
 
 

 
 

 التربٌة الرٌاضٌة بنات كلٌة
 

 

التى تم اجرائها بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  بٌان بالرسائل العلمٌه   

 المتعلقه بشؤن البٌئه عن االعوامجامعة الزقازٌق و –

 (  م4107وحتً م  4102)

 اسم الباحث اسم البحث م
نوع 
 الرساله

مكان 
 االجراء

 التارٌخ

1 

تاثٌر استخدام الهٌبرمٌدٌا علً 
مستوي االداء المهاري فً كرة 
القدم لتالمٌذ االعدادٌه الرٌاضٌه 

 بالمنوفٌه

 5115 المنوفٌه ماجستٌر هشام فتحً محمد

5 

تاثٌر برمجٌة تعلمٌة باستخدام 
الوسائط الفائقه علً مستوي 
المهارات الحركٌه االساسٌه 
لتالمٌذ المعاهد االزهرٌه 

 بالقلٌوبٌه

احمد رمضان عبد الحكم محمد 
 حسن

 5115 القلٌوبٌه ماجستٌر

3 
بناء مناهج مقترحه لتنس الطاوله 

لتلمٌذات المرحله االعدادٌه 
 بجمهورٌة مصر العربٌه

 دكتوراه دالٌا حسن السٌد عبدالعزٌز
جمهورٌة 

مصر 
 العربٌه

5115 

4 
تقوٌم منظومة مسابقات العاب 

القوي لقطاع الناشئٌن بمحافظه  
 الشرقٌه

 5115 الشرقٌه ماجستٌر سالً شاكر محمد سلٌمان

5 
الرضً الوظٌفً وعالقته بالتمكٌن 

المهنً للعاملٌن بالشباب 
 والرٌاضه بمحافظه القلٌوبٌه

 5115 القلٌوبٌه دكتوراه محمد علً خلٌفً علً

6 
تقوٌم الكفاءات المهنٌه 

الحصائٌن الرٌاضٌن بمدرسة ل
 الشباب والرٌاضه بالشرقٌه

 5115 الشرقٌه ماجستٌر سعٌد فتحً محجوب

7 
معوقات تنفٌذ خطط النشاط 

الرٌاضً بمراكز شباب المدن 
 بالدقهلٌه

 5116 الدقهلٌه ماجستٌر احمد عبد الحً ابراهٌم

11 
التخطٌط  تقوٌم اداء ادارة

والمتابعه بمدرسة الشباب 
 والرٌاضه بمحافظه مطروح

 5116 مطروح ماجستٌر محمد احمدعبد الغنً
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 بٌان بالرسائل العلمٌه المتعلقه بشئون البٌئه عن االعوام 

 ( علً مستوي الدول العربٌه  4102وحتً  4102)

 اسم الباحث اسم البحث م
نوع 
 الرساله

مكان 
 االجراء

 التارٌخ

1 

تاثٌر التعلم باسلوب الواجبات 
الحركٌة واالستكشافات على تعلم 

بعض المهارات االساسٌة فى 
الجمباز لتلمٌذات المرحلة االبتدائٌة 

 بدولة الكوٌت 

نانسى عادل مصطفى 
 كامل

 ماجستٌر
دولة 
 الكوٌت

5115 

5 

فاعلٌة التعلم عن بعد باستخدام 
موقع الكترونى على مستوى بعض 
المهارات الهجومٌة فى كرة الٌد 

لتلمٌذات المرحلة المتوسطة بدولة 
 الكوٌت 

مشاعل صالح سعد 
 ناصر

 دكتوراه
دولة 
 الكوٌت

5115 

3 

فاعلٌة اسلوب التعلم الخلٌط على 
تحسٌن مستوى بعض المهارات 

البدنٌة الحركٌة بدرس التربٌة 
لتلمٌذات المرحلة المتوسطة بدولة 

 الكوٌت

 دكتوراه فاطمة حسن مبارك
دولة 
 الكوٌت

5115 

4 

بناء مستوٌات معٌارٌة للقدرات 
البدنٌة والمعرفٌة والنفسٌة 

كمحددات االنتقاء مدربات اللٌاقة 
البدنٌة بدولة االمارات العربٌة 

 المتحدة

 ماجستٌر احسان احمد ٌوسف

دولة 
االمارات 
العربٌة 
 المتحدة 

5115 

5 

تقوٌم بعض انحرافات العمود 
الفقري باستخدام التمرٌنات 

العالجٌه المدعمه باالوزان الطبٌه 
لتلمٌذات التعلم االساسً بسلطنه 

 عمان

 اٌناس محسن حسٌنى
 ابو العاطً

 دكتوراه
سلطنه 
 عمان

5114 

6 

تاثٌر اسلوب التعلٌم التعاونً 
تعلٌم  المدعم لفٌدٌو التفاعلً علً

مهارات النجمه االولً فً السباحه 
 التوقٌعٌه بدوله الكوٌت

 ماجستٌر دعاء جلٌفه مبارك
دوله 
 الكوٌت

5114 

 5114دوله  دكتوراه نوره محمد خلٌفهفاعلٌه برنامج تربوي علً الروح  7
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المعنوٌه والرضا النفسً لطالب 
االكادٌمٌه سعد العبدهلل للعلوم 

 االمٌه بدوله الكوٌت

 الكوٌت

1 

تاثٌر برنامج التعلم االلكترونً 
المدمج علً المستوي البدنً 
والرقمً لمسابقة دفع الجلة 

للمرحله االبتدائٌه بدولة االمارات 
 العربٌه المتحده

 ماجستٌر رشا محمد حسن حسن

دولة 
االمارات 
العربٌه 
 المتحده

5115 

9 

فاعلٌة استخدام االلعاب التمهدٌه 
الحركٌه علً تطوٌر القدرات 

م 011ومستوي االنجاز لسباق 
عدو لتلمٌذات المرحله المتوسطه 

 بدولة الكوٌت

مضاري محمد فهٌد 
 المطٌري

 ماجستٌر
دوله 
 الكوٌت

5115 

11 

تاثٌر استخدام المودٌول التعلٌمً 
والقصور العقلً علً بعض 

المتغٌرات البدنٌه والمهارٌه بدرس 
التربٌه البدنٌه لتلمٌذات المرحله 

 المتوسطه بدوله الكوٌت

 ماجستٌر حصه موٌدي العصٌمً
دوله 
 الكوٌت

5115 

11 

تاثٌر التطبٌق الذاتً متعدد 
المستوٌات المدعم الكترونٌا علً 
مستوي اداء بعض مهارات العاب 
القوي لتلمٌذات المرحله االعدادٌه 

 بدولة الكوٌت

مٌزه عبدالرحمن ناصر 
 علً

 ماجستٌر
دوله 
 الكوٌت

5115 

15 

فاعلٌة استخدام اسلوب المودٌوالت 
م بعض ٌتعلعلى  والنموذج االمثل

الحركات االساسٌه التعبٌرٌه علً 
التعلٌم االساسً  فً دوله  تلمٌذات

 الكوٌت

 دكتوراه سمر محمود ذكً
دوله 
 الكوٌت

5115 

13 
تاثٌر برنامج تعلٌمً بصري علً 

بعض المهارات االساسٌه فً الكرة 
 الطائره بدوله الكوٌت

 ماجستٌر اٌمان عبد اللطٌف محمد
دوله 
 الكوٌت
 

5115 

14 

ول التعلٌمً تاثٌر استخدام المودٌ
علً الوعً الصحً وتعلم بعض 
المهارات االساسٌه للكره الطائره 
لطالبات المرحله االعدادٌه بدوله 

 االمارات العربٌه المتحده

 ماجستٌر علٌاء ثروت السٌد

دوله 
االمارات 
العربٌه 
 المتحده

5115 

15 

دراسه تقومٌه الداره النشاط 
الرٌاضً الداخلً والخارجً 

لمدارس المرحله المتوسطه بدوله 
الكوٌت فً ضوء اهداف التربٌه 

 الرٌاضٌه

 دكتوراه مروه حسن نجٌب
دوله 
 الكوٌت

5115 
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16 
الرضا الوظٌفً وعالقته فً بعض 

السمات النفسٌه لدي حكام العاب القوي 
 بدوله االمارات

 ماجستٌر مصطفً السٌدنهله 
دوله 

 االمارات
5116 

13 

تاثٌر برنامج تعلٌمً الكترونً علً 
التحصٌل المعرفً والمستوي البدنً 

والمهاري للناشئات فً رٌاضه الجودو  
 بدوله الكوٌت

 ماجستٌر دعاء ربٌع محمد زٌد
دوله 
 الكوٌت

5116 

14 

تأثٌر برنامج تعلٌمى لبعض اساسٌات 
على التوافق النفسى رٌاضة التاٌكوندو 

االجتماعى لدى اطفال بدار االٌتام من 
 (سنه9-04)

 م5116 الزقازٌق دكتوراه سماح عباده السٌد

15 
تأثٌر برنامج مقترح لبعض مهارات 

 الجمباز على االقتراب النفسى للمكفوفٌن
 م5116 االسكندرٌة دكتوراه نانسى عادل مصطفى

16 

وااللعاب فعالٌة الحركات التعبٌرٌة 
التعلٌمٌة بأسلوب على بعض المهارات 
الحركٌة االساسٌة ومستوى التحصٌل 

 للمعاقٌن ذهنٌا

شٌرٌن محمد عبد 
 اللطٌف

 م5116 الزقازٌق دكتوراه

17 

تأثٌر ممارسة رٌاضة الكاراتٌة كنشاط 
تدرٌجى فى اوقات الفراغ على المسئولٌة 
االجتماعٌة والنسق التعلٌمى لدى طالب 

 لثانوٌةالمرحلة ا

 ماجستٌر سهام سعٌد عبد العزٌز
دوله 
 الكوٌت

 م5116

11 
تأثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام االتصال 

البصري فى تعلٌم المهارات االساسٌة فى 
 السباحة لدى االطفال المعاقٌن ذهنٌا

همت مصطفى عبد 
 الفتاح

 م5117 الزقازٌق ماجستٌر

19 
بناء مقٌاس جودة الحٌاة وعالقته 

االجتماعى للرٌاضٌن ذو  باالندماج
 االحتٌاجات الخاصة

عبد الحمٌد عبد  ءشٌما
 السالم

 م5117 القاهرة دكتوراه

 


