
  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

 بيان رصد االبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بقسم مسابقات الميدان والمضمار

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

ستير
ج
الما

 

ىالة عمي مرسي 
 يوسف رزق

" برنامج مقترح لتنمية المياقة البدنية 
وتأثيره عمى نسبة االصابة والمستوى 

 مترحواجز"011الرقمي لسباق 

5993     

عال السعٌد علٌوه 
 فوده

كزية فاعمية التدريبات المركزية والالمر 
ومستوى  اإلنفجاريوعمى تنمية القدرة 

 اإلنجاز الرقمى لمسابقة رمى الرمح

ماجستير  رسالة 8002
كمية  منشوره

التربية الرياضية 
جامعة  بنات

 الزقازيق

   

عزيزة محمد عفيفي 
 السيد

تأثَر تروامج مختهف انتكوٍه نعىصرى 

انموج انعضهَح وانسرعح عهي تعض 

انمتغَراخ انفسَونوجَح وانمستوى 

 دواجسمتر 011انرلمي نسثاق 

0991     

 اٌمان محمد نصر

 
أثر إستخذاو األثمال تانرجهَه عهي 

 و عذو011انمستوً انرلمٌ نمساتمح 
 

5921     



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

اٌناس سالم  
 الطوخً

ممترح نتىمَح تعض تأثَر تروامج 

مكوواخ انتوافك انذركٌ عهي انمستوى 

 انرلمٌ نمساتمح انوثة انعانٌ

0991     

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثَر تروامج ممترح نتىمَح تعض 

انمذراخ انثذوَح انخاصح عهي انمستوى 

انرلمٌ نرمٌ انرمخ نطانثاخ كهَح 

 انترتَح انرٍاضَح نهثىاخ

5991     

الدكتوراه
 

عمي مرسي ىالة 
 يوسف رزق

برنامج عقمي بدني وتأثيره عمى مركز 
 311التحكم والمستوى الرقمي لسباق 

متر حواجز لطالبات كمية التربية 
 الرياضية لمبنات جامعة الزقازيق"

8000     

عال السعٌد علٌوه 
 فوده

مدخل تكنولوجى لتعميم مقرر مسابقات 
الميدان والمضمار فى ضوء معايير 

 وأثره عمى المستوى الرقمىالجوده 

 دكتوراهرسالة  8055
منشوره كمية 

التربية الرياضية 
بنات جامعة 

 الزقازيق

   
 
 

 



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 

عزيزة 
 محمد عفيفي السيد

أثر استخذاو انتذرٍة انثهَومَترن 

عهي اإلدساش وانتذرٍة انعمهي  

تاألمـان انىفسـي وتعـض انمـذراخ 

 انذـركَـح انخـاصــح

متر دـواجـس  411تسثـاق 

1111     

القوة العضمية النسبية لمذراعين بالرجمين  اٌمان محمد نصر
وبعض المتغيرات الديناميكية لمحظة 
الدفع وعالقتيا بمنحنى طيران األداء 

 في سباق دفع الجمة

5922     

اٌناس سالم 
 الطوخً

تروامج ممترح نتىمَح تعض انعوامم 

انمؤثرج         عهي لوش انمَكاوَكَح 

انطَران فٌ انوثة انطوٍم و تأثَري 

 عهي مستوى األداء

5994     

نجله عبدالمنعم 
 بحٌري

برنامج مقترح لتنمية بعض القدرات 
متر  311الحركية الخاصة بسباق 

 حواجز

5999     



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

متر  5300السرعات البٌنٌة لسباق  اٌمان سعد زغلول
الكفاءة وعالقتها ببعض استجابات 

الوظٌفٌة المصاحبة لعمل بدنً مماثل 
 علً السٌر المتحرك الكهربائً .

     

       

ستاذ / ما بعد 
عد/ ا

سا
ستاذ م

ي ا
ج العلم

النتا
ث ا

حا
اب

ستاذية
ال
ا

 

ىالة عمي مرسي 
 يوسف رزق

تأثير برنامج تعميمي مقترح باستخدام 
منظومة الوسائط المتعددة عمى الصفات 

والمستويين المياري البدنية الخاصة 
متر 011والرقمي الخاص بسباق 
 حواجز آنسات

مجمة بحوث  1111
التربية الرياضية 

كمية التربية  –
الرياضية لمبنين 

جامعة  –
 الزقازيق.

 

   

ىالة عمي مرسي 
 يوسف رزق

العالقة بين بعض المتغيرات البيولوجية 
المصاحبة لسن البموغ ومستوى األداء 

لدى تمميذات في سباق الحواجز 
 المدرسة الرياضية

 -المجمة الطبية 1111
 -كمية الطب

 جامعة الزقازيق

   

   مجمة نظريات  1110تقويم الفعالية الميكانيكية لالعبات ىالة عمي مرسي 



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 -وتطبيقات الوثب الطويل المصريات يوسف رزق
كمية التربية 
الرياضية 

جامعة  -لمبنين
 اإلسكندرية.

 

ىالة عمي مرسي 
 يوسف رزق

دالالت التنبؤ بمعدل الكفاءة البدنية 
 لدى العداءات المصريات.

.مجمة بحوث  1111
التربية الرياضية 

كمية  -الشاممة
التربية الرياضية 

جامعة  –لمبنات 
 الزقازيق.

   

ىالة عمي مرسي 
 يوسف رزق

تأثير تنمية األداء الحركي 
 3x 011النوعي في سباق 

متر تتابع عمى بعض 
المتغيرات النفس وظيفية 

مجمة بحوث  8001
التربية الرياضية 

كمية  –الشاممة 
التربية الرياضية 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

والمستوى الرقمي لمناشئات 
 سنة 01تحت 

جامعة  –لمبنات 
 الزقازيق.

 
هالة علً مرسً 

 ٌوسف رزق

تأثير برنامجين مختمفي 
الشدة عمى بعض عوامل 

لالعبات التجمط في الدم 
 ألعاب القوى

مجمة المركز  8003
في دراسات 

التعميم الجامعي 
جامعة عين  –

العدد  –شمس 
 العاشر

   

هالة علً مرسً 
 ٌوسف رزق

 التحمل تدرٌبات رٌتأث
 القلب قٌاسات على

 بأقصى وعالقتها
 لدى لؤلكسجٌن استهالك

 المسافات عدائً
 . المختلفة

 المجلة مجلد 8002
 للعلوم المصرٌة

 األساسٌة
 والتطبٌقٌة

 العلوم بجمعٌة
 الفسٌولوجٌة

 كلٌة، وتطبٌقاتها
 البٌطري  الطب
 جامعة  -

 .الزقازٌق

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 
هالة علً مرسً 

 ٌوسف رزق

 المتغٌرات بعض دراسة
 للرجلٌن البٌوكٌنٌماتٌكٌة

 فً ح/م500 عدو خالل
 ببعض عالقتها ضوء

 القٌاسات
 ،األنثروبومترٌة

 بحوث مجلة 8002
 التربٌة
 كلٌة ،الرٌاضٌة

 التربٌة
 للبنٌن الرٌاضٌة

 جامعة
 .الزقازٌق

   

هالة علً مرسً 
 ٌوسف رزق

 التنبؤٌة النماذج
 فً االرتكاز لدٌنامٌكٌة

 .الثالثً الوثب مسابقة

 المؤتمر مجلة   8002
 الدولً العلمً
 التربٌة كلٌة ،الثانً

 – للبنٌن الرٌاضٌة
 الزقازٌق جامعة

 

هالة علً مرسً 
 رزقٌوسف 

 القوى العاب متسابقً حالة تقوٌم
وفسٌولوجٌا وبدنٌا نفسٌا العمانٌٌن  

 المؤتمر مجلة .    8002
 الرٌاضً الدولً
 الجامعة ،األول

 .الهاشمٌة
هالة علً مرسً 

 ٌوسف رزق
 معَارٍح مستوٍاخ وضع

انموى  أنعاب نمساتماخ

 طهثح عهي انممررج

 انترتَح وطانثاخ

 تجامعح انرٍاضَح

 لاتوش انسهطان

 تذوث مجهح 8112

 ،انشامهح انترتَح

 انترتَح كهَح

 انرٍاضَح

 جامعح  نهثىاخ

 انسلازٍك

   

هالة علً مرسً 
 ٌوسف رزق

5. Effect of different 
teaching styles on 

8009     



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

the performance of 
female 

undergraduate 
students 

International 
Council on 

Education For 
Teachers ICET - 

Muscat - Oman in 
the 500m hurdles  

هالة علً مرسً 
 ٌوسف رزق

 لدى الحركية القدرات بعض مستوى
 التعميم من األولى الحمقة تالميذ

.مسقط بمحافظة  

 العممية المجمو  8050
 وتقنيات لعموم

 البدنية األنشطة
 جامعة ،والرياضية

 بن الحميد عبد
                                          مستغانم باديس،

  

       

هالة علً مرسً 
 ٌوسف رزق

 العمرية المرحمة لفتيات الحركية القدرات
 – مسقط بمحافظة سنوات 9 – 6

 المجمو العممية 1101
 البدنية لمتربية

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

.عمان سمطنة كمية  ،والرياضة 
التربية الرياضية 

 لمبنين باليرم

هالة علً مرسً 
 ٌوسف رزق

اتجاىات أطفال النادي الصيفي بجامعة 
السمطان قابوس نحو رضاىم عن 

 النشاط الحركي

 

1101 
مجمة بحوث 
التربية البدنية 

والرياضة ، كمية 
التربية الرياضية 

جامعة لمبنين ، 
 بنيا ، مصر

   

هالة علً مرسً 
 ٌوسف رزق

تجربة السمطنة في تطبيق برنامج ألعاب 
 القوى لألطفال ) ورقة عمل منشورة(

مجمة مؤتمر  1101
الرياضة وألعاب 
القوى لألطفال 

في ضوء 
تحديات العصر 
. جامعة حموان 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 مصر –

هالة علً مرسً  
 ٌوسف رزق

الثامن تقويم برنامج النادي الصيفي 
بجامعة السمطان قابوس في ضوء القدرة 
عمى االنجاز الحركي لدى األطفال من 

سنة ( 02 -00سن )   

مجمة بحوث  1101
التربية البدنية 

والرياضة ، كمية 
التربية الرياضية 
لمبنين ، جامعة 

 بنيا ، مصر

   

هالة علً مرسً  
 ٌوسف رزق

قلق توقع المستقبل الرٌاضً  لدى 

بطولة دول مجلس الالعبات فً 

تالتعاون الخلٌجً أللعاب القوى للشابا  

المجلة العلمٌة   8051
للمجلس الدولً 
للصحة والتربٌة 
البدنٌة والتروٌح 

والرٌاضة 
والتعبٌر الحركً 

لمنطقة الشرق 
 األوسط

المؤتمر  
ICHPER الخامس

، بالتعاون مع 
مجلس دبً 
الرٌاضً، 

االمارات العربٌة 
 دبً/ –المتحدة 



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

علً مرسً  هالة 
 ٌوسف رزق

اتجاهات طالب التربٌة الرٌاضٌة  -59

بجامعة صحار نحو ممارسة النشاط 

"الرٌاضً ،   

البحث العممي  8051
واإلبداع 

األوليمبي ، 
بكمية التربيو 

الرياضية جامعة 
 قناة السويس،

   

        

هالة علً مرسً  
 ٌوسف رزق

أسابيع من التدريب الدائري 1،"تأثير 
عمى نسبة مكون الجسم ومستوى المياقة 

،.البدنية لدى الفتيات العمانيات"   

المجلة العلمٌة  8052
للتربٌة البدنٌة 

والرٌاضة ،كلٌة 
التربٌة 

الرٌاضٌة للبنٌن 
بالهرم ، جامعة 

 حلوان

   

هالة علً مرسً  
 ٌوسف رزق

" تقوٌم الحالة البدنٌة للفتٌات العمانٌات 

،. ببعض المنتخبات العمانٌة"   

المجلة العلمٌة  8053
للتربٌة البدنٌة 

والرٌاضة ،كلٌة 
التربٌة 

الرٌاضٌة للبنٌن 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

بالهرم ، جامعة 
 حلوان

هالة علً مرسً  
 ٌوسف رزق

" دراسة مقارنة للحالة البدنٌة  -

األنشطة والفسٌولوجٌة لالعبات بعض 

 الرٌاضٌة بسلطنة عمان " ،

مجلة بحوث  8053
التربٌة 

الرٌاضٌة، 
جامعة الزقازٌق  

. 

   

عال السعٌد علٌوه  
 فوده

تأثٌر استخدام التقنٌة ثالثٌة األبعاد 
(1D علً تعلٌم مسابقة دفع الجلة )

وتقلٌل معدل الخطأ الفنً والقانونً 
 8051 لدى الطالبات

 ةالمجلة العلمٌ
نظرٌات 

كلٌة  وتطبٌقات 
التربٌة 

الرٌاضٌة للبنٌن 
جامعة بأبو قٌر 

 اإلسكندرٌة

   

عال السعٌد علٌوه  
 فوده

تأثٌر إستخدام المحاكاة اإللكترونٌة 
كأسلوب للتدرٌب المتقاطـــع علً 

بعض المتغٌرات  البدنٌـــة 
م 200والمســــتوى الرقمى لناشىء   
 عدو خالل الفترة اإلنتقالٌة

8051 

المجلة العلمٌة 
للتربٌة البدنٌة 

وعلوم الرٌاضة 
كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة للبنٌن 
 جامعة حلوان

   

عال السعٌد علٌوه  
 فوده

تأثٌر اإلكتشاف الموجه المدعم 
إلكترونٌاً كعائد معلوماتى حركى علً 

8052 
المجلة العلمٌة 
لعلوم وفنون 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

سرعة تعلم مسابقة رمً الرمح لدى 
 الطالبات

الرٌاضة 
"باللغة العربٌة" 

كلٌة التربٌة 
الرٌاضٌة بنات 
 جامعة حلوان

عال السعٌد علٌوه  
 فوده

تأثٌر الدمج بٌن التعلم اإللكترونً 
والتقلٌدي على بعض نواتج التعلم فى 

 مسابقة الوثب الثالثً للمبتدئات
8053 

مجلة بحوث 
التربٌة الشاملة 
كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنات 
جامعة 
 الزقازٌق

 

 

   

عال السعٌد علٌوه  
 فوده

Effect of using E-Mind Maps 
on the level of technical and 

numerical performance in 
walking event for girls at 

faculty of physical education, 
zagazig 

8054 

 
Assiut 

Journal of 
Sport 

Science 
and Arts 

  

   المجلة العلمٌة  8052تأثٌر إستخدام أسلوب التعلم التنافسى عال السعٌد علٌوه  



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

على مستوى أداء بعض مهارات ألعاب  فوده
( 55-50القوى           لؤلطفال من )

 سنة

لعلوم وفنون 
الرٌاضة 

"باللغة العربٌة" 
كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنات 
 جامعة حلوان

عزيزة محمد عفيفي  
 السيد

  التوافقٌةالتوافقٌة  القدراتالقدراتبعض تدرٌبات بعض تدرٌبات تأثٌرتأثٌر

الخمسالخمسعلً علً    

والمستوي الرقمً والمستوي الرقمً خطوات األخٌرة خطوات األخٌرة 

  لمسابقة رمً الرمحلمسابقة رمً الرمح

 

8002     

عزيزة محمد عفيفي  
 السيد

وأثرها على تدرٌبات الهٌبوكسٌك 
البدنٌه والفسٌولوجٌهبعض المتغٌرات   

م حواجز200لسباق مستوى الرقمىالو  
 

8009     

عزيزة محمد عفيفي  
 السيد

مقترح علً بعض تأثٌر برنامج 
عناصر اللٌاقة البدنٌة والمستوي 

الرقمً لمسابقة دفع الجلة والشعور 
 بالوحدة لضعاف السمع .

     

     فاعلٌة برنامج تعلٌمً مقترح باستخدام عزيزة محمد عفيفي  



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

اإلٌقاع السمعً علً المستوي الرقمً  السيد
للوثب الطوٌل و اإلحساس باألمان 

 النفسً لمكفوفً البصر .

عزيزة محمد عفيفي  
 السيد

تأثٌر تدرٌبات التاٌبو علً بعض 
القدرات البدنٌة والمستوي الرقمً 

 لمسابقة رمً الرمح

     

عزيزة محمد عفيفي  
 السيد

تأثٌر برنامج مقترح لتدرٌبات الفارتلك 
علً بعض المتغٌرات البدنٌة 

والفسٌولوجٌة والمستوي الرقمً لسباق 
 متر جري . 5300

     

        

 األدواتتأثٌر برنامج مقترح باستخدام  اٌمان محمد نصر 
 الصغٌرة المبتكرة على تطوٌر القدرات
االدراكٌة الحركٌة وبعض المهارات 

ألعاب القوى لمرحلة  فًاألساسٌة 
 رٌاض األطفال

     

النظرٌة  للمعالجات التجرٌبًالصدق  اٌمان محمد نصر 
 فًباستخدام نموذج مسارات الطاقة 

 للسٌداتبالزانة  القفز

     

 األنثروبومتٌرٌةبعض المتغٌرات  اٌمان محمد نصر 
 الرقمًوالبدنٌة وعالقتها بالمستوى 

 ناشئات إطاحة المطرقة كدالة النتقاء

     



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

التدرٌبٌة  األجهزةفاعلٌة استخدام بعض  اٌمان محمد نصر 
على بعض التكوٌنات الجسمانٌة 

 الرقمًالخاصة والمستوى  والقدرات
 حواجز 200سباق  فًللمبتدئات 

     

البٌومٌكانٌكٌة كدالة لوضع  المحددات اٌمان محمد نصر 
التمرٌنات الغرضٌة الخاصة بتحسٌن 

 بالزانةأداء القفز  مستوى

     

على النشاط  عقلً بدنًتأثٌر برنامج  اٌمان محمد نصر 
 فًلبعض العضالت العاملة  الكهربائً

 الجلة دفع

     

العالقة بٌن بعض المتغٌرات القوة  اٌمان محمد نصر 
 الرقمًالعضلٌة للرجلٌن والمستوى 

 الطوٌل للوثب

     

لتلمٌذات  الحركً األداءقدرات  اٌمان محمد نصر 
 فًالمدرسة اإلعدادٌة الرٌاضٌة 

والمضمار وعالقتها  مسابقات المٌدان
 بالنمو البدنى

     

تأثٌر استخدام ثالثة أحمال بدنٌة مختلفة  اٌمان محمد نصر 
 الشدة على الكفاءة الوظٌفٌة للجهاز

لدى عداءات  التنفسً الدوري
 متر500،800

     

     العالقة بٌن بعض المتغٌرات القوة  اٌمان محمد نصر 



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 الرقمًالعضلٌة للرجلٌن والمستوى 
 الطوٌل للوثب

للقدرة ومرونة بعض  النسبًالتركٌب  اٌمان محمد نصر 
المفاصل العاملة وعالقتها بمستوى 

 لمتسابقات الرمح األداء

     

 ًدراسة عاملٌة للقدرات البدنٌة لمتسابق اٌمان محمد نص 
 متر حواجز550

     

فاعلٌة تدرٌبات البلٌومٌترك  اٌمان محمد نصر 
 األداءوالترامبولٌن على مستوى 

مسابقة  فً الرقمً المهارى والمستوى
 بطرٌقة فوسبرى العالًالوثب 

     

اٌناس سالم  
 الطوخً

تأثٌر مجهود بدنً حتى اإلنهاك علً 
بعض مكونات أمالح الدم لطالبات 
تخصص        مسابقات المٌدان 

 والمضمار

جامعة مجلة  5992
 الزقازٌق

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

تأثٌر برنامج تعلٌمً علً بعض 
حركٌة وعناصر  –المدركات الحس 

اللٌاقة البد  نٌة والمستوي الرقمً 
لمسابقة الوثب الثالثً لطالبات كلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة للبنات

مجلة بحوث  5999
التربٌة الشاملة 
بكلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنات 
 الزقازٌق –

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

فاعلٌة برنامج مقترح مختلف التكوٌن 
علً نسبة  ةلبعض القدرات البد نٌ

مجلة بحوث  5999
التربٌة الشاملة 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

اإلصابة   واإلحساس باألمان النفسً 
 متر حواجز 500لسباق 

بكلٌة التربٌة 
الرٌاضٌة بنات 

 الزقازٌق –

اٌناس سالم  
 الطوخً

النظرٌة كدالة لتقلٌل المعالجات 
االهتزازات للرمح بعد مرحلة التحرر 

 ) التخلص (

مجلة بحوث  8000
التربٌة 
 –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة 
 بنٌن

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

التحلٌل الكٌمانٌتٌكً لبعض مراحل أداء 
 الوثب الثالثً للمنتخب القومً لآلنسات

مجلة بحوث  8000
التربٌة 
 –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة 
 بنٌن

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

فاعلٌة استخدام بعض األجهزة التدرٌبٌة 
المساعدة علً بعض التكوٌنات 

الجسمانٌة والقدرات الخاصة ومستوي 
األداء والمستوي الرقمً للمبتدئات فً 

 متر    حواجز 200سباق 

مجلة التربٌة  8005
 الرٌاضٌة المنٌا

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

تأثٌر برنامج تعلٌمً مقترح باستخدام 
التمرٌنات الغرضٌة عل بعض 

المتغٌرات البدنٌة والمستوي المهاري 
 والرقمً إلطاحة المطرقة

بحوث  مجلة  8008
التربٌة الشاملة 
بكلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنات 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 الزقازٌق –

اٌناس سالم  
 الطوخً

التوازن المائً وعالقته بمعدل اإلجهاد 
المتغٌرات الفسٌولوجٌة وزمن وبعض 

األداء لمتسابقات جري المسافات 
 الطولٌة

مجلة بحوث  8001
التربٌة 

بكلٌة  لرٌاضٌةا
التربٌة 
 الرٌاضٌة
 أسٌوط

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

تأثٌر أسلوب الواجبات الحركٌة 
المصورة علً تعلم مهارات ألعاب 

القوي بدرس التربٌة الرٌاضٌة للتالمٌذ 
 بالمرحلة اإلعدادٌة الصم والبكم

8001 

مجلة بحوث 
التربٌة الشاملة 
بكلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنات 
 الزقازٌق –

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

فاعلٌة استخدام الرزم التعلٌمٌة فً تعلم 
الوثب الثالثً لطالبات كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة للبنات بالزقازٌق
8002 

مجلة بحوث 
التربٌة 

بكلٌة  الرٌاضٌة
التربٌة 

الرٌاضٌة  
 بورسعٌد

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

برنامج مقترح لالتزان علً كفأه بعض 
المحلالت الحسٌة ) الجهاز الدهلٌزي ( 
 ومستوي اإلنجاز لمسابقة قذف القرص

8003 

مجلة بحوث 
 التربٌة
بكلٌة  الرٌاضٌة

التربٌة 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 –بنٌنالرٌاضٌة 
 هرمال

اٌناس سالم  
 الطوخً

 –تأثٌر نوعان من التدرٌبات ) التاٌبو 
اإلطالة والتقصٌر( علً القدرة العضلٌة 

وبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة 
ومستوي اإلنجاز فً مسابقة دفع الجلة 

 لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

8004 

مجلة بحوث 
التربٌة 
 –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة 
 بنٌن

   

اٌناس سالم  
 الطوخً

استراتٌجٌات التدرٌس أثر استخدام 
بأسالٌب مختلفة علً تعلم بعض 

مهارات العاب القوي لتالمٌذ مدارس 
 ذوي االحتٌاجات الخاصة

8009 

المؤتمر العلمً 
الثالث كلٌة 

التربٌة 
الرٌاضٌة بنٌن 

 الزقازٌق

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

الخصائص الكٌنماتٌكٌة للقفز بالزانة 
 الرقمً .لآلنسات وعالقتها بالمستوي 

مجلة بحوث  1111
التربٌة 
 –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة 
الرٌاضٌة للبنٌن 
 جامعة الزقازٌق

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثٌر برنامج تدرٌبً علً بعض 
المتغٌرات الفسٌولوجٌة والبٌوكٌمٌائٌة 
لطالبات تخصص مسابقات المٌدان 
 والمضمار بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة .

مجلة جامعة  8005
الزقازٌق الطبٌة 

 –كلٌة الطب  –
 جامعة الزقازٌق

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثٌر برنامج تعلٌمً مقترح باستخدام 
التمرٌنات الغرضٌة الخاصة علً 
بعض المتغٌرات البدنٌة والمستوي 
 المهاري والرقمً إلطاحة المطرقة .

مجلة بحوث  8008
التربٌة الشاملة 

كلٌة التربٌة  –
الرٌاضٌة 

جامعة  –للبنات 
 الزقازٌق

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثٌر تدرٌب باختالف الوزن علً 
بعض مكونات الدم ومضادات األكسدة 

 . لمتسابقات جري المسافات الطوٌلة

المجلة العلمٌة  8001
المتخصصة 

للتربٌة 
 –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة 
الرٌاضٌة 

 جامعة أسٌوط

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثٌر تدرٌبات البلٌومترك علً تنمٌة 
القوة الممٌزة بالسرعة للرجلٌن 

والذراعٌن والمستوي الرقمً الرمح 
 . لتلمٌذات الثانوٌة الرٌاضٌة بالزقازٌق

مجلة بحوث  8001
التربٌة الشاملة 

كلٌة التربٌة  –
الرٌاضٌة 

جامعة  –للبنات 
 الزقازٌق

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثٌر استخدام أسلوب التطبٌق الذاتً 
متعدد المستوٌات علً مستوي اإلنجاز 

 . الرقمً لمسابقة دفع الجلة

مجلة بحوث  8003
التربٌة الشاملة 

كلٌة التربٌة  –

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

الرٌاضٌة 
جامعة  –للبنات 

 الزقازٌق

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

برنامج مقرح لتحسٌن اإلتزان تأثٌر 
التدرٌبات البصرٌة على باستخدام 

مستوى األداء الفنً واالنجاز الرقمً 
للوثب الطوٌل لطالبات كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة  .

مجهح تذوث  8004

انترتَح 

 –انرٍاضَح 

كهَح انترتَح 

انرٍاضَح نهثىَه 

 جامعح انسلازٍك

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثٌر برنامج تربٌة حركٌة على بعض 
القوي والنشاط الحركً مهارات ألعاب 

 الزائد للمعاقٌن ذهنٌا القابلٌن للتعلم

مجلة أسٌوط  1112
لعلوم وفنون 

التربٌة 
 –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة 
 –الرٌاضٌة 

 جامعة أسٌوط

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

تأثٌر الهبوط المتعمد بمستوى الحالة 
البدنٌة فً الفترة اإلنتقالٌة لدى ناشئات 

بالمدرسة الثانوٌة ألعاب القوى 
 الرٌاضٌة  .

المجلة العلمٌة  8002
للتربٌة البدنٌة 

 –والرٌاضة 
كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنٌن 
جامعة  –بالهرم 

   



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 حلوان

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

برنامج مقترح بإستخدام تدرٌبات 
الصالبة العقلٌة على مستوى اإلنجاز 
 الرقمً لمتسابقً المسافات القصٌرة

المجلة العلمٌة  8002
للتربٌة البدنٌة 

 –والرٌاضة 
كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنٌن 
جامعة  –بالهرم 

 حلوان

   

نجله عبدالمنعم  
 بحٌري

برنامج مقترح لتدرٌبات البالٌستً على 
تنمٌة القدرة اإلنفجارٌة والمستوى 

 الرقمً لدفع الجلة .

المؤتمر العلمً  8009
 –الدولً الثالث 
كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة للبنٌن 
جامعة  –

 الزقازٌق

   

  
 اٌمان سعد زغلول

الوحدة النفسٌة قبل وإثناء وبعد الدورة 

الطمثٌة وعالقتها بمستوي األداء فً 

 بعض مسابقات المٌدان والمضمار

     

تأثٌر المجهود البدنً مرتفع الشدة علً  اٌمان سعد زغلول 

تركٌز هرمونً األنوثة فً بالزما الدم 

     



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 لدي متسابقات المسابقات المتوسطة

تأثٌر استخدام أحمال بدنٌة مختلفة الشدة  اٌمان سعد زغلول 

علً الكفاءة الوظٌفٌة للجهاز الدوري 

متر 800،  500لدي عداءات   

     

متر علً  3000جري مسافة تأثٌر  اٌمان سعد زغلول 

بعض مكونات الدم لدي طالبات كلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة بنات )دراسة مقارنة

     

تأثٌر برنامجً بدنً عقلً علً النشاط  اٌمان سعد زغلول 

الكهربائً لبعض العضالت العاملة فً 

 دفع الجلة .

     

ضغوط المنافسة الرٌاضٌة وعالقتها  اٌمان سعد زغلول 

باإلنجاز الرقمً لدي ناشئ مسابقات 

 المٌدان والمضمار

     

فاعلٌة برنامج تعلٌمً مقترح باستخدام  اٌمان سعد زغلول 

اإلٌقاع السمعً علً تنظٌم السرعة 

     



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

 200ومستوي اإلنجاز الرقمً لسباق 

 متر جري

التركٌب النسبً للقدرة ومرونة بعض  اٌمان سعد زغلول 

وعالقتها بمستوي المفاصل العامة 

 األداء لمتسابقات الرمح

     

معدل تركٌز حامض الالكتٌك كمؤشر  سحر رشدي 

للعتبة الفارقة الالهوائٌة لطالبات 

تخصص مسابقات المٌدان والمضمار 

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

     

تأثٌر برنامج مقترح للتدرٌب العقلً  سحر رشدي 

 علً بعض المهارات النفسٌة والمستوي

الرقمً فً الوثب الثالثً لطالبات 

 تخصص مسابقات المٌدان والمضمار

     

تأثٌر المجهود البدنً علً تركٌز بعض  سحر رشدي 

هرمونات الدم وعالقته بالمستوي 

     



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

متر عدو 200الرقمً لمتسابقات   

        

الخصائص الكٌنماتٌكٌة للقفز بالزانة  سحر رشدي 

بالمستوي الرقمً.لآلنسات وعالقتها   

     

فاعلٌة برنامج مقترح للطالقة الحركٌة  سحر رشدي 

لتنمٌة بعض المهارات األساسٌة فً 

ألعاب القوي والرضا الحركً لرٌاض 

 األطفال

     

تأثٌر التدرٌب فً الوسط المائً علً  سحر رشدي 

تنمٌه بعض القدرات البدنٌه الخاصه 

والتركٌب الجسمً والمستوي الرقمً 

 لمسلبقه الوثب الطوٌل

     

فاعلٌه استخدام التدرٌب البالٌستً علً  سحر رشدي 

تطوٌر أقصً قدره عضلٌه لالعبات 

المؤتمر     8050
العلمً الدولً 

الثالث عشر 
التربٌه 0



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

البدنٌه  رمً الرمح
-والرٌاضٌه

تحدٌات 
االلفٌه الثالثه 

( كلٌه التربٌه 
الرٌاضٌه 

للبنٌن بالهرم 
جامعه –

 حلوان 

فاعلٌه التدرٌب العقلً علً حاله قلق  سحر رشدي 

المنافسه وبعض المهارات النفسٌه 

م 500واالنجاز الرقمً فً مسابقة 

 حواجز للسٌدات

     

شٌماء مصطفً  
 عبدهللا

فاعلٌه استخدام المودٌوالت التعلٌمٌه 

فً التحصٌل الحركً والمعرفً 

لمسلبقه اطاحه المطرقه لطالبات كلٌه 

الرٌاضٌه بالزقازٌقالتربٌه   

8054  
المجله العلمٌه 

للتربٌه 
الرٌاضٌه 

 وعلوم الرٌاضه

   

     8052فاعلٌه استخدام استراتٌجٌة الدعائم شٌماء مصطفً  



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

التعلٌمٌة علً الصالبه النفسٌه ومستوي  عبدهللا

االداء الفنً والرقمً لسباق 

م(حواجز500)  

مجله بحوث 
 التربٌة الشامله

شٌماء مصطفً  
 عبدهللا

تأثٌر استخدام اسلوب التعلم التنافسً 

المقارن علً دافعٌة االنجاز ومستوي 

ااالداء الفنً والرقمً فً مسابقه 

 الوسب الثالثً

المجله العلمٌه  8052
للتربٌه 

الرٌاضٌه 
 وعلوم الرٌاضه

   

شٌماء مصطفً  
 عبدهللا

تأثٌر برنامج العروض التقدٌمٌه علً 

والتحصٌل المعرفً الٌقظه الذهنٌه 

لسباق المشً الرٌاضً لطالبات كلٌه 

 التربٌه الرٌاضٌة بالزقازٌق

مجله بحوث  8059
 التربٌة الشامله

   

        

        

        

        

        



  
 
 
      

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

/ دولياقليمى محلي  اقليمي/ دولي محلي 

        

        

  

 معد التقرٌر          

 رئٌس القسم                                                                                                                    ع/ شروق احمد ذكى

 ا.د/هاله علً مرسً                                                

 8059/ 58/  89تارٌخ التسلٌم/ .


