة اسم المشــــرف اسم الباحـــــــــث عنوان البحث أو الرسالة
سنة 

 المناقشة

3 33 
المدركات الشائعة حول التربية البدنية 

 وعالقتها ببعض القوى
هدى ابراهيم 

 حسين
سـهام محمد 

 بدر
 8833 طنطـــــا

5 55 
 دراسة مقارنه للحالة القوامية بين العبات

 الجمباز بالدرجة األولى
سهير فتحى عبد 

 الفتاح
مديحة محمد 

 األمام
 8833 طنطـــــا

3 35 
سرعة رد الفعل الحركى وعالقته بمراكز 

 الالعبين وتخصصاتهم لدى العبى الكرة الطائرة
مصطفى أحمد عبد 

 الحليم
محمد الكيالنى 

 ابراهيم
 8833 طنطـــــا

81 58 
رفع مستوى تأثير العروض الرياضية على 

 األداء لبعض مهارات الحركات األرضية
السيد عبد العظيم 

 دربالة
أحمد المتولى 

 منصور
 8838 طنطـــــا

81 33 
أثر برنامج مقترح لألحماء على مستوى 

 سنة 83األداء فى الجمباز للناشئات تحت 
زيزيت عزيز 

 صبحى
أحمد المتولى 

 منصور
 8838 طنطـــــا

83 51 
األنجاز بمستوى األداء لدى عالقة دافعية 

 مالكمى الدرجة األولى بمحافظة الغربية
شريف فؤاد 

 الجروانى
محمد أحمد 

 سالمة
 8881 طنطـــــا

85 01 
تأثير أساليب مختلفة لالحماء على بعض 
 المتغيرات الفسيولوجية وعالقتها بالسياحة

هويدا محمود على 
 السعدنى

عصام محمد 
 أمين

 8881 طنطـــــا

88 80 
عالقة بعد التريث ــ االندفاع ــ بمستوى 

 األداء لدى العبى الجمباز
يحيى أحمد عطا 

 هللا
محمد أحمد 

 سالمه
 8881 طنطـــــا

11 81 
اتجاهات طالبات قسم التربية الرياضية نحو 

 ممارسة كرة اليد
زينب اسماعيل 

 محمد
أميرة عبد 

 الفتاح
 8888 طنطـــــا

18 83 
التربية الرياضية نحو اتجاهات طالبات قسم 

 ممارسة كرة اليد
زينب اسماعيل 

 محمد
أميرة عبد 

 الفتاح
 8888 طنطـــــا

13 53 
أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية على 

 مستوى اداء بعض المهارات فى الباليه
 

 حنان حلمى الجمل
تراجى محمد 
 عبد الرحمن

 8888 طنطـــــا

13 55 
التعليمية على أثر استخدام بعض الوسائل 

 مستوى اداء بعض المهارات فى الباليه
 

 حنان حلمى الجمل
تراجى محمد 
 عبد الرحمن

 8888 طنطـــــا

15 50 
أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية على 

 مستوى اداء بعض المهارات فى الباليه
 

 حنان حلمى الجمل
تراجى محمد 
 عبد الرحمن

 8888 طنطـــــا

10 83 
تحليلية لمشكالت تنفيذ برنامج دراسة 

 األلعاب بمنهاج التربية الرياضية
تغريد محمد 

 العراقى
حلمى لطفى 

 الجمل
 8888 طنطـــــا

15 83 
دراسة تحليلية لمشكالت تنفيذ برنامج 

 األلعاب بمنهاج التربية الرياضية
تغريد محمد 

 العراقى
حلمى لطفى 

 الجمل
 8888 طنطـــــا

13 11 
لمشكالت تنفيذ برنامج دراسة تحليلية 

 األلعاب بمنهاج التربية الرياضية
تغريد محمد 

 العراقى
حلمى لطفى 

 الجمل
 8888 طنطـــــا

18 88 
فعالية استخدام نظام الوسائط المتكاملة على 

 تعلم بعض مهارات سالح الشيش
عبير عبد المنعم 

 عبد الوهاب
حلمى لطفى 

 الجمل
 8881 طنطـــــا

31 88 
شندى محمد عبد  التربوية االسالمية للحركة الكشفيةاألصول 

 الرحمن
سعد الدين 

 صالح
 8883 طنطـــــا

30 85 
الخصائص المورفولوجية لالعبى رياشة 

 الكاراتيه
عالء محمد طه 

 حلويش
حلمى لطفى 

 الجمل
 8883 طنطـــــا

31 811 
عالقة بعض السمات الشخصية بالمستوى 

الرقمى لدى العبى الدرجة األولى والثانية أللعاب 
 القوى 

وليد محمد عبد 
 المنعم

مديحة محمد 
 األمام

 8883 طنطـــــا

 8885 اطنطـــــزينب سيد السعيد محمد تأثير تنمية التوازن على مستوى أداء بعض  833 33
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 حسـن العدل الحركات األرضية فى الجمباز

30 813 
تأثـــير اســـتخدام التــعليم المبرمــــج فـــى 

 رمى الرمح
دعاء محمد محيى 

 الدين
محمد الكيالنى 

 ابراهيم
 8885 طنطـــــا

51 338 
برنامج العاب تمهيدية لتعليم سباحة 

 الدولفين للمبتدئين
أشرف ابراهيم 

 عبد القادر
عصام محمد 

 أمين
 8885 طنطـــــا

53 811 
أثر تنمية التحمل الخاص على تحسين 
مستوى األداء المهارى لجملة الحركات 

 األرضية

ياسر عاطف 
 غرابه

محمد ابراهيم 
 شحاته

 8885 طنطـــــا

55 883 
تأثير أسلوب العروض الرياضية على بعض 

 الصفات البدنية لتالميذ التعليم األساسى
ابراهيم محمد 

 فاروق جبر
عفاف عبد 

 المنعم
 8885 طنطـــــا

55 831 
تأثير برنامج تمرينات مقترح فى تنمية 
سرعة االستجابة الحركية لدى العبى 

 الكاراتيه

عماد عبد الفتاح 
 السرس

عفاف عبد 
 المنعم

 8885 طنطـــــا

58 813 
تأثير تمرينات مقترحة لتنمية بعض 

 االدراكات الحسحركية فى الكرة الطائرة
فايزه محــمد 

 شــبل
عبد نادر 

 السـالم
 8885 طنطـــــا

00 181 
فاعلية بعض المهارات الهجومية والدفاعية 
 المؤثرة على نتائج المباريات فى سالح الشيش

جيهان محمد 
 كــمال

ابراهيم نبيل 
 عبد العزيز

 8880 طنطـــــا

51 855 
دراسة مقارنة للضغوط النفسية لدى بعض 

 العاملين فى المجال الرياضى
 صبرى ابراهيم

 عمران
حلمى لطفى 

 الجمل
 8880 طنطـــــا

53 885 
االختبارات البدنية والمورفولوجية كأساس 

 ألنتقاء ناشئ المسافات القصيرة فى العاب القوى
وليد الحسينى 

 محمد
عبد النبى 

 الجمال
 8885 طنطـــــا

55 118 
وضع بطارية لقياس بعض النواحى المهارية 

 الكرة الطائرةواألدراكات الحسحركية لناشئات 
سهام السيد 

 الغمرى
مجدى أحمد 

 حجازى
 8885 طنطـــــا

38 133 
أسباب انخفاض مستوى الكرة الطائرة فى 

 القوات المسلحة
نصر عبد الحليم 

 الجمل
عبد النبى 

 الجمال
 8885 طنطـــــا

35 188 
دراسة تحليلية للمهارات األكثر شيوعا 

 وعالقتها بنتائج المباريات
عادل محمود 

 غـانم
عليه حسين 

 خير هللا
 8885 طنطـــــا

38 138 
تأثير استخدام بعض الوسائل التعليمية على 

 تعلم بعض المهارات للصم والبكم
 

 مجدى عبد النبى
جمال الدين عبد 

 العزيز
 8883 طنطـــــا

88 135 
تأثير برنامج للتدريب العقلى على رفع 

 مستوى األداء لمهارة التكور
 

 رضا سعد يس
 

 زينب سيد حسن
 8883 طنطـــــا

83 151 
تأثير تقنين تناول الماء على بعض 

 المتغيرات الفسيولوجية لالعبات كرة اليد
منار محمد على 

 األمام
أبو العال أحمد 

 عبد الفتاح
 8883 طنطـــــا

83 153 
تقويم األنشطة الرياضية بكليات التربية 

 النوعية بجمهورية مصر العربية
الغنى يسرية عبد 
 أحمد

محمد الكيالنى 
 ابراهيم

 8883 طنطـــــا

818 138 
تقويم متطلبات عملية التوجيه فى التربية 

 الرياضية بمحافظة الغربية
 غاده السيد محمد

محمد صبحى 
 حسانين

 8888 طنطـــــا

815 311 
بحث عوامل اللياقة البدنية الخاصة التى 
 تؤثر على تقدم مستوى العبى كرة السرعة

عمرو حسن 
 محمود

فاروق السيد 
 غازى

 8888 طنطـــــا

813 381 
دراسة بعض المواصفات الجسمية كأساس 

 ألنتقاء العبى كرة الماء فى مصر
وليد محمد محمود 

 دغيم
أحمد مصطفى 

 السويفى
 1111 طنطـــــا

881 313 
دراسة تحليلية لحركة حمض الالكتيك أثناء 

 السباحةالراحة الفعالة وغير الفعالة فى 
هبه حلمى لطفى 

 الجمل
أبو العال أحمد 

 عبد الفتاح
 1111 طنطـــــا

 1118 طنطـــــاعلى محمود محمد أحمد تأثير استخدام بعض المثيرات السمعية  351 883
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 عبيد منصور والبصرية على التصويب لدى العبى كرة اليد

811 333 
فاعلية التدريب العقلى فى مراحل التعلم الحركى 

تحسين أداء المهارات الهجومية فى كرة  على
 السلة

فاطمة أحمد 
 بسيونى

محمد العربى 
 شمعون

 1118 طنطـــــا

811 330 
تأثير برنامج تعليمى باستخدام الفيديو وأثره 

 على تعلم مسابقة الوثب الطويل
 ايهاب محمد فهيم

طارق عز الدين 
 أحمد

 1118 طنطـــــا

833 351 
لبعض عضالت الجسم التحليل العضلى الحركى 

األساسية المساهمة فى أداء اللعب الفردى 
 السرعة

وائل محمد عبد 
 القادر

محمد جابر 
 بريقع

 1111 طنطـــــا

830 338 
وضع أساس تدريبى باستخدام جهاز ميكانيكى 

 مبتكر للدراجة لتحسين سرعة البدال
ياســر على 

 محمود
ايهاب السيد 

 اسماعيل
 1113 طنطـــــا

838 333 
تأثير استخدام البتعلم التعاونىعلى مستوى األداء 

 فى كرة السلة لدى تالميذ التعليم األساسى
اسماعيل فتحى 

 عبد الغنى
أمل الزغبى 

 السعيد
 1113 طنطـــــا

833 385 
بناء نظام تقويمى لبرنامج السياحة لطالب 

 التربية الرياضية بطنطا 
محمد فاروق 
 السيد غازى

محمد صبرى 
 عمر

 1113 طنطـــــا

835 531 
تأثير برنامج مقترح لأللعاب الشعبية على 

 تنمية بعض المتغيرات األجتماعية
هدى بسيونى 

 شحاته
هناء عفيفى 

 محمد
 1113 طنطـــــا

835 553 
دور محتوى مناهج التربية الرياضية فى اكساب 
 التربية البيئية لتالميذ التعليم األساسى بمصر  

هبه سعيد عبد 
 المنعم

محمد سعد 
 زغلول

 1113 طنطـــــا

833 558 
تأثير برنامج تعليمى باستخدام الوسائط المتعددة 

 على اكتساب مجاالت انشطة المرشدات
تغاريد نبيل عبد 

 العظيم
أمل الزغبى 

 السجينى
 1113 طنطـــــا

838 550 
دراسة تحليلية ألهداف مناهج التربية 

 األساسىالرياضية بمرحلة التعليم 
ايمان محمد عبد 

 هللا ربيع
محمد سعد 

 زغلول
 1113 طنطـــــا

851 505 
استخدام اسلوب النظم لألرتقاء برياضة رفع 

 األثقال فى مصر
جمال عبد الحميد 

 محمد حضره
شريف فؤاد 

 الجروانى
 1113 طنطـــــا

858 550 
دراسة مدى ادراك معلمى التربية الرياضية 

 قبل وأثناء الخدمة
محمد جمال عبد 

 الفتاح
ماجده عقل 
 محمد صابر

 1115 طنطـــــا

853 531 
تأثيربرنامج تعليمى مقترح باستخدام الصور 

 المسلسلة 
ايمان عبد 
 المقــتدر

ماجده عقل 
 محمد صابر

 1115 طنطـــــا

801 538 
دراسة تنوعية للتربية الرياضية بنوعيات 

 التعليم الفنى بمصر
منيرة السيد بدر 

 الدين
محمد سعد 

 زغلول
 1115 طنطـــــا

808 588 
تأثير برمجية هيدميديا على التحصيل 

 الكشفى لمعلمى التربية الرياضية 
 مشاهر ربيع

محمد سعد 
 زغلول

 1115 طنطـــــا

801 583 
تأثير استخدام نشاط رياضى فى دمج عينة 

 من األطفااللمعاقين ذهنيا مع العاديين
محمود سـالم 

 محمد
 

 هارون توفيق
 1115 طنطـــــا

803 583 
فاعلية برنامج تعليمى باستخدام الوسائط 

 التعليمية على مهارات الجمباز
 عبد المنعم أحمد

زينب سيد 
 حسـن

 1115 طنطـــــا

800 011 
تصميم انتاجية برمجة تعليمية معده بالفديو 

 التفاعلى
محمد صبحى عبد 

 الفتاح
محمد سعد 

 زغلول
 1115 طنطـــــا

805 010 
تأثير برنامج أنشطة استكشافية حركية على 

 أداء الطفل فى مرحلة ماقبل المدرسة
 منى متولى

محمد سعد 
 زغلول

 1110 طنطـــــا

803 013 
تأثير برنامج تعليمى باستخدام أسلوب 

 الوسائط المتعددة
 محمد أحمد فريد

ماجده عقل 
 محمد صابر

 1110 طنطـــــا

808 085 
دور محتوى مناهج التربية الرياضية فى 

 أكساب بعض القيم الجامعية 
محمد عبد النبى 

 توفيق
ماجده عقل 
 محمد صابر

 1110 طنطـــــا
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858 038 
تأثير برنامج حركات تعبيرية على تنمية 

 بعض القيم التربوية
فاطمه محمود عبد 

 السميع
وفاء محمد 
 كمال الماحى

 1110 طنطـــــا

591 135 
تاثير برنامج الجمباز الموانع باستخدام 

اسلوب الوسائط المتعددة فى تعليم مهارة 
 القفز

 8002 طنطـــــا حسنزينب  منى عبد المحسن

113 501 
برنامج للحكايات الشعبية باستخدام الحركات 

التعبيرية وتاثيرة على بعض المشكالت 
 السلوكية لطفل ما قبل المدرسة

 1113 طنطـــــا هناء عفيفى فاطمة صديق

115 508 
برنامج تربية بيئية مقترح مصاحب لمناهج 
التربية الرياضية لتالميذ الحركة االولى ب  

 ج . م . ع
 سمير فؤاد

محمد سعد 
 زغلول

 1118 طنطـــــا

110 503 
برنامج اعداد بدى مقترح باستخدام الوسائط 

المتعددة لتنمية بعض القدرات الخاصة 
 وتاثيرة على سرعة الكتابة على الحاسب 

شيماء توفيق ابو 
 الفتوح

 1118 طنطـــــا ماجدة عقل

188 538 
بناء برمجية عليمية معدة بتقنية الوسائط 
الفائقة وتاثيرها فى تعلم بعض مهارات 

 التمرينات 
 يمان جمال حافظا

امل الزغبى 
 البسجينى

 1118 طنطـــــا

181 581 
نمذج التعلم البنائى وتاثيرة فى بعض تعلم 

 المهارات االساسية فى الكرة الطائرة 
محمد عبد الفاضل 

 المغاورى
امل الزغبى 

 السجينى
 1118 طنطـــــا

183 588 
برنامج تعليمى مقترح باستخدام الوسائط 
فائقة السرعة ) الهيبر ميديا ( وتاثيرة فى 

 تعلم مهارة الوثب العالى 

شيماء صادق 
 حامد

محمد سعد 
 زغلول

 1118 طنطـــــا

183 580 
بناء برمجية معدة بتققنية الوسا ئط المتعددة 
وتاثيرها فى تعلم مهارة ) الكلين والنطر ( 

 فى رياضة رفع االثقال 

زين العابدين 
 معروف

شريف 
 الجروانى

 1118 طنطـــــا

185 
 

311 
بناء برمجية تعليمية معدة بتقنية الوسائط 
المتعددة كعائد معلوماتى لطلبة التربية الرياضية 
 بطنطا 

 1181 طنطـــــا ماجدة عقل السيد يسن حسن

180 
 

313 
تاثير استخدام اسلوب االتقان فى تعلم جملة 
 التمرينات الحرة 

 1181 طنطـــــا حنان الجمل على مصطفى غالب

 
185 

318 
بناء برمجية بتقنية الوسائط المتعددة وتاثيرها 
 فى التحصيل المعرفى 

 1181 طنطـــــا شريف الجروانى اشرف فتحى حباظة

183 
 

335 
بناء موقع الكترونى لبعض االنشطة الحركية 
 وتاثيرة فى اكساب الوعى البيئى 

 محمد سيف االسالم
محمد سعد 

 زغلول
 1181 طنطـــــا

 
188 

333 
برنامج تعليمى بالحاسب االلى وتاثيرة فى بعض 
 مهارات الطائرة للناشئين 

 1181 طنطـــــا ماجدة عقل محمود حسن سالم

111 
 

335 
بناءبرنامج تعليمى باستخدام اسلوب العصف 
 الذهنى فى اكتساب المهارات التدريسية 

مصطفى مسعد 
 نصار

امل الزغبى 
 السجينى

 1181 طنطـــــا

 
118 

338 
فاعلية برنامج تعليمى باستخدام الكتاب المجسم 
 فى اكتساب الحركات الطبيعية االساسية 

محمد على محمد 
 الخولى

 1181 طنطـــــا ماجدة عقل

 
118 
 

353 
برنامج انشطة استكشافية حركية مدعم بالحاسب 
 رشا صالح سالم األلى وتأثيره فى اكتساب مبدأ المواطنة.

محمد سعد 
 زغلول

 1181 طنطـــــا

131 350 
دراسة تحليل االهداف مناهج التربية الرياضية 
 للمرحلة الثانوية.

 1181 طنطـــــا ماجدة عقل محمد كامل أحمد

 1181 طنطـــــا زينب سيد حسنعال عبد العال فعالية أسلوبى التطبيق الذاتى المتعدد المستويات   



 جامعة طنطـــا                                                
 كلية التربية الرياضية

 مكتبة الدراسات العليا  
 ------------------------ 

 المناهج وطرق التدريسقائمة رسائل الماجستير قسم 
 

 ابراهيم واالكتشاف الموجه. 355 138

131 
 
 

358 
برنامج تربية حركية مقترح وتأثيره فى إكساب 
 بعض مفاهيم اإلنتماء لدى األطفال.

بسنت حمادة 
 ابراهيم

محمد سعد 
 زغلول

 1188 طنطـــــا

133 331 
تاثير مرجع وحدة دراسية فى تعلم بعض 
 مهارات الكرة الطائرة

اسماء مطاوع 
 مصطفى

 1188 طنطـــــا امل الزغبى

133 338 
استخدام اسلوبى العمل التبادلى واألوامر تاثير 

 فى تعلم بعض مهارات كرة اليد.
 1188 طنطـــــا أمل الزغبى محمد عبد رب النبى

135 331 
المدخل التكنولوجى فى بناء منهج رياضة رفع 
 األثقال فى ضوء تطور التعليم الجامعى.

 1188 طنطـــــا شريف الجروانى محمد هنداوى السيد

 


