
  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

 بيان رصد االبحاث العلميةألعضاء هيئة التدريسبقسم العلوم الصحية

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

ر
ستي

ج
الما

 

نبيلههههه  عبهههههد   
 محمد عمران                                           

تأأأر المنهاج أأأطبمنهتلطالأأأ مهلطهطأأأط م
كلاةمنهتلطاأةمنهلاطيأاةميلأ مط أ م

منالستجططط منهوظافاةمهلكلاةم
5893 

مممم

رضهها ردههاد عبههد 
 الرحمن                                        

تأأر المنهاج أأوبمنهطأأبجكميلأأكمكأألن م
نهأأأأببمنهطايأأأأطرموط أأأأ مطلوتاجأأأأط م
نهاجطيأأأأأةمهلطهطأأأأأط مكلاأأأأأةمنهتلطاأأأأأةم

منهلاطياةمهلطجط مططهزقطزاق.
م

5883 

مممم

جيهههههان يسههههر  
 ايوب

تأأأأر المنهاج أأأأأوبمنهطأأأأبجكما تلأأأأأ م
نهشأأببمطأأبوامتجأأطو موجطأأةمن  لأأطلم
يلأأأأكمجسأأأأطةمنهجلوكأأأأوزم أأأأ منهأأأأببم

مواستوىمهلاوامنألجسوهاا

 م5883

مممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

جيهههههههان يحيهههههه  
 محمود

تأأأأر المتأأأأبلاطط منهطلاأأأأواتل ميلأأأأكم
ط أأأأأأ منهاتااأأأأأألن منهفسأأأأأأاوهوجاةم
ونهطبجاأأأأأةمواسأأأأأتوىمةبنرمنهيأأأأألطةم
نهسأأأأأطللةمنهاسأأأأأتلااةم أأأأأكمنهكأأأأألبم

منهلطئلب.

1005 

مممم

رانيهها محمههد عبههد 
   غريب

تأأر المطلجأأطارمتأأبلاط مالتأأل ميلأأ م
ط أأأأأأأأ منهاتااأأأأأأأألن منهطاوهوجاأأأأأأأأةم

مونها طلاةم  منهجوبو
1002 

مممم

أمهههههههههه  أحمههههههههههد 
 مصطف 

تط المطلجطارمالتل مهتجااهمنهتأونزام
يلأأأأأأكمةبنرمنها أأأأأأطلن منالسطسأأأأأأاهم

مهلصبمونهطكب
م2883

مممم

مههه  أبهههو هادهههم 
 محمد

نهتوجا ون لشطبنهصأأألاطهاطلاجوتر ا
له لاطهوياطهصأأأألاونهلاطقةنهللكاةه وم

م"اطاللتاطجطتطه طصة

 

 ب1008

مممم

راة
الدكتو

 

نبيلههههه  عبهههههد   
 محمد عمران                                           

تأأأأر المطلجأأأأطارمالتأأأأل مهلتالاجأأأأط م
نه ونئاأأةميلأأ مط أأ ماكوجأأط منهأأببم

مووظطئ منهج طزمنهتجفس 
5880 

مممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

رضهها ردههاد عبههد 
 الرحمن                                        

بلنسةمالطلجةم كمك ط ةمنه ظطبم
نهاتاالن منهالتطلةمطااموط  م

نهااطلسط موغالمنهااطلسط م
هلجشطلمنهلاطيكم كمالللةماطمط بم

مسامنهارس.

5888 

مممم

جيهههههان يسههههر  
 ايوب

نهجشطلمنهك لططئكمهأط  منه يأ  م
نه طالأأأأةمهلللكأأأأةمنالجطسأأأأطلاةم أأأأ م
لاطيةمنهاططلزبمة جطرمالنل منهأبولبم

منهش لاة

 م5888

مممم

جيهههههههان يحيهههههه  
 محمود

هتللاأأأ مط أأأ منه وناأأأ ممنسأأأتلنتاجاة
نه لأأأألبمنهاسأأأأططةمألاأأأألن منهللأأأأ م
و طيلات أأطميلأأكمهاطوطلوتاجأأط منهأأببم
وط أأ مبالال موايأأطبن منألكسأأببم

 هبىمنهسابن مط بمسامنهارس

1004 

مممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

رانيهها محمههد عبههد 
   غريب

تأأأأأر المطلجأأأأأطارمططسأأأأأت بنبمتأأأأأبها م
نهاج كسأأأأأأأأأط ماأأأأأأأأأأبيبمطأأأأأأأأأأطهكلوبم
طاكوهوجاأأأ ميلأأأ مط أأأ منهاتااأأألن م
نهك لو سأأأأأأأأأاوهوجاةمونهكاااطئاأأأأأأأأأةم

 هالي منهسكل

5002 

مممم

أمهههههههههه  أحمههههههههههد 
 مصطف 

تأأأط المنهتأأأبلاطط منهاطئاأأأهمنه ونئاأأأهم
يلأأكمط أأ منهاتااأألن منهطاوهوجاأأهم

موجونترمنهتا ا منها نئ 
م2888

مممم

مههه  أبهههو هادهههم 
 محمد

 ace نهجاج مهل طا متجطؤاهمبلنسة"
منهفساوهوجاةمنهاتاالن موط  

م"نهاتوسلةمنهاسط ط مهاتسططل 
ب1022  

مممم

ستاذ 
ي ا

ج العلم
النتا

ث ا
حا

اب

ستاذ / ما بعد 
عد/ ا

سا
م

ستاذية
ال
ا

 

نبيلهههههة عبهههههد   
 محمد عمران

نهتااأأأأأأألن منهلطب أأأأأأأهم أأأأأأأ مط أأأأأأأ م
اتااأأألن منهأأأببمنهطاوكاااطئاأأأهمأل أأألم
لاأأأأ مطأأأأبج ماتااأأأألمنهشأأأأب ميلأأأأكم

ماليط مكلبمنهلبب

 
 

5881 

جطا أأأةمنالسأأأكجبلاةمكلاأأأةم
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأأاام
اجلةمجظلاأط مومتلطالأط م

ماجلةميلااةمات صصة

ممم

بلنسةمة لملا مطبج مالتفعمنهشأب م 
يلأأأكمتجلأأألمنهأأأببمومجشأأأطلمتكسأأأالم

منهفاطلوجوجاا

 
5881 

كلاأأأةمم–جطا أأأةمنهزقأأأطزاقم
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأأاام
اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم

ممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

نهاجلأأأأأأأأأأأبمم–نهلاطيأأأأأأأأأأاةم
منهلطبيميشل

كفطربموظطئ منهلئتاامطااميبئ موم 
نهاسط ط منهلوالهم)مبلنسةممسططل 
 مالطلجهم(

5881 

جطا أأأأأأةمنهزقأأأأأأطزاقمكلاأأأأأأةم
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأأاام
اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم

نهاجلبمنه طه مم–نهلاطياةم
ميشلم

ممم

ة لمةبنرمط  ماسأططلط منهايأاطلم 
 ن منهلأأأططعمنه أأأونئ مومنه هأأأونئ م
ميلكمهلاوامنهاب منهبلقاهم  منهبب

 
 

5881 

كلاأأأةمم–جطا أأأةمنهزقأأأطزاقم
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأأاام
اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم

نهاجلبمنه طه مم–نهلاطياةم
ميشلم

ممم

بلنسأأأهماابنجاأأأهمهأأأط  منهتشأأأوهط م 
نهلونااأأأهمهتلااأأأ ن مبوهأأأةمنالاأأأطلن م

 منه لطاهمنهاتلب 
5881 

كلاأأأةمم–جطا أأأةمنهزقأأأطزاقم
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأأاام
اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم

نهاجلبمنه طه مم–نهلاطياةم
ميشل

ممم

مممكلاأأأةمم–جطا أأأةمنهزقأأأطزاقم تلوابمنه باط منهصلاهمنهاصأطلطهم 



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

هلجشطلمنهلاطيأ منهابلسأ مهت ااأ م
نهاأأألللتاامنالطتبنئاأأأهمومناليبنباأأأهم

مطبوهةمنالاطلن منه لطاهمنهاتلب 

 
5881 

نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأأاام
اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم

نهاجلبمنه طه مم–نهلاطياةم
ميشل

التل منهتلا متر المطلجطارمتبلاط م 
نهأأأأأأبوليمنهتجفسأأأأأأ ميلأأأأأأكمط أأأأأأ م
اصأأطبلمنهلطقأأهمهأأبىملأأ  مجطا أأةم

منهزقطزاق

 
 

5884 

كلاأأأأأةمم–جطا أأأأأةمللأأأأأونام
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأط م
اجلأأأأأأةميلأأأأأأأوبموم جأأأأأأأوام

منهلاطية

ممم

تأأر المنلاأأط ما تلفأأةمنهشأأببميلأأكم 
ط أأأأأ موظأأأأأطئ منهج أأأأأطزمنهأأأأأبوليم
منهتجفس مه يط منه وك منهبوهااا

 
5881 

كلاأأأةمم–جطا أأأةمنهزقأأأطزاقم
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأأاام
اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم

منهلاطياة

ممم

طلجأأأأطارمتأأأأبلاط مهأأأأط  ميجطصأأأألم 
ناليأأأأبنبمنهأأأأجفسمنهللكأأأأ مهتلأأأأوالم
نهلطههمنهتبلاطاهمة جطرم تلبمنأللاأطرم

مهجطشئ مكلبمنهلبب

 
 

5881 

كلاأأأأأةمم–جطا أأأأأةمللأأأأأونام
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمطجأأأأط م
اجلأأأأأأةميلأأأأأأأوبموم جأأأأأأأوام

منهلاطيةم

ممم

تر المطلجطارمتأبلاط ميلأكماسأتوىم 
 5889شلمهاسأت الن منه  اأطمنه طا منهاج

م–جطا أأأأأأأأةمنالسأأأأأأأأكجبلاةم
تلطالأأط ماجلأأةمجظلاأأط موم

ممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

كلأأأأهمنهكطاأأأأل منه  اأأأأطمنالمنهلطاطاأأأأهموم
ي قت طمط  اطمنهببمهلطهطأط مكلاأةموم

منهتلطاةمنهلاطياه

ميلااةمات صصةم
م

ة لااطلسأأأةملاطيأأأةمنه أأأوك ميلأأأكم 
مهلاوجأأط منهأأببمبلنسأأةا أأب مط أأ م

الطلجأأأأةمطأأأأأاامنه يطأأأأاامنهأأأأأبوهااام
مغالمنهلاطياااونهبلجهمنألوهكموم

 
5889 

"مطلأأو منهتلطاأأةمنهشأأطالة"م
كلاأأأةمم–جطا أأأةمنهزقأأأطزاقم

منهتلطاةمنهلاطياةمطجط م

ممم

طلجأأأأطارمالتأأأأل مألجلأأأأط منهأأأأوزام 
 مهللطهطط منهطباجط مطجطا ةمنهزقطزاق

5888 

"مطلأأو منهتلطاأأةمنهشأأطالة"م
كلاأأأةمم–جطا أأأةمنهزقأأأطزاقم

منهتلطاةمنهلاطياةمطجط م

ممم

نهبلنسأأأأأأأط منه لاأأأأأأأطم أأأأأأأ منهتلطاأأأأأأأةم 
نهلاطيأأأأاهمامبلنسأأأأةمتللالاأأأأهم أأأأ م
يأأورماتااأألن منهجأأوب موةلتاطجأأط م

 مسوقمنه ا 
1009 

"تلأأأأأأأأأأأأأأأأوالممم
نهاجأأأأأأأأأأأأأطهرم
نهت لااةم أ م
يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأورم
نالتجطهأأأأأأأط م
نهلبا أأأأأأأأةموم
لطجأأةمسأأورم
نه اأأأأأأأأأأأأأأأأأأ "م

م



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

جطا أأأأأأأأأأأأأأأأأةم
م–نهزقأأأأأطزاقم

كلاأةمنهتلطاأأةم
نهلاطيأأأأأأأأأأاةم

مطجط م
رضهها ردههاد عبههد 

 الرحمن

نسأأأأت بنبمنه أأأأ بمنهاأأأأطئكمهترهاأأأأ م
نه يأأأأ  منه طالأأأأةميلأأأأكمافصأأأأ م
نهلكطأأأأأأةمط أأأأأأبمتاأأأأأأأزقمكأأأأأأ ماأأأأأأأام
نهايأأأأأأأأألو منالجسأأأأأأأأأكمونهلطأأأأأأأأأطلم

منالجسك.)اشتل (

م1000

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهلاطيأأاةمأأأأمكلاأأةمنهتلطاأأةم

جطا أأةمنهلاطيأأاةمطجأأاامأأأأم
منهزقطزاق

ممم

تأأأأأر المنسأأأأأت بنبمطلجأأأأأطارمالتأأأأأل م 
هترها منه يطط منهاصأططط مطرلطلأةم
وييأأأأأأأ  مافصأأأأأأأ منهلأأأأأأأببماأأأأأأأام

منهبلجتاامنالوهكمونه طجاة.) لبى(

م1002

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهشأأأطالةمأأأأأأمكلاأأأةمنهتلطاأأأةم
نهلاطيأأاةمطجأأط مأأأأأمجطا أأةم

منهزقطزاق.

ممم

تأأر المطلجأأطارمهلتالاجأأط منهترهالاأأةم 
يلأأأأأأكم صأأأأأأططط منهبلجأأأأأأةمنالوهأأأأأأكم
ه وتأأأطلمونه يأأأ  منه طالأأأةميلأأأكم
مافص منهكت مهللاطيااا.) لبى(

م1001

نهاجلأأأةمنه لااأأأةمهلطلأأأو م
ونهبلنسأأأط مطكلاأأأةمنهتلطاأأأةم
نهلاطيأأأأأاةمططولسأأأأأ ابمأأأأأأأأم

مجطا ةمقجطبمنهسواس.

ممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

بلنسأأأةمالطلجأأأةمطأأأاامط أأأ ملأأألقم 
 صأأأططةمنهلطأأأطلمنهترهاأأأ منها تلفأأأةم

نهصأأأأأأأأأألاطكمنالاأأأأأأأأأأطاكمهافصأأأأأأأأأأ م
منهلكطة.)اشتل (

م1001

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهلاطيأأاةمأأأأمكلاأأةمنهتلطاأأةم
نهلاطيأأاةمطجأأاامأأأأمجطا أأةم

منهزقطزاق.

ممم

تأأأأأر الم سأأأأأت بنبمطلجأأأأأطارمتأأأأأرهالكم 
التأأأأأل موط أأأأأ موسأأأأأطئ منه أأأأأ بم
نهلطا أأأأأأكمنهاصأأأأأأطلطةميلأأأأأأكمن بم
نه صأأ منالجسأأكمهلسأأابن ماأأطمطأأاام

ميطب.) لبى(م30:مم20

م1002

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهلاطيأأاةمأأأأمكلاأأةمنهتلطاأأةم
نهلاطيأأاةمطجأأاامأأأأمجطا أأةم

منهزقطزاق.

ممم

تأأر المنسأأت بنبمنهوسأأطئ منهتلفازاأأةمم
ونهتالاجأأأط منه  جاأأأةميلأأأكمط أأأ م
نهاتااأألن منهالتطلأأةمطةصأأططةمنهشأأبم
ونهتأأأأأأوتلم أأأأأأ مييأأأأأأ  موةلطلأأأأأأةم

منهاجللةمنه جلاة".) لبى(

م1007

متسأأأأأأأأاالاأأأأأأأأؤتالمممم
ن بنلبمنهلاطيأأأأأأأأأاةم
 أأأأكمظأأأأ منقتصأأأأطبم

منهجزنئلمنهسوق.

 طيلاةمنهبارمطاامنهترها مططهتلفازمم
نهك لطأأأأأطئكمونهأأأأأ نتكميلأأأأأكمط أأأأأ م
نهاتااأأأألن منهطبجاأأأأةمونهفسأأأأاوهوجاةم
منهاصطلطةم البم جبغطبموتلمنكالس

م1007
نهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمهلتلطاأأأأةم
نهطبجاأةمونهلاطيأأاةمأأأمطجأأاام

منه لبمأأأمجطا ةمللونا.

ممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

تر المنهترهاأ منهاتأبن  ميلأكمةهأأبمم"م
نأللطلأةمنهوتلاأأأةمه يأأ  منهسأأأطيبم
نهططسأأأأأأأأأأأأأألةماأأأأأأأأأأأأأأأامنهبلجأأأأأأأأأأأأأأأةم

منألوهأك".)اشتل (
م

م1005

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهشأأأطالةمأأأأأأمكلاأأأةمنهتلطاأأأةم
نهلاطيأأاةمطجأأط مأأأأأمجطا أأةم

منهزقطزاق.

ممم

طلجأأأأطارمالتأأأأل مهترهاأأأأ منجيأأأأاطلمم
ةوتأأأأطلمنه يأأأأ  منهأأأأبونلبمهافصأأأأ م

و طيلاتأأأأأأهميلأأأأأأكمط أأأأأأ منهكتأأأأأأ م
نهاتااأألن منهطبجاأأأةمواسأأأتوىمنالبنرم
منها طلىمهجطشئمنهجاططز.)اشتل (

م1007

نهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمهلتلطاأأأأةم
منهطبجاةمونهلاطياة.

جطا أأأةمنالسأأأكجبلاةمكلاأأأةم
منهتلطاةمنهلاطياةمهلطجط مأأأم

ممم

  طهاأأأأةمطلجأأأأطارمتالاجأأأأط مللكاأأأأةمم
ترهلاأأةميلأأكم هت أأط موتأألمنه يأألةم

نالوهأكمونالبنرممنهليفكماامنهبلجأة
نهوظافكمه يطط منهجطشأئط مهأط  م

منالجشلةمنهلاطياة.) لبى(
م

م1006

نهاجلأأأةمنه لااأأأةمجظلاأأأط م
وتلطالأأأأأأأط امات صصأأأأأأأةم
هطلأأأو موبلنسأأأط منهتلطاأأأةم
نهطبجاةمونهلاطياةمأأأأأمكلاأةم
نهتلطاأأأةمنهلاطيأأأاةمهلطجأأأاام

مططالسكجبلاة.

ممم

بلنسأأةمالطلجأأةمطأأاامتأأر المنسأأت بنبمم
نهاجلأأأأأأةمنه لااأأأأأأةمه لأأأأأأوبمم1005نهللكأأكمبن أأ مجأأويااماأأامنهترهاأأ م

نهتلطاةمنهلاطياةمأأمجطا أةم
ممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

و أأطلبمنهاأأأطرميلأأأكم صأأأططةم هتأأأونرم
افصأأأأأأأأأأأأأ منهكطلأأأأأأأأأأأأأ منهطسأأأأأأأأأأأأأالم

مونهاتوسل.) لبى(

لجلأأأأأأأأطمكلاأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأةم
منهلاطياة.

جيهههههان يسههههر  
 أيوب

بلنسأأةمالطلجأأةم أأ م شأأوجةمنهلكطأأةم
وط أأأ منهاتااأأألن منهالتطلأأأةمطأأأاام

نهااطلسأأأأأأأط منهااطلسأأأأأأأط موغاأأأأأأألم
هلجشطلمنهلاطيكم  مالللةماطمط أبم

منجللطعمنهبولب

 م1000

نهاجلأأأأأبمنه أأأأأطجكمهطلأأأأأو م
نهاأأأأأأأأأأأأأأأأؤتالمنه لاأأأأأأأأأأأأأأأأكم
نه طه اكلاأأأأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأأأأةم
منهلاطيةمهلطجط مططهجزالب

ممم

تللاأأأأأ منهجشأأأأأطلمنهك لطأأأأأكمهلللأأأأأ مم
كرسأأأأأطسمهتلجأأأأأااملاأأأأأ منهتأأأأأبلا م

مهلاططلزاا

 م1005

نهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمم
هلتلطاةمنهطبجاأةموم
نهلاطيأأأاةانهاجلبم
نالو مهطلأأأأأأأأأأأأو م
نهاأأأؤتالمنه لاأأأكم
نهأأأأأأأبوهكامكلاأأأأأأأةم
نهتلطاةمنهلاطيأاةم
م-هلطجأأأأاامطأأأأطه لب
مجطا ةمللونا

مم

ممنهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمم م1005ن الأأأأطعمنهلاأأأأوىمكاؤشأأأألمهتجااأأأأةمم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

ط أأأ منهلأأأبلن منهتون لاأأأةمنه طصأأأةم
وتر الهأأأأأأأطميلأأأأأأأكمط يأأأأأأأأطهاتاالن م
نهفسأأأاوهوجاةمواسأأأتوىمنألبنرم أأأ م

ملاطيةمنهاططلزب

هلتلطاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةمممم
نهطبجاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةموم
نهلاطيأأأاةانهاجلبم
نالو مهطلأأأأأأأأأأأأو م
نهاأأأؤتالمنه لاأأأكم
نهأأأأأأأبوهكامكلاأأأأأأأةم
نهتلطاةمنهلاطيأاةم
م-هلطجأأأأاامطأأأأطه لب
مجطا ةمللونا

تأأر المطلجأأطارمهلاشأأكميلأأكمكفأأطربمم
نهللأأأ مونالاأأأت رمونهيأأأ منهولاأأأبىم
 أأأأ منهاصأأأأططط مطأأأأبونهكمنهسأأأأطقاام

منألوهاة
 م1001

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهشأأطالةانهاجلبمنهلاطيأأاةم

نالو اكلاأأأأأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأأأأأةم
جطا أةمم-نهلاطياةمهلطجأط 

منهزقطزاق

ممم

تأأأأأر المنأللاأأأأأط منهطبجاأأأأأةمالتف أأأأأةمم
نهشأأأأأببميلأأأأأكمط أأأأأ منألجزااأأأأأط م
واستوىمنهشونلبمنهلألبمهلااطلسأط م

مهلجشطلمنهلاطيك

 م1001

م-اجلةمطلو مكلاأةمنهلأ 
مجطا ةمنهزقطزاق

ممم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

تر المطلجطارمتأبلاطكمهتجااأةمط أ مم
نها أأطلن منهجفسأأأاةميلأأكمهلاوجأأأط م
نهكأأأأأأأطتاكوالاااموطاتأأأأأأأطمةجأأأأأأأبلو اام
واسأأتوىمنالمبنرمنها أأطلىمهلاطيأأةم

 م1003منهاططلزب

اجلأأأأأةمبلنسأأأأأأط مم
 أأأأأأأأأأكمنهت لأأأأأأأأأأابم
نهجأأأطا كمانه أأأببم
نه طشأأأأأأأأأأأأألاالكزم
تلأأأأأأوالمنهت لأأأأأأابم
م-نهجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطا ك

جطا أأأأأأأأةميأأأأأأأأاام
مشاس

مم

تر الطلجأأأأأأأأأأطارماتجأأأأأأأأأأوعمهلاشأأأأأأأأأأكمم
ونه ط طاوجأأطميلأأكمط أأ منهاتااأألن م
نهساكو سأأأأأأأأأأأاوهوجاةمواكوجأأأأأأأأأأأأط م

منهصلةمنهطبجاةمهلاسجاا
 م1004

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطالةانهاجلبم
نه طجكاكلاأأأأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأأأأةم

جطا أةمم-نهلاطياةمهلطجأط 
منهزقطزاق

ممم

تأأأر الملاأأأ متأأأبلاطكمو لأأأطمهجلأأأطقمم
تأأأأأأبلاطكماوجأأأأأأهميلأأأأأأكمنسأأأأأأتجططةم
وتكاأأأأ ماسأأأأتوىمهلاأأأأوامنهلاطأأأأتام
وط أأأأ منهاتااأأأألن منهاول وهوجاأأأأةم

 أأأأأأأكمالللأأأأأأأةمنهتأأأأأأأونزاممهلفتاأأأأأأأط 

 م1004

اجلأأأأأأأأأةميلأأأأأأأأأوبمم
نهلاطيأأأأأةانهاجلبم
نهتطسأأأأأعميشأأأأألام
كلاأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأةم
م–نهلاطيأأأأأأأأأأأأأأأأأأةم

مم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

مجطا ةمنهاجاطمنهطاوهوجك
مACEنسأأأأأت بنبمنهتجأأأأأوعمنهجاجأأأأأكمم

وك ط تأأأأأأأأأأهموط أأأأأأأأأأ منهاتااأأأأأأأأأألن م
نهفسأأأأأأأاوهوجاةمالجتلأأأأأأأطرموتوجاأأأأأأأهم

ماليطكمنهاططلزب

 م1001

نهاأأأأأأأأأأأأأأؤتالممم
نهااأأأأأأأأأأأأبنجكم
طكلاأأأأأأأأأأأأأأأأأط م
نهتلطاأأأأأأأأأأأأأأأأأةم
نهلاطيأأفة كم
يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأورم
اشأأأأأأأأأأأأأأألوعم
يأأأأأأأأأأأأأأأأأاطام
نهجأأأأأأأأأأوببموم
ناليتاطبم أكم
نهت لأأأأأأأأأأأأأأأابام
كلاأةمنهتلطاأأةم
نهلاطيأأأأأأأأأأاةم
م-هلطجأأأأأأأأأأأأأأاا

جطا أأأأأأأأأأأأأأأأأةم
منهزقطزاق

م

نهاأأأأأؤتالمنه لاأأأأأأكمممم م1009تأأأر المطلجأأأطاجكما تلفأأأكمنهتكأأأواامم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

يلأأأأأأكمط أأأأأأ منهاتااأأأأأألن منهطاأأأأأأوم
كاااطئاأأأةمونهطبجاأأأةمونها طلاأأأةم أأأكم

ملاطيةمنهاططلزب

نهأأأأأبوهكمنهلاطيأأأأأكم
نالو مانهاجلأأأأأأأأأأأأأأأبم

كلاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةمنالو ام
نهتلطاأأأأةمنهطبجاأأأأةموم
م-يلأأأأأوبمنهلاطيأأأأأة
منهجطا ةمنه طشااة

تر المتجطو مةلبمايأطبن منألكسأببمم
يلكمط  منهاتاالن منهفسأاوهوجاةم
ومبالال منهشأأأونلبمنهلأأألبمواسأأأتوىم

منألبنرمنها طلىمهلاطيةمنهاططلزب
 م1051

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطالةانهاجلبم
نه طجكاكلاأأأأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأأأأةم

جطا أةمم-نهلاطياةمهلطجأط 
منهزقطزاق

ممم

تأأأر المنهتأأأبلا مططأل لأأأط مطةسأأأت بنبمم
نالسألوطاامنهاأوزعمومنهاك أ ميلأأكم
ط أأأأأأأأأ منهاتااأأأأأأأأألن منهطبجاأأأأأأأأأةموم
نهطاوكاااطئاأأأأأأأأأأأأةمواسأأأأأأأأأأأأتوىمنبنرم
نه جاأأأأأط منه طصأأأأأةم أأأأأكملاطيأأأأأةم

منهاططلزب

 م1051

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطالةانهاجلبم
نه طجكاكلاأأأأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأأأأةم

جطا أةمم-نهلاطياةمهلطجأط 
منهزقطزاق

ممم

مماجلأأأأأأأأأةميلأأأأأأأأأوبمم م1052تأأر المتجااأأةمنهتلاأأ منه يأألكميلأأكمم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر
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هلاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوجكمنهطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألوالكتاام
ونالبلاجوكولتاكوتلو اأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ موم
منهاستوىمنها طلىمهلاطيةمنهاططلزب

نهلاطيأأأأأةانهاجلبم
نهسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأططعموم
نه شأأألواامكلاأأأةم
نهتلطاأأأةمنهلاطيأأأةم

مجطا ةمنهاجاطم–
تأأأأأر المتجااأأأأأةمنهكفأأأأأطربمنهوظافاأأأأأةمم

نهتأأأأونزامهلج أأأأطزمنهأأأأبهلازىميلأأأأكم
نه ططأأأأأأأ مومنهأأأأأأأباجطااككمهلت ااأأأأأأأ م

 م1052منهاتر لاام هجاطمنهلططلاامهلت لب

اجلأأأأأأأأأةميلأأأأأأأأأوبمم
نهلاطيأأأأأةانهاجلبم
نهسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأططعموم
نه شأأأأأألواااجلبم
اجاأأأأأأأعامكلاأأأأأأأةم
نهتلطاأأأةمنهلاطيأأأةم

مجطا ةمنهاجاطم–

مم

تأأأر المتجااأأأةمتلاأأأ منهسأأأليةميلأأأكمم
نهطاتطنجأأبول ااموملأأطا منه كتاأأ م
ومنألجأأأأأأأأزابمنهجأأأأأأأأطزعمهل اأأأأأأأألوجاام

 م1053مهاتسططلط منهاسط ط منهاتوسلة

"ماجلأأةمنهلاطيأأةمم
يلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوبم
و جواانهاجلأأأأأأأأأأبم
نه أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطجكم
يشأأأأأأأأأأأأأأأأأألانه ببم
نه طجكاكلاأأأأأأأأأأأأأأأأأأةم

مم



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

نهتلطاةمنهلاطيأاةم
م-هلطجأأط منهجزاأألب
مجطا ةمللونا

جيهههههههان يحيهههههه  
 محمود

تأأأر المنهترهاأأأ منهاتأأأبن  ميلأأأكمةهأأأبم
نأللطلأأةمنهوتلاأأةمه يأأ  منهسأأطيبم

 1004منهططسلةماامنهبلجةمنألوهك

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
كلاأأأةمنهتلطاأأأةمم-نهشأأأطالةم

جطا ةمم–نهلاطياةمهلطجط م
منهزقطزاق

ممم

تر المطلجأطارمهلاشأكمنهتأرالكميلأكمم
نه وناأأ منه لأألبمنهاسأأططةمألاأألن م
نهلل موي قت طمطجأوببمنهلاأطبمهأبىم

 1008منهسابن مط بمسامنهارس

جظلاأأأط موتلطالطتأأأأماجلأأأةم
يلااأةمات صصأةمهطلأو م

نهطبجاأأأةموبلنسأأأط منهتلطاأأأةم
ونهلاطيأأأأاةمكلاأأأأةمنهتلطاأأأأةم
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من سكجبلاة

ممم

ة لنست بناتبلاططتطهاوجطنهاطئاةهتلسم
اامنهلاطقةمنهللطاأةمنهتجفسأاةموك ط أةم
نه ظأأأطبموط أأأ منه وناأأأ منهالتطلأأأةم

 أأ مالللأأةماأأطمط أأطمهأأبىمنهسأأابن م
منهلا قط مسامنجللطعم

1050 

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
كلاأأأةمنهتلطاأأأةمم-نهشأأأطالةم

جطا ةمم–نهلاطياةمهلطجط م
منهزقطزاق

ممم
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"تلأأأأأوالمالأأأأأللمنهتلطاأأأأأةمنهصأأأأألاةمم
طكلاأأأأةمنهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةمهلطجأأأأط م
ططهزقأأأأأطزاقم أأأأأكميأأأأأورمنلتاطجأأأأأط م

مسوقمنه ا مططألجباةمنهصلاة

1055 
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مم

تأأأر المنسأأأت بنبمجاأأأو بمنهاجظاأأأط مم
نهاتلباأأأأةميلأأأأكمنهسأأأألو منهصأأأألكم
وط أأأ ماكوجأأأط منهلاطقأأأةمنهللكاأأأةم
هبىمت ااأ منهالللأةمنالطتبنئاأةماأام

مسجون م8م-5سام

1055 

جظلاأأط موتلطالطتأأأمماجلأأةم
يلااأةمات صصأةمهطلأو م
وبلنسأأأط منهتلطاأأأةمنهطبجاأأأةم
ونهلاطيأأأأاةمكلاأأأأةمنهتلطاأأأأةم
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ممم
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 طيلاأأأأأةمطلجأأأأأطارمططسأأأأأت بنبمكأأأأألبمم
نهصأأألةميلأأأكمجسأأأطةمنهأأأبهوام أأأكم
نهجسأأأأبموط أأأأ ميجطصأأأألمنهلاطقأأأأةم
نهطبجاأأأةمهأأأبىمنهالنهلأأأط ماأأأامسأأأام

مسجةم27م-24

1055 

 Worldم
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مم

 طيلاأأأأةمطلجأأأأطارملطسأأأأوطكمات أأأأببمم
نهوسأأطئلم أأكمنهتلطاأأةمنهصأألاةميأأام
اأأأأأأل منهت أأأأأأط منهكطأأأأأأبمنهوطأأأأأأطئكم

طاأةم الوسمسأكمهلطهطأط مكلاأةمنهتلم
منهلاطياةمجطا ةمنهزقطزاق

1052 

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
كلاأأةمنهتلطاأأةمم-نهلاطيأأاةم

جطا ةمم–نهلاطياةمهلطجاام
منهزقطزاق

ممم

طلجأأأطارمهلتوجاأأأهموناللشأأأطبمم  طهاأأأةم
مةيأأألن نهصأأألكميلأأأكمنهلأأأبماأأأام

نالسأأت بنبمنهافأأللمهللطسأأ من هأأكم
مهبىمنهالنهلاامطالط ظةمنهشلقاة

1053 

نهاجلأأأأأأةمنه لااأأأأأأةمطكلاأأأأأأةم
نهتلطاأأأةمنهلاطيأأأاةمهلطجأأأط م

مجطا ةمنالسكجبلاةم–

ممم

نها تلبن منهصلاةمهبىمنهلاطيااامم
موي قت طمططهسلو منهصلك

1053 

نهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمهلتلطاأأأأةم
م–نهطبجاةمويلأوبمنهلاطيأةم

كلاأأأأأةمنهتلطاأأأأأةمنهلاطيأأأأأاةم
جطا أأأأةمم–هلطجأأأأاامطأأأأطه لبم

ممم
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مللونا
بلنسةمالطلجةمهلسلو منهصألكمطأاامم

نهاصأأأأططط موغاأأأألمنهاصأأأأططط ماأأأأام
تلااأأأأأأأأ ن منهاأأأأأأأأبنلسمنهلاطيأأأأأأأأاةم

مططهزقطزاق

1054 

نهاجلأأأةمنألولوطاأأأةمممم
هتكجوهوجاأأأأطميلأأأأوبم
نهلاطيأأة.منهاأأؤتالم
نه لاأأأأأأأكمنهأأأأأأأبوهكم
نه طهأأأأأأأأ مط جأأأأأأأأونام
)تلأأباط منهلاطيأأةم
م–طأأأطهولامنه لطأأأكم

صأأأأأأأأجطيةمنهطلأأأأأأأأ م
نألوهااطأأأأأك(مكلاأأأأأةم
نهتلطاأأأأةمنهلاطيأأأأاةم

جطا أأأأأأأأةمقجأأأأأأأأطبمم–
شأأأألبمم–نهسأأأأواسم
منهشا مم

ونقأأأأعم بنلبمنهجأأأأوببمم أأأأكمنألجباأأأأةمم
مالط ظةمنهشلقاةنهصلاةم كم

1054 
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ممم
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Education, Abo 
Qir, Alexandria 
University, Egypt.م

اوقأأأأأأعمنهتونصأأأأأأ ممنسأأأأأأت بنبمة أأأأأألم
) أأأاسمطأأأو ( كمجشأأألممنالجتاأأأطي 

لأ  مجطا أةمهبىممنه لط ةمنهصلاة
منهزقطزاق

1054 
 
 
 

Journal of Applies 
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Faculty of 

Physical 
Education, Abo 
Qir, Alexandria 
University, Egypt.م

ممم

نالهتأأأزنبمنهصأأألكمهأأأبىمنهلاطيأأأااامم
وغاأأأأأأأأأألمنهلاطيأأأأأأأأأأااامنهاليأأأأأأأأأأكم
ططالهت أأأأط منهكطأأأأبىم اأأأألوسمسأأأأكم

م)بلنسةمالطلجة(
1054 
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ممم
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   غريب

تر المتجطو مةلبمايأطبن منألكسأببم
يلكمط  منهاتاالن منهفسأاوهوجاةم
وبالال منهشأأأأونلبمنهلأأأألبمواسأأأأتوىم
نألبنرمنها أأأطلىمه يطأأأط منهجأأأوبو.م

مطل م لبيم()

 1005اوجاهم

نهاجلأأأأأأةمنه لااأأأأأأةمه لأأأأأأوبم
نهتلطاأأةمنهلاطيأأاةمطجطا أأةم

ملجلطمم

ممم

تأأأر المنهتالاجأأأط منهاطئاأأأةمنه ونئاأأأةمم
نالجطسأأأأأطلميلأأأأأكملجأأأأأبمووظافأأأأأةم

هلطلأأاامنألاسأأألموط أأأ منهاتااأأألن م
نهطاوهوجاأأأةمهلسأأأابن مكطأأأطلمنهسأأأام
نهاصأأأططط مططلتفأأأطعميأأأالمنهأأأببم.م

م)طل ماشتل (

 1006نطلا م

اجلأأأأأأأةمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأةم
نهلاطيأأأأاةمطجأأأأاامطجطا أأأأةم

منهزقطزاق

ممم

تر المتبلاطط منهالطواةميلكمتلكاأزمم
ن ستا مكوهااموطلوتاجأط منهاجطيأةم
ون ججطزمنهلقا م أ منهل أ منهفألبيم
مه يطط مكلبمنهسلية)طل م لبي(

 بم1006باساطلم

نهاجلأأأةمنه لااأأأةمجظلاأأأط م
وتلطالط مطلو موبلنسط م
نهتلطاأأةمنهطبجاأأةمونهلاطيأأةم

جطا أأأأأأأأأأةمم-ةطأأأأأأأأأأوقالمم-

ممم
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من سكجبلاة
نهكفأأأأأطربمنهوظافاأأأأأةمتأأأأأر المتجااأأأأأةمم

هلج أأأأطزمنهأأأأبهلازيميلأأأأ منهتأأأأونزام
نه ططأأأأأأأأ مونهأأأأأأأأباجطااك مهلت ااأأأأأأأأ م
نها أأأأطقاام هجاأأأأطمنهلأأأأططلاامهلأأأأت لب.م

م)طل م لبي(

 بم1020اجطالم

نهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمهلتلطاأأأأةم
نهطبجاأأأأةمونهلاطيأأأأةمنه أأأألبم

مطجطا ةمللونا(

ممم

تأأر المتجااأأةمنهتلاأأ منه يأأل ميلأأ مم
هلاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوج منهطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأولالكتاام
ونألبلاجوكولتاكوتلو اأأأأ مواسأأأأتويم
نألبنرمنها أأأأأطليمهلجالأأأأأةمنهللكاأأأأأةم
منهبوهاةم)نهكطتط(مه يطط منهكطلنتاه

5022 
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مم

تأأأر المتجااأأأةمتلاأأأ منهسأأأليةميلأأأ مم
نهطاتأأطمةجأأأبول اامولاأأأ منه كتاأأأ م
ونألجأأأأأأأأزابمنهجأأأأأأأأطزعمهل اأأأأأأأأبلوجاام
ونالججأأأأأأأأطزمنهلقاأأأأأأأأ مهاتسأأأأأأأأططلط م

ماتلمجلي.مم2400

5022 

 Worldم
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مم

تأأأر المنهتأأأبلا مططأل لأأأط مططسأأأت بنبمم
نألسأألوطاامنهاأأأوزعمونهاك أأ ميلأأأ م

م1022باساطلم
 بم.

نهاجلأأأةمنه لااأأأةمجظلاأأأط م
وتلطالط مطلو موبلنسط م

ممم
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ط أأأأأأأأأأأأ منهاتااأأأأأأأأأأأألن منهطبجاأأأأأأأأأأأأةمم
ونهطاوكاااطئاأأأأأأأأةمواسأأأأأأأأتويمنألبنرم
نها أأطليمه يطأأط منهجأأوبوم.م)طلأأ م

م لبي(مم

نهتلطاأأةمنهطبجاأأةمونهلاطيأأةم 
ةطوقالمطجطا ةمن سكجبلاةم

م(

تأأأر المنهتأأأبلاطط منهططهاسأأأتاةميلأأأكمم
ةاأأ منهطأألوتااموط أأ منهاتااأألن م
نهطبجاأأأأةمواسأأأأتوىمنألبنرمنها أأأأطلىم
مه يطط منهجوبوم.م)طل م لبي(م

 5022-فبراير

نهاجلأأأأأةمنه لااأأأأأةم)يلأأأأأوبم
و جأأأأأوامنهلاطيأأأأأة(مكلاأأأأأةم
نهتلطاأأأةمنهلاطيأأأاةمهلطجأأأط م

مجطا ةمللونا(م-ططهجزالب

ممم

تر المنهتبلا منهاططلنئ ميلكمط أ مم
كطتاكوالااجط منهأببمواسأتويمنألبنرم

منهطبج مونها طليمهجطشئمكلب
ةكتوطلمم12-14

 ب1022

نهاأأأأأؤتالمنه لاأأأأأ مممم
نهأأأأأأأبوه منهلأأأأأأأطبيم
يشأأأأأأأأألمهلتلطاأأأأأأأأأةم
نهطبجاأأأأأأأأةمويلأأأأأأأأوبم
نهللكأأأأةمنهلاطيأأأأاةم
طأأأأأأأأأأاامنهجظلاأأأأأأأأأأةم
ونهتلطاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقم

مطط سكجبلاة
تأأأأأر المتأأأأأبلاطط منهلأأأأأوبمنه يأأأأألاةمم

 5022-مارسططسأت بنبمنهكألبمنهلطاأأةميلأكمك ط أأةم
نهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمهلتلطاأأأأةم
نهطبجاأأأأةمونهلاطيأأأأأةمكلاأأأأأةم

ممم
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نها أأطبامططه ظأأطبموط أأ موالتأأويم
نهاتااأألن منهفسأأاوهوجاةممواسأأتوىم

منألبنرمنها طلىمهجطشئط 

نهتلطاأأأةمنهلاطيأأأاةمهلطجأأأاام
مجطا ةمللونام-ططه لب

تأأأأر المنسأأأأت بنبمتأأأأبلاطط منهتأأأأطاطومم
ومم5م–يلأأأ ماسأأأتويمنألجتلهأأأوكاام

 وسأفوكطاجاز  منهأببم جزابمكلاأطتاام
و طيلاأأهمنألبنرمنها أأطليم أأ منهكطتأأطم

 .ممهجطشئط منهكطلنتاه
. 

م
 5022-نوفمبر

 Journal ofم
Applies 
sports 

science, 
Faculty of 

Physical 
Education , 
Abo Qir, 

Alexandria 
University, 

Egyptم

مم

تر المتبلاطط متلا منه كتاأ ميلأ مم
ط أأأأأأ منهاتااأأأأأألن منهطاوكاااطئاأأأأأأةم
واسأأأأأتويمن ججأأأأأطزمنهلقاأأأأأ م أأأأأ م

مبمللبم100سططلةم

 5022-يونيو

نهاجلأأأأةمنه لااأأأأةمهلتلطاأأأأةم
نهطبجاأأةمويلأأوبمنهلاطيأأةمام
كلاأأأأأةمنهتلطاأأأأأةمنهلاطيأأأأأاةم

جطا أأأأةمم-هلطجأأأأاامطأأأأطه لب

ممم
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مللونا
تأأر المنسأأت بنبمنهتأأبلا منهاتلأأطلعمم

نهلأبلن منهطبجاأةميلأكمهتجااةمط أ م
نهلاطقأأأأةمنهللطاأأأأةمنهتجفسأأأأاةموتلكاأأأأزم
 جأأأأأأأأزابمنهأأأأأأأألاجاام أأأأأأأأ منهط زاأأأأأأأأطمم

م2400ونهاسأأتويمنهلقاأأ مه يطأأ م
 اتلمجلي

5022 

منهاجلةمنه لااةم
)يلأأأوبمو جأأأوامنهلاطيأأأة(م
كلاأأأأأةمنهتلطاأأأأأةمنهلاطيأأأأأاةم

جطا أأةمم-هلطجأأط مطأأطهجزالب
مللونام.

ممم

تر المنهتبلا منهوظاف ميل مط أ مم
نهلاطقأأأةمنهطبجاأأأةمنهالتطلأأأةماكوجأأأط م

ططهصأأأأألةممومهاطوطلوتاجأأأأأط منهأأأأأأببم
هأللفط منه ااما أطجواماأامنهسأاجةم

 نهافللةم.
The effect of   functional 
training on some 
health-related fitness 
components and blood 
lipoprotein for children 
who suffer from obesityم

 5022-فبراير

Internationaم
l Journal of 
Sport 
Science 
Arts 
(IJSSA) 
Faculty of 
Physical 
Education 
for Girls in 
Gezira – 

مم
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Egypt . 
م

  طهاأأأأأةمتالاجأأأأأط منهكأأأأأطلباوميلأأأأأ مم
ممIاسأأأتويمتلكاأأأزمتلوطأأأوجاامنهللأأأ م

وهلاأأأأواممنباطأأأأوجاكتاام أأأأ منهأأأأببم
وط أأأأ ماتااأأأألن متكأأأأواامنهجسأأأأبم

م20م–م18مهلسابن منهطباجط 
 1025سطتاطلم

نهاأأأأأؤتالمنه لاأأأأأ مممم
نهأأأأأأأبوه منهسأأأأأأأططعم
هكلاأأأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأأأةم
نهلاطيأأأأاةمهلطجأأأأط م

جطا أأةمم–طأأطهجزالبم
للأأأأأونامط جأأأأأونام:م
نهتجااأأأأأةمنهطشأأأأألاةم
ونهليطاطمنهلاطيأاةم

منها طصلب
تأأأأط المطلجأأأأطارمهلاشأأأأكموتالاجأأأأط ممةا مةلابماصلفكم

نالسأأأأأتل طرميلأأأأأكمهاطقأأأأأهمنهصأأأأألهم
نهطبجاأأأأهمونهيأأأأاولمنهجفسأأأأاهمهأأأأبىم

مسجه(48-40)منهسابن 

اجلأأأأأأأهمطلأأأأأأأو منهتلطاأأأأأأأهمم2888
نهشأأأأأأطالهمكلاأأأأأأهمنهتلطاأأأأأأهم
نهلاطيأأأاهمهلطجأأأط مجطا أأأهم

منهزقطزاق

ممم

تأأأأأط المط أأأأأ ملأأأأألقمنهتسأأأأأ ا  مم
نه صطاهمهلاستلط  منهلساهميلأكم
تلأأأأوالمنهاأأأأبىمنهللكأأأأكمونهسأأأأليهم

اجلأأأأأأأأهميلأأأأأأأأوبمو جأأأأأأأأوامم1002
منهلاطيهمجطا همللونام

ممم
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ونهتلاأأأ منه يأأألكمواسأأأتوىمنألبنرم
م  مسططلهمنهزل ميلكمنهظ لم.

طلجأأأأطارملاطيأأأأكمالتأأأأل مهتلسأأأأاامم
نهكفطر منهصلاهمونها جاهمهلا أطقاام

م هجاطم.

نهاجلأأأأهمنه لااأأأأهمهلتلطاأأأأهمم1001
نهطبجاأأهمونهلاطيأأاهمجطا أأهم

مللونا

ممم

ن لمنأله أط منهتا اباأهميلأكمط أ مم
نهاتااأأألن منهفسأأأاوهوجاهمواسأأأتوىم

لاطيأأهممنألبنرمهأأبىمنهاوهأأوطاام أأ 
منهاططلزب

مممماجلهمكلاهمل منهزقطزاقم2887

ن أأأأأألمنهتالاجأأأأأأط منه ونئاأأأأأأهميلأأأأأأكمم
نسأأتجططهمنهج أأطزمنهاجأأطيكمونلتفأأطعم

منهلو منها جواهمهبىمنهاسجاام.

اجلأأأأأأهمطلأأأأأأو منهتلطاأأأأأأهممم1002
نهشأأأأأأطالهمكلاأأأأأأهمنهتلطاأأأأأأهم
نهلاطيأأأاهمجطا أأأهمهلطجأأأط م

مجطا همنهزقطزاق

ممم

 طيلاأأأهمطلجأأأطارمنهتوجاأأأهمون لشأأأطبمم
نهصأأأأألكمنهاأأأأأ نئ ميلأأأأأكمنهسأأأأألو م
نهصأأألكموط أأأ ماكوجأأأط منهجسأأأبم
هأأأبىمتلااأأأ ن منهالللأأأهمناليبنباأأأهمم

مطالط ظةنهشلقاهم

اجلأأأأأأأأةمكلاأأأأأأأأهمنهتلطاأأأأأأأأهمم1006
منهلاطياهمهلطجط منهزقطزاق

  م
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تلوالمالللمنهتلطاهمنهصلاةمطكلاأهمم
نهتلطاأأهمنهلاطيأأاهمهلطجأأط مططهزقأأطزاقم

نلتاطجأأط مسأأوقمنه اأأ م أأ ميأأورم
مططالجباهمنهصلاة

 Ovidiusمم1022
University 
Annals 
Journal of 
Series 
Physical 
Education 
and Sport / 
SCIENCE, 
MOVEMENT 
AND 
HEALTH 

  

(مغأأأأ نئ م–ملاطيأأأأ )متر الطلجأأأأطارماكمةطومهطشبمالاب
الجلطصطهوزج لفاؤشلكتلةنهجسأأأأأأاوا
ستوفطهكااالاجفااصأأ هباكبالهةهلج

م40-30ماطهجساجطهبهجاللسأأأابنتاا
مطل اشتل "مسجه

 
 

 ب1024

اجلةطلو طهتلطاةنهشطالةكل
اةنهتلطاةنهلاطياةهلطجطتأأأأجط

ما ةنهزقطزاق

   

 نالهتزناطهصلاوط يبالالتطهصلةنه طم
 

  اجلةميلوبمو جوامم
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اةهبفالياطهسكلفطهااطلسأأأاجوغالنها
مطل فلبي"ماطلساجللجشطلطهلاطي 

 

 ب1025
نهتلطاأأأةمنهلاطيأأأاةم
كلاأأأأأأأأأأةمنهتلطاأأأأأأأأأأةم

م-منهلاطيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة
 جطا ةمةساول

تر الطلجطاجلاطيا لفط يأطهاتاالنتطهفم
ساوهوجاةواستوفطهبالالتطهصلاةهبف
اصططاطهات زاةنالسأأأتل طاةممطلأأأ م

م لبي

 
 

 .م6102

مجلههةعلوموونونالم
تربيةالرياضهههية لي
 ةالتربيةالرياضههههية

 جامعةأسيوط، -

  

تر التجطوه لالا نئا ؤكسأأأأابنهجاتلاكم
"ميلفط يا طلبن لسأطهلبف يطاطهتجس

مطل اشتل 

 
 

 .م6102

اجلةيلواطهلاطيأأةطكلاةنهت
م-ملطاةنهلاطيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة

مجطا ةنهاجاطا

   

تر الطلجطاجلاطيأأأأا لاجوببنهلاطبونه"م
سلوكطهصلاللسأأأأأأابنتط بنجللطيطهلا

مطل فلبي"م 

اجلةيلواطهلاطيأأةطكلاةنهت م6102
م-ملطاةنهلاطيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة

مجطا ةنهاجاطا

   

 طيلاةطلجطاجلأله طططهصاالبيلفاسأأتم
وفطهسلوكطهصأأألالبفطهل ططهطبجطرططهل
م"هلةنه طجاةاجطهت لااطالطتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبنئ 

مطل فلبي

نهاجلةنه لااةهلتلطاةنهطأأأبجا .م6102
بونهلاطياةكلاةنهتلطاةنهلاط
م-ميأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاةهلطجاجطه لب

مجطا ةللونا
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نهوياطهصلاوي قت طط يأبالالتطهجاومم
"منهطبجالل ططهالللةن يبنباأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة

مطل فلبي

 

 ب1027
نهاجلةنه لااةهلتلطاةنهطأأأبجا
بونهلاطياةكلاةنهتلطاةنهلاط
م-ميأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاةهلطجاجطه لب

مجطا ةللونا

   

 Effect of calcium andم
vitamin D 
supplementations during 
weight loss on some 

anthropometric 
measurements. In peri 
menopausal women, 

zagazig university club dم

 
 
 

6102 

  
Journ
al of medical 
practice and 

review. 

  

 طيلاةطلجطاجره ططصأأأاالبتلوالاةيلم
ااستواطهسلوكطهصلاونهلاطقةنهللكاة

 هلت اا  واط يطقةنه للاة

 
 

 م6102

مجلهه  العلميههة ل ليههة    
التربية البدنية بحفر 
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الرياضهههل التطبيقهههل 

 "والطموح( )الواقع
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