
  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

 بیان رصد االبحاث ألعضاء ھیئة التدریس بقسم العلوم التربویة واالجتماعیة 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

ستیر
ج
الما

  

  امال محمد یوسف

العالقة بین بعض القیاسات 
واإلتجاھات )األنثربومتریة(الجسمیة

نحو النشاط الریاضى ومستوى 
  األداء للبنات جامعة الزقازیق

١٩٩١  
        

  اكرام السید السید

تأثیر اللعب التربوى على النمو 
الحركى واإلجتماعى وبعض 

عند طفل ما قبل جوانب اإلدراك 
  المدرسة

٢٠٠٥  

        

  اسماء یحى عزت
بناء مقیاس المھارات النفسیھ 

 لالعبات الجمباز
٢٠١١ 

المجلھ العلمیھ 
للتربیھ البدنیھ 

وعلوم الریاضھ  
مایو ) ٧٧(العدد

كلیھ ١ج ٢٠١٦
التربیھ الریاضیھ 
بنین بالھرم جامعھ 

 حلوان

      

  نشوى محمود نافع

ت����أثیر برن����امج مقت����رح للتمرین����ات 
الجوان����ب ب����األدوات عل����ى بع����ض 

الص����فات البدنی����ة للص����م النفس����یة و
  .والبكم

 
١٩٩٢  

        
  
  
  



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

شیماء محمد 
  عبدالمقصود

اللیاقة النفسیة وعالقتھا ببعض 
المتغیرات العقلیة لدى العبى 

األنشطة الریاضیة بكلیتى التربیة 
 الریاضیة جامعة الزقازیق

  

٢٠١٥  

        

  دعاء محمد فاروق

بناء مقیاس للقیم االخالقیة 
لطالبات كلیة التربیة الریاضیة 

بنات بالزقازیق وعالقة القیم 
بالتحصیل الدراسي وتقدیر 

.الذات   

٢٠٠٩  

        

  

  شیماء عبدالحمید 

تأثیر برنامج أنشطة التربیة ریاضیة 
تنافسیة مقترح على االنسحاب 

االجتماعى وبعض القدرات البدنیة 
 لذوى صعوبات التعلم

٢٠١٣  

        

الدكتوراة
  

  اكرام السید السید

  
تأثیر برنامج أنشطة حركیةعلى 

تنمیة بعض المھارات اإلجتماعیة  
وأثرھا على السلوك اإلنسحابى  

لألطفال  ذوى اإلحتیاجات الخاصة 
  القابلین للتعلم) عقلیا(

٢٠٠٨  

        



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

األلعاب تأثیر برنامج مقترح لبعض   امال محمد یوسف 
الشعبیة على تنمیة القدرات 

اإلدراكیة الحركیة واللیاقة البدنیة 
  للصم والبكم

١٩٩٦  

        

فاعلیة برنامج لتنمیة الذكاء   دعاء محمد فاروق
اإلنفعالي وعالقتھ بأسالیب مواجھھ 
الضغوط لدي طالبات كلیة التربیة 

جامعة  –الریاضیة للبنات 
.الزقازیق  

٢٠١٢  

        

  
  
  

  محمود نافعنشوى 

دراس���ة مقارن���ة ب���ین ت���أثیر برن���امج 
للتمرین����������ات الھوائی����������ة الح����������رة 
وبرن�������امج للتمرین�������ات الھوائی�������ة 
باس����تخدام األجھ�����زة عل����ى بع�����ض 

البیولوجی�������ة النفس�������یة والجوان�������ب 
  .لطالبات كلیة التربیة الریاضیة

  

 
١٩٩٦  

        

شیماء محمد 
  عبدالمقصود

دور مق������ررات العل������وم التربوی������ة 
األخالقی��������ة ف��������ى تنمی��������ة الق��������یم 

واإلنتم�����اء ال�����وطنى ل�����دى ط�����الب 
التربی����������ة الریاض����������یة جامع����������ة 

  الزقازیق

٢٠١٨  

        



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

  اسماء یحى عزت

برنامج باستخدام أنشطة تأثیر 
على تنمیة بعض  ةالذكاءات المتعدد

المھارات النفسیة ومستوي األداء 
 المھاري

 لطالبات تخصص الجمباز
٢٠١٤ 

المجلھ العلمیھ 
للتربیھ البدنیھ 

الریاضھ  وعلوم 
سبتمبر ) ٧٨(العدد 

كلیھ ٥ج ٢٠١٦
التربیھ الریاضیھ 
بنین بالھرم جامعھ 

 حلوان

      

بناء مقیاس جودة الحیاة   شیماء عبدالحمید
وعالقتھ باالندماج االجتماعى 
للریاضیین ذوى االحتیاجات 

  الخاصة  

٢٠١٦  

        

              

ي 
ج العلم

النتا
ث ا

حا
اب

عد
سا

ستاذ م
ا

 /
ستاذ 

ا
 /

ما بعد 
ستاذیة

ال
ا

  

 نشوى محمود نافع

ت���أثیر برن���امج للتمرین���ات الھوائی���ة 
المنخفض���ة الش���دة وبرن���امج للمش���ي 
عل������ى بع������ض الجوان������ب البدنی������ة 
والنفس����یة والفس����یولوجیة للس����یدات 
الحوام���ل وأث���رة عل���ى یس���ر عملی���ة 

  الوالدة 

 
١٩٩٨  

مجل����������ة عل����������وم (
الریاض��������ة كلی��������ة 
التربی����ة الریاض����یة 

  )جامعة المنیا –

      

نافع نشوى محمود  
ت����أثیر برن����امج متن����وع للتمرین����ات 
بالمص��������احبة الموس��������یقیة عل��������ى 

  
مجل���������ة بح���������وث 

 –التربی���ة الش���املة 
      



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

بع������ض االض������طرابات الس������لوكیة 
  واالمان النفسى لفتیات االحداث 

كلی����������ة التربی����������ة 
الریاض����یة للبن����ات 

جامع�������������������������ة  –
  الزقازیق

 نشوى محمود نافع

برن���������امج مقت���������رح للتمرین����������ات 
التعلیمی������ة عل������ى النش������اط الذائ������د 
وبع�����������ض الص�����������فات البدنی�����������ة 
ومس�������توى التحص�������یل للمع�������اقین 

  ذھنیا 

 
٢٠٠٠ 
  

المجل�������ة العلمی�������ة 
للتربی��������ة البدنی��������ة 

–والریاض�����������������ة 
  جامعة حلوان 

      

 نشوى محمود نافع

العالق�����ة ب�����ین مس�����توى األداءف�����ي 
الجمل��������ة اإلبتكاری��������ة والتص��������ور 

ال����ذات المدرك����ة  لالعقلی����وبر وفی����
وكف�������اءة الجھ�������از العص�������بیالذاتي 

  لطالبات الفرقة الرابعة  

 
٢٠٠١  

مجل��������ة بح��������وث (
–التربی���ة الش���املة 

جامع�������������������������ة  –
  ) الزقازیق

  

      

 نشوى محمود نافع

فاعلی����������ة برن����������امج للتمرین����������ات 
ب����االدوات عل����ى بع����ض الق����درات 
التوافقی��������ة والش���������عور بالوح���������دة 

  .لضعاف السمع 

 
٢٠٠١ 
  

مجل�����������ة عل�����������وم 
الریاض�����ة وفن�����ون 

كلی�������ة التربی�������ة  –
الریاض�������������������������یة 

 –ب�������������������الجزیرة 
  جامعة حلوان

      

 نشوى محمود نافع
االتجاھ�����ات الوالدی�����ة وعالقتھ�����ا   

بع���زوف التلمی���ذات ع���ن االلتح���اق 
بالم������دارس الریاض������یة بمحافظ������ة 

 
٢٠٠٣  

  

مجل���������ة بح���������وث 
 –التربی���ة الش���املة 

كلی����������ة التربی����������ة 
      



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

الریاض����یة للبن����ات   . الشرقیة 
جامع�������������������������ة  –

  الزقازیق 

 نشوى محمود نافع

دراس��ة مقارن��ة ب��ین ت��أثیر برن��امج  
لتمرین���ات الیوج���ا وبرن���امج للمش���ى 
الت����أملى عل����ى بع����ض االع����راض 
المص����احبة للس����یدات ف����ى مرحل����ة 
ماقب������ل س������ن انقط������اع الخص������وبة 
وعالقتھم�����ا بم�����دى ج�����ودة الحی�����اة 

  . لدیھم 

 
٢٠٠٤  

  

المجل�������ة العلمی�������ة 
للتربی��������ة البدنی��������ة 

كلی���ة  –والریاض���ة 
التربی����ة الریاض����یة 

 –للبن�����ین ب������الھرم 
  جامعة حلوان 

      

 نشوى محمود نافع

فاعلی���ة اس���تخدام الھیبرمی���دیا عل���ى  
تنمی�����ة التص�����ور العقل�����ى وتركی�����ز 
االنتب����اه وعالق����تھم بتحس����ین األداء 
الحرك�����������ى االبتك�����������ارى ف�����������ى 
التمرین�������ات اإلیقاعی�������ة لطالب�������ات 

 .كلیة التربیة الریاضیة

 
٢٠٠٤  

المجل�������ة العلمی�������ة 
نظری���������������������������ات 

كلی���ة  –وتطبیق���ات 
التربی����ة الریاض����یة 

جامع�����ة  –للبن�����ین 
  االسكندریة 

      

 نشوى محمود نافع

س حرك�����ي ـــ�����ـت�����أثیر برن�����امج نف
ي وعالقت�����ھ ـعل�����ى ال�����وعي الذات�����

یمستوى ـ�������ـرة فثبالعوام�������ل الم�������ؤ
أداء الطالب���������������ات للتمرین���������������ات 

 .  والتعبیر الحركي الحدیث

 
٢٠٠٥  

  

المجل�������ة العلمی�������ة 
للتربی��������ة البدنی��������ة 

كلی���ة  –والریاض���ة 
التربی����ة الریاض����یة 

 –للبن�����ین ب������الھرم 
  جامعة حلوان

      

      مجل���������ة بح���������وث  بنـ��������ـاء مقـی��������ـاس البـروفـیـ��������ـل   نشوى محمود نافع



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

الـنفـ�����ـسي لـنـاشـئ�����ـات الجـمبـ�����ـاز 
 . اإلیقــاعـي كمـحــدد لالنـتـقـاء

٢٠٠٦  
  

التربی����ة الریاض����یة 
كلی������ة التربی������ة   –

 -الریاض����یة بن����ین 
  جامعة الزقازیق

 نشوى محمود نافع

فاعلی����������ة برن����������امج للت����������دریب  
البص����ري عل����ي بع����ض المھ����ارات 
البص�����ریة والمھ�����ارات اإلدراكی�����ة 
البص�������ریة وعالقتھم�������ا بمس�������توى 
أداء بع��������ض مھ��������ارات ال��������تحكم 
والس��������یطرة لناش��������ئات الجمب��������از 

  . اإلیقاعي 

 
٢٠٠٦  

  

مجل���������ة بح���������وث 
 –التربی���ة الش���املة 

كلی����������ة التربی����������ة 
الریاض����یة للبن����ات 

جامع�������������������������ة  –
  الزقازیق

      

 نشوى محمود نافع

الطالق���ة النفس���یة وعالقتھ���ا بال���دافع 
لإلنج�����از ومس�����توى أداء ناش�����ئات 

 .الجمباز اإلیقاعى 
 

٢٠٠٥  
  

مجل�����������ة عل�����������وم 
وفن�����ون الریاض�����ة 

كلی�������ة التربی�������ة  –
الریاض�������������������������یة 

 –ب�������������������الجزیرة 
  جامعة حلوان 

      

 نشوى محمود نافع

فاعلی����������ة برن����������امج لتمرین����������ات 
الب����یالتس عل����ى أآلم أس����فل الظھ����ر 
غی������ر العض������ویة والبیتاأن������دروفین 
وعالقتھم���ا بالحال���ة النفس���یة العام���ة 

  لدى السیدات

 
٢٠٠٨  

  

مجل�����������ة عل�����������وم 
وفن�����ون الریاض�����ة 

كلی�������ة التربی�������ة  –
الریاض�������������������������یة 

 –ب�������������������الجزیرة 
  جامعة حلوان

      



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

 نشوى محمود نافع

فاعلی���ة برن���امجین اح���دھما حرك���ى 
بنظ�����ام ال�����دمج لتنمی�����ة التواص�����ل 
لألطف��������ال التوح��������دیین واالخ��������ر 
لتمرین���ات الب���یالتس لتخفی���ف ح���دة 

  الضغوط النفسیة ألمھاتھم 
 

٢٠٠٨  
  

  

    

الملتق�����ى العلم�����ى 
االول لمراك�����������ز 
التوح����������د ف����������ى 
الع������الم العرب������ى 

التوح������د واق������ع "
" ومس������������������تقبل 

بمدین���������ة ج���������دة 
بالمملك���ة العربی���ة 

  السعودیة

 نشوى محمود نافع

فاعلی����������ة برن����������امج لتمرین����������ات 
الب����یالتس لتخفی����ف ح����دة الض����غوط 
 النفس����������یة ألمھ����������ات األطف����������ال

  .نحدییالتو
 

٢٠٠٨  

  

    

الملتق��������������������������ى 
العلمی�����������������األول 
لمراك����ز التوح�����د 
ف�����������ي الع�����������الم 

التوح���د "العرب���ي 
" واق���ع ومس���تقبل 

بمدین���������ة ج���������دة 
بالمملك���ة العربی���ة 

  السعودیة

 نشوى محمود نافع

دم���ج المع���اقین دور الریاض���ة ف���ي 
حركی���������اَ ب����������المجتمع وعالقت����������ھ 

  بتحسین مستوي اإلیجابیة لدیھم
 

٢٠٠٩  

  

    

الم����ؤتمر ال����دولى 
الثال�����ث لإلعاق�����ة 
والتأھی�����������������������ل 
بالری���������������������اض 
المملك����ة العربی����ة 



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

  السعودیة

 نشوى محمود نافع

ت����أثیر برن�����امج مقت����رح باس�����تخدام 
ك���رة الص���حة عل���ى تحس���ین كف���اءة 
الجھ����از ال����دھلیزى والثق����ة ب����النفس 
وبع��������ض المھ��������ارات االساس��������یة 

  للجملة الحركیة فى التمرینات 

 
٢٠٠٩  

  

    

الم����ؤتمر ال����دولى 
الریاض�����ة (االول 

كلی����ة ) والطفول����ة
التربی���������������������������ة 
الریاض���������������������یة 

  جامعة طنطا

 نشوى محمود نافع

الك����اردیو كاراتی����ة ت����أثیر ت����دریبات 
عل���������ى بع���������ض دالالت الت���������وتر 
واألم���ن النفس���ى وعالقت���ھ بمس���توى 

الم����ؤتمر  )الطم����وح ل����دى األیت����ام 
نح��������و "العلم��������ي ال��������دولي االول 

مجتم�����ع نش�����ط لتط�����ویر الص�����حة 
  ."واالداء

 
٢٠١١  

  OvidiusUniver
sit Annals, 
Journal of 
Series Physical 
Education and 
Sport / 

SCIENCE, 
MOVEMENT 

AND HEALTH  

    

 نشوى محمود نافع

االمتحان�����ات وقی�����اس  نظ�����م تق�����ویم
  .نواتج التعلم

 
٢٠١٣ 
  

  

   

الم�����ؤتمر الث�����انى 
للھیئ�����ة الوطنی�����ة 
للم�������������������ؤھالت 
وض�����مان ج�����ودة 
التعل����������������������������یم 
والت��������������������دریب 

  بمملكة البحرین 



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

 نشوى محمود نافع

تط���ویر برن���امج االدارة العام���ة ف���ى 
ض���وء مع���اییر الج���ودة ومتطلب���ات 

  .والمجتمعالعمل سوق 

 
 ٢٠١٣ 

 
  

مجل�������ة دراس�������ات 
عربی��ة ف��ى التربی��ة 
وعل����������م ال����������نفس 

لش����ھر ) ٣٩(الع����دد
  یولیو

      

 نشوى محمود نافع

الكف�����اءة الذاتی�����ة وعالقتھ�����ا بقل�����ق 
المس��������تقبل ومس��������توى الطم��������وح 

ن للمع��������اقین حركی��������ا الریاض��������یی
دراس���������ة (والغی���������ر ریاض���������یین 

  .مقارنة

 
٢٠١٤ 
  

      

 ال����دوليالم����ؤتمر 
لإلعاق�����ة  راب�����عال

والتأھی�����������������������ل 
بالری���������������������اض 
المملك����ة العربی����ة 

  السعودیة

 نشوى محمود نافع

بناء اس�تراتیجیة لتط�ویر بیئ�ة العم�ل 
لكلی������ة "المؤسس������یة والتعلیمی������ة " 

   .التربیة الریاضیة بنات
 ٢٠١٥  

  
      

الم����ؤتمر العلم����ي 
المنعق������د بدول������ھ 
الكوی��������������������������ت 

الممارس��������������ات (
المتمی��������زة ف��������ى 
التخط�����������������������یط 

  ) ىاالستراتیج

محمود نافعنشوى   

نظ��ام لتقی��یم إنج��از الط��الب لن��واتج 
ال�������تعلم بجامع�������ة نج�������ران ب�������ین 

        2015 ) النظریة والتطبیق

الملتق�����ى العلم�����ى 
بجامع�����ة ش�����قراء 

التطویر والجودة (
تجارب الجامعات 

) السعودیة  



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

 نشوى محمود نافع

المقارن���ة المرجعی���ة كم���دخل لتقی���یم 
) أداء مؤسس������ات التعل������یم الع������الى

بجامع����ة ش�����قراء  الملتق����ى العلم����ى
التط���������ویر والج���������ودة تج���������ارب (

بت�������اریخ ) عودیةالجامع�������ات الس�������
 ھـ ١٢/١٤٣٦ -٢٩-٢٨

2015        

الملتق�����ى العلم�����ى 
بجامع�����ة ش�����قراء 

جودة التطویر وال(
تجارب الجامعات 

) السعودیة  

 نشوى محمود نافع

مقت��رح لقی��اس ن��واتج ال��تعلم كأس��اس 
اس��تراتیجي لج��ودة االداء االك��ادیمي 

 .العالي ببرامج التعلیم

 
٢٠١٦  

      

الم����ؤتمر العلم����ي 
ال������دولي الث������اني 
للقی����اس والتق����ویم 

القی����اس (بعن����وان 
والتق������������������������ویم 
والمؤسس��������������ات 

الواق���ع  -التعلیمی���ة
،وال����������������������رؤي 

) المس������������������تقبلیة
المنعق����د بجامع����ة 
الزق����������������������ازیق 
بجمھوری��ة مص��ر 

  .العربیة 

 نشوى محمود نافع

مقت���رح لمؤش���رات ج���ودة م���دخالت 
وعملی�������ات ومخرج�������ات العملی�������ة 

 ) التعلیمیة لبرامج التعلیم العالي

 
٢٠١٦ 
  

      

الم����ؤتمر العلم����ي 
ال������دولي الث������اني 
للقی����اس والتق����ویم 

القی����اس (بعن����وان 



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

والتق������������������������ویم 
والمؤسس��������������ات 

الواق���ع  -التعلیمی���ة
،وال����������������������رؤي 

) المس������������������تقبلیة
المنعق����د بجامع����ة 
الزق����������������������ازیق 
بجمھوری��ة مص��ر 

  .العربیة 

  

 نشوى محمود نافع

نم������وذج مقت������رح لمع������اییر تقی������یم 
ض���وء المق���ررات االلكترونی���ة ف���ي 

  ٢٠١٨  . متطلبات الجودة بجامعة نجران

مجل�������ة دراس�������ات 
عربی��ة ف��ي التربی��ة 
وعل����������م ال����������نفس 

لش����ھر  )٩٧(الع����دد
  مایو

      

  

 اسماء یحى عزت

بناء مقیاس الكفاءه الذاتیھ المدركھ 
 لالعبین المكفوفین

 

٢٠١٥ 

المجلھ العلمیھ 
البدنیھ للتربیھ 

وعلوم الریاضھ  
مایو )  ٧٧(العدد

كلیھ ١ج ٢٠١٦
التربیھ الریاضیھ 
بنین بالھرم جامعھ 

 حلوان

      

     مجلھ تطبیقات  ٢٠١٥الذكاء االنفعالي وعالقتھ بالتدفق  اسماء یحى عزت  



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

النفسي ألعضاء ھیئة التدریس 
 ومعاونیھم

علوم الریاضھ 
) ١٠١(العدد 

 ٢٠١٩سبتمبر 
بكلیھ التربیھ 

الریاضیھ ابو قیر 
 جامعھ االسكندریھ

  

 اسماء یحى عزت

دور كلیات التربیھ الریاضیھ في 
 دعم االمن الفكري لطالبھا

٢٠١٦ 

مجلھ تطبیقات 
علوم الریاضھ 

) ١٠١(العدد 
 ٢٠١٩سبتمبر 

بكلیھ التربیھ 
الریاضیھ ابو قیر 
 جامعھ االسكندریھ

     

  

 اسماء یحى عزت

علي تأثیر برنامج تربیة حركیة 
السلوك اإلستقاللى وبعض 

المھارات الحركیھ االساسیھ 
لألطفال المعاقین عقلیا القابلین 

 للتعلم
٢٠١٧ 

مجلھ بحوث التربیھ 
الشاملھ المجلد 

الثاني الجزء االول 
كلیھ ٢٠١٨لعام 

التربیھ الریاضیھ 
بنات جامعھ 

 الزقازیق

     

  
 اسماء یحى عزت

حركي واثره  - برنامج ارشاد نفس
علي خفض السلوك التنمري 

وتحسین مستوي اللیاقھ الحركیھ 
٢٠١٧ 

مجلھ بحوث التربیھ 
الشاملھ المجلد 

الثاني الجزء الثاني 
     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

الطفال المرحلھ االبتدائیھ باستخدام 
 االلعاب الصغیره

كلیھ  ٢٠١٨لعام 
التربیھ الریاضیھ 

بنات جامعھ 
 الزقازیق

  

عزت اسماء یحى  

الروح المعنویھ وعالقتھا بالصمود 
 النفسي لدي العبي السباحھ

٢٠١٨ 

المجلھ العلمیھ 
للتربیھ البدنیھ 

وعلوم الریاضھ  
مایو ) ٧٧(العدد

كلیھ ١ج ٢٠١٦
التربیھ الریاضیھ 

بنین بالھرم جامعھ 
 حلوان

     

  

 اسماء یحى عزت

استراتیجیات الصالبھ العقلیھ 
النفسي وتاثیرھا علي خفض التردد 

ومستوي االداء المھاري لطالبات 
 تخصص الجمباز

٢٠١٨ 

المجلھ العلمیھ 
للتربیھ البدنیھ 

وعلوم الریاضھ  
سبتمبر ) ٧٨(العدد 

كلیھ ٥ج ٢٠١٦
التربیھ الریاضیھ 

بنین بالھرم جامعھ 
 حلوان

     

  
 دعاء محمد فاروق

بناء مقیاس ألسالیب مواجھھ 
..الضغوط لدي حكام الكاراتیھ  

 
٢٠١٥ 

المجلة العلمیة 
للتربیة البدنیة 

بكلیة  - والریاضیة 
     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

التربیة الریاضیة 
 -للبنین بالھرم
٠جامعة حلوان  

  

 دعاء محمد فاروق

الرضا المھني وعالقتھ باالحتراق 
.النفسي لدي حكام ریاضة الكاراتیھ  

٢٠١٥ 

المجلة العلمیة 
للتربیة البدنیة 

بكلیة  - والریاضیة 
التربیة الریاضیة 

 -بالھرم للبنین
٠جامعة حلوان  

     

  

 دعاء محمد فاروق

تأثیر برنامج للتدریب العقلي علي تأثیر برنامج للتدریب العقلي علي 
االنھاك النفسي والكفاءة الذاتیة االنھاك النفسي والكفاءة الذاتیة 
  البدنیة ومستوي االداء لطالبات البدنیة ومستوي االداء لطالبات 

..تخصص الكاراتیھتخصص الكاراتیھ           
  

٢٠١٦ 

المؤتمر العلمي المؤتمر العلمي     
الدولي الثالث الدولي الثالث 

تحدیات الریاضة تحدیات الریاضة ((
بالوطن العربي بالوطن العربي 

صناعةالبطل صناعةالبطل 
كلیة كلیة   --))االولمبياالولمبي

التربیة الریاضیة التربیة الریاضیة 
جامعة جامعة   --للبنینللبنین

شرم شرم   ––حلوان حلوان 
  الشیخالشیخ

 

  

 دعاء محمد فاروق

الطاقة النفسیة وعالقتھا بالروح 
المعنویة ومستوي التحصیل 

 الدراسي لدي طالبات كلیة التربیة 
الریاضیة بنات جامعة الزقازیق     

٢٠١٦ 

المجلة العلمیة 
لعلوم وفنون 

كلیة  –الریاضة
التربیة الریاضیة  

     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

. 
 

جامعة  –للبنات 
٠حلوان  

  

 دعاء محمد فاروق

تأثیر برنامج لالرشاد النفسي علي 
تنمیة النضج االنفعالي وعالقتھ 

 بتماسك الفریق الریاضي لدي
 العبات الھوكي 

 

٢٠١٧ 

المجلة العلمیة 
لعلوم وفنون 

كلیة  –الریاضة
التربیة الریاضیة  

جامعة  –للبنات 
٠حلوان  

     

  

 دعاء محمد فاروق

فاعلیة استخدام نموذج بایبي البنائي 
في تعلم بعض مھارات الجمباز 

 والذكاء الحركي لتلمیذات 
.المرحلة االبتدائیة       ٢٠١٧ 

المجلة العلمیة 
لعلوم وفنون 

كلیة  –الریاضة
التربیة الریاضیة  

جامعة  –للبنات 
٠حلوان  

     

  

 دعاء محمد فاروق

العالقة بین االتجاھات نحو التربیة 
الریاضیة وجودة الحیاة االنفعالیة 

لدي تلمیذات المرحلة الثانویة 
 االزھریة  

 

 

٢٠١٧ 

المجلة العلمیة 
لعلوم وفنون 

كلیة  –الریاضة
التربیة الریاضیة  

جامعة  –للبنات 
 حلوان

     

  
 دعاء محمد فاروق

فاعلیة التعلیم المتمایزعلى الیقظھ 
الذھنیة   ومستوى أداء  مھارة 

اإلرسال من أعلى فى الكرة 
٢٠١٩ 

بحوث المجلة 
 –التربیة الشاملة

كلیة التربیة 
     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

الریاضیة  للبنات   الطائرةوعالقتھم بقلق االختبار
الزقازیق جامعة  –  

  

 دعاء محمد فاروق

برنامج تعلیمي وفقا لمبادىء التدفق 
النفسي وتأثیره علي السلوك 

اإلجتماعي اإلیجابي وتطویر بعض 
المھارات األساسیة في ھوكي 

 المیدان

٢٠١٩ 

المجلة العلمیة 
 –لعلوم  الریاضة

كلیة التربیة 
 –الریاضیة  

اسیوط جامعة   

     

  

 اكرام السید السید

الذكاء الوجدانى وعالقتھ بالرضا 
الوظیفى ألعضاء ھیئة التدریس 

فى ضوء الجودة الشاملة ومعاونیھم 
.  

٢٠١٠  

المؤتمر العلمى     
الدولى الثالث عشر 

التربیة البدنیة 
والریاضیة تحدیات 

 –األلفیة الثالثة 
كلیة التربیة 

الریاضیة للبنین 
جامعة  –بالھرم 
  حلوان

  

  

 اكرام السید السید

العالقة بین تركیز اإلنتباة  -
واإلتزان اإلنفعالى ومستوى األداء 

  .لدى العبى كرة الیدالمھارى 
  

٢٠١١  

مجلة بحوث التربیة 
كلیة  –الشاملة

التربیة الریاضیة 
جامعة  –بنات 

  الزقازیق

     

 اكرام السید السید  
تأثیر برنامج تربیة حركیة بإستخدام 

أنشطة الذكاءات المتعددة على 
٢٠١١  

مجلة بحوث التربیة 
كلیة  –الریاضیة

     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

الذكاء الحركى والسلوك اإلستقاللى 
واللیاقة الحركیة ألطفال ما قبل 

  .المدرسة 

التربیة الریاضیة  
جامعة  –بنین 

  الزقازیق

  

 اكرام السید السید

فاعلیة  تدریب بعض المھارات 
العقلیة على مواجھة الضغوط 

الریاضیة ومستوى األداء المھارى 
على عارضة التوازن لطالبات 

  .الفرقة الثالثة تخصص جمباز

٢٠١٢  

العلمیة المجلة 
للتربیة البدنیة 

كلیة  -  والریاضیة
التربیة الریاضیة 

 -للبنین بالھرم
  جامعة حلوان

     

  

 اكرام السید السید

العالقة بین التوافق النفسى 
واإلستثارة اإلنفعالیة عند أداء 

اإلمتحانات العملیة لبعض األلعاب 
الجماعیة والفردیة لدى طالبات كلیة 

  التربیة الریاضیة جامعة الزقازیق 

٢٠١٢  

مجلة بحوث التربیة 
كلیة  –الریاضیة

التربیة الریاضیة  
جامعة  –بنین 

  الزقازیق

     

  

السیداكرام السید   

المناخ الدافعى المدرك وعالقتة 
بحالة قلق المنافسة الریاضیة 
ومستوى األداء المھارى لدى 

  .العبى كرة الید 
٢٠١٣  

المجلة العلمیة 
للتربیة البدنیة 

كلیة  -  والریاضیة
التربیة الریاضیة 

 -للبنین بالھرم
  جامعة حلوان

     

  
 اكرام السید السید

 
تأثیر تمرینات البیالتس المائیة على 
تعلم المھارات األساسیة فى السباحة 

٢٠١٦ 
 

مجلة بحوث التربیة 
كلیة  -الشاملة 

     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

وجودة الحیاة اإلنفعالیة لدى 
 السیدات

 

التربیة الریاضیة 
جامعة –للبنات 

 الزقازیق

  

 اكرام السید السید

تأثیر برنامج لإلرشاد النفسي على 
النفسیة المرتبطة بعض المظاھر 

بالخوف من اإلصابة الریاضیة     
ومستوى األداء المھارى على 

 بعض أجھزة الجمباز
٢٠١٧ 

المجلة العلمیة 
للتربیة البدنیة 

-وعلوم الریاضة 
كلیة التربیة 

الریاضیة للبنین 
جامعة  –بالھرم 
 حلوان

     

  

 اكرام السید السید

االتجاھات النفسیة نحو التربیة 
وعالقتھا بدافعیة التعلم الریاضیة 

الحركى ومستوى الطموح لدى   
طالبات الفرقة األولى بكلیة التربیة 
 الریاضیة للبنات جامعة الزقازیق

٢٠١٧ 

مجلة علوم 
 الریاضة 

دوریة ـ علمیة ـ 
محكمة كلیة التربیة 

الریاضة ـ جامعة 
 المنیا

     

  

 اكرام السید السید

فاعلیة برنامج تعبئة عقلیة على 
قلق المنافسة حالة الطاقة النفسیة و

ھوكى بالشرقیةالعبات لال الریاضیة  
٢٠١٧ 

العلمیة مجلة ال
لعلوم وفنون 

كلیة  -الریاضة
الریاضیة التربیة 
جامعة  –للبنات 
 حلوان

     

     كلیة التربیة  ٢٠١٨أثر برنامج مقترح على الثقة بالنفس  اكرام السید السید  



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

والتردد النفسى وبعض متغیرات 
لسباحة الزحف على األداء المھارى 

 الظھر

–الریاضیة للبنات 
 جامعة الزقازیق

  

 اكرام السید السید

فاعلیة العروض الریاضیة علي 
) ١٥- ١٢(القیم الجمالیة للتلمیذات 

  ٢٠١٨  سنة

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

  

 اكرام السید السید

تأثیر العروض الریاضیة علي 
  الخجل لتلمیذات المرحلة األعدادیة

٢٠١٨ 
 

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

  

 اكرام السید السید

مھارات مواجھة الضغوط الریاضیة 
وعالقتھا بمستوي الداء المھاري 

  علي جھاز حصان القفز
٢٠١٨ 
 

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

  

 اكرام السید السید

األتزان األنفعالي وعالقتھ بمستوي 
األداء المھاري علي جھاز عارضة 

  التوازن
٢٠١٨ 
 

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

  

 اكرام السید السید

بعض المھارات نسبة مساھمة 
النفسیة فى التدفق المھارى لدى 

 ٢٠١٨ العبات الجمباز

مجلة بحوث التربیة 
كلیة  -الریاضیة 

التربیة الریاضیة 
جامعة  –بنین 

 الزقازیق

     

  

 اكرام السید السید

التعلم یات تأثیر استخدام إستراتیج
النشط والعصف الذھنى على بعض 

العملیاتالعقلیة ومستوى األداء 
 المھارى على جھاز حصان القفز

 

٢٠١٨ 

مجلة بحوث التربیة 
كلیة الریاضیة 

التربیة الریاضیة 
جامعة  –بنین 

 الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

أثر قلق االمتحان على بعض "
المتغیرات البیولوجیة ومستوى 

األداء لالمتحان التطبیقي في مادة 
  ".  التعبیر الحركي 

١٩٩٨  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

  الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

فاعلیة برنامج لبعض الحركات " 
الشعبیة على بعض االضطرابات 

السلوكیة وأدراك  الذات البدنیة 
  " .واللیاقة البدنیة للمعاقات بصریاً 

٢٠٠٠  

المجلة العلمیة 
المتخصصة للتربیة 
الریاضیة جامعة 

  أسیوط

     

  

 امال محمد یوسف

تأثیر برنامج للتعبیر بالحركة عن "
الحكایة الشعبیة وبرنامج إرشادي 

للوالدین على انفعال الغیرة 
واالتجاھات الوالدیة كما یدركھا 

٢٠٠٠  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

  الزقازیق  ".  األبناء

  

 امال محمد یوسف

برنامج تمرینات متنوعة فاعلیة " 
على الوقایة من ھشاشة العظام 

  ".للسیدات قبل وبعد سن الیأس

١٩٩٩  

المؤتمر العالمي     
الثاني واألربعین 

تطویر 
استراتیجیات 

التعاون الدولي 
لالرتقاء بمھنة 
التربیة البدنیة 
والریاضیة 
  والترویح

 

  

 امال محمد یوسف

تأثیر برنامج ریاضي على الوحدة "
  ".النفسیة والتوافق النفسي للمسنین

١٩٩٧  

مجلة علوم 
الریاضة والتربیة 
الریاضیة  جامعة 

  المنیا

     

  

 امال محمد یوسف

تأثیر برنامج نفــــس حركي على " 
الوعي الذاتـي وعالقتھ بالعوامل 

المؤثرة فــي مستوى أداء الطالبات 
 ٢٠٠٥".للتمرینات والتعبیر الحركي الحدیث 

العلمیة المجلة 
للتربیة البدنیة 
والریاضةمجلة 

التربیة الریاضیة 
للبنین جامعة 

  حلوان

     

  
 امال محمد یوسف

 Taiفاعلی��ة برن��امج للت��اي ش��ي " 
Chi  ) عل��ى بع��ض ) عقل��ي  –ب��دني

المھ��ارات   العقلی��ة ومس��توى األداء 
  ".في الرقص الحدیث 

٢٠٠٤ 

مجلة المنھج العلمي 
والسلوك جامعة 

  طنطا
     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

  

محمد یوسفامال   

نفس�ي ( فاعلیة برنامـج للھاثایوجا " 
عل��ى بعـــ�ـض المتغی��رات ) ب�دني   -

النفســـ�����ـیة والبیولوجی�����ة وعالقت�����ھ 
 ٢٠٠٤  ".بمستوى األداء للتعبیر الحركي 

نظریات وتطبیقات 
مجلة علمیة 

متخصصة لبحوث 
ودراسات التربیة 
البدنیة والریاضة  
  جامعة االسكندریة

     

  

 امال محمد یوسف

فاعلیة برنامج للتدریب العقل�ي عل�ى 
بع������ض المھ������ارات النفس�������یة 
والتص��ور ال��ذھني    ومس��توى 

  . أداء مھارات في البالیھ
٢٠٠٣ 

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

  الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

فاعلیة برنامج للحركات التعبیری�ة " 
واأللع���اب الغنائی���ة التعلیمی���ة عل���ى 
االنتباه االنتق�ائي وس�رعة االس�تجابة 
والتحصیل الدراسي لتالمی�ذ الص�ف 

  ".األول االبتدائي
٢٠٠٢ 

نظریات وتطبیقات 
مجلة علمیة 

متخصصة لبحوث 
ودراسات التربیة 
البدنیة والریاضة  
  جامعة االسكندریة

     

  

محمد یوسفامال   

ت��أثیر برن��امجین لع��روض التعبی��ر "
الحرك���ي واإلرش���اد النفس���ي عـ���ـلي 
ال��ـقلق    االجتم��اعي والثق��ة ب��النفس 
لطالب���ات كلی���ة التربیـ���ـة الریاض���یة 

  .للبنات بالزقازیق

٢٠٠١  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

  الزقازیق

     

     مجلة كلیة التربیة   .....الریاضیة  اختبارلثقافة المنافسةبناء  امال محمد یوسف



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

كرة الیدوعالقتھ بالتوجھ فی للناشئین
  . التنافسي ودافعیة االنجاز

الریاضیة للبنات 
  جامعة حلوان

 امال محمد یوسف

تأثیر برنامج حركي بنظام الدمج "
  "لتنمیة التواصل ألطفال التوحد

الملتقي العلمي       ٢٠٠٨
لمراكز األول 

التوحد في العالم 
التوحد "العربي 

  "واقع ومستقبل

 

 امال محمد یوسف

تأثیر برنامج لتمرینات البیالتس  " 
یف حدة الضغوط النفسیة فلتخ

  "  ألمھاتاألطفال التوحدیین

الملتقي العلمي       ٢٠٠٨
األول لمراكز 

التوحد في العالم 
التوحد "العربي 

  "واقع ومستقبل

 

 امال محمد یوسف

دور الریاضة في دمج المعاقین "
حركیاَ بالمجتمع وعالقتھ بتحسین 

  " .       مستوي اإلیجابیة لدیھم
٢٠٠٩  

المؤتمر العلمي       
الدولي الثالث 
" لإلعاقة والتأھیل

البحث العلمي في 
" مجال اإلعاقة

السعودیة  الریاض
.  

 امال محمد یوسف

فاعلیة برنامج للتدریب العقلي 
وحدیث الذات علي كفاءة الذات 
البدنیة وبعض المھارات العقلیة 

وعالقتھما بمستوي أداء الطالبات 

٢٠٠٩  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

     



  
 
 

 

 

٢٠١٩/ ١٢/  یذكر عنوان المجلھ العلمیة                                                                 تاریخ اعداد البیان*  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

  الزقازیق  .للتمرینات والرقص الحدیث 

 امال محمد یوسف

النفسي على  تأثیر برنامج لإلرشاد
تنمیة اإلیجابیة والثقة الریاضیة 

األداء  وعالقتھما بمستوي األداء
  "للطالبات لمادة الكاراتیھ

 
٢٠١٢  

  Ovidius 
University 

Annals, 
Journal of 

Series Physical 
Education and 

Sport / 
SCIENCE, 

MOVEMENT 
AND 

HEALTH 

   

 امال محمد یوسف
تاثیر برنامج لالكتشاف المبكر "

  ٢٠١٣ بنظام الدمج 
الملتقي الثالث       

عشر للجمعیة 
 الخلیجیة لالعاقة 

  

 

بناء استراتیجیة لتطویر بیئة العمل 
لكلیة "المؤسسیة والتعلیمیة " 

  التربیةالریاضیة بنات 
دراسة " ( مصر"جامعة الزقازیق 

  )واقعیة 
٢٠١٥  

المؤتمر الدولي       
بدولة الرابع 

الكویت 
الممارسات "

المتمیزة في 
التخطیط 

  "االستراتیجي 

الملتقي العلمي         ٢٠١٦المقارنة المرجعیة كمدخل لتقییم  امال محمد یوسف
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یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

األول بجامعة   أداء مؤسسات التعلیم العالي
شقراء بعنوان 

التطویر والجودة 
في قطاع التعلي م 

تجارب  –العالي 
الجامعات 
  "السعودیة 

محمد یوسف امال  

النسق والتواصل االجتماعي  مواقع
  القیمي األخالقي للشباب

  

٢٠١٥  

المؤتمر العلمي     
األول للجمعیة 

العربیة  للقیاس 
والتقویم بعنوان 

شبكات التواصل 
االجتماعي 

واالسرة والمجتمع 
 –الواقع "

  "التحدیات

 

  

 امال محمد یوسف

 يلمعلم دائیةالكفایات المھنیة واأل
التعلیم قبل الجامعي في ضوء 

  معاییر الجودة

  
٢٠١٦  

المؤتمر العلمي     
الثاني للجمعیة 

العربیة  للقیاس 
والتقویم بعنوان 

تطویر التعلیم قبل 
رؤي -الجامعي 
  مستقبلیة
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یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

 امال محمد یوسف

قیاس األداء نموذج مقترح لمنظومة 
األكادیمي للمعلمین بالتعلیم قبل 

الھیئة الجامعي في ضوء معاییر 
  ٢٠١٦  القومیة لضمان الجودة واالعتماد

المؤتمر العلمي     
الثاني للجمعیة 

العربیة  للقیاس 
والتقویم بعنوان 

تطویر التعلیم قبل 
رؤي -الجامعي 
  مستقبلیة

  

 امال محمد یوسف

مقترح لمؤشرات جودة مدخالت 
وعملیات ومخرجات العملیة 
  التعلیمیة لبرامج التعلیم العالي

٢٠١٦  

المؤتمر العلمي       
الدولي الثاني 

للقیاس والتقویم 
القیاس "بعنوان 

والتقویم 
والمؤسسات 

الواقع (التعلیمیة 
والرؤي /

  ")المستقبلیة

  

 امال محمد یوسف

الصالبة العقلیة وعالقتھا بالمستوي 
  متر حواجز١٠٠الرقمي لسباق 

٢٠١٧  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
جامعة الریاضیة 
 الزقازیق

      

 امال محمد یوسف
دور مركز السمنة والنحافة في 

  ٢٠١٧تحسین التدفق النفسیوعالقتھ 
بحوث التربیة 

     الریاضیة الشاملة 
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 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

كلیة التربیة   بالتكوین الجسمي
الریاضیة جامعة 

  الزقازیق

 امال محمد یوسف

تقویم إدارة النشاط الریاضي لرعایة 
  الشباب بجامعة الزقازیق 

٢٠١٧  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

  الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

عالقة األستجابة األنفعالیة بمستوي 
األداء المھاري لدي طالبات ریاضة 
السباحة بكلیة التربیة الریاضیة بنات 

  جامعة الزقازیق
٢٠١٧  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

 كلیة التربیة
الریاضیة جامعة 

  الزقازیق

     

 امال محمد یوسف

المرونة النفسیة وعالقتھا بمستوي 
  أداء الناشئین في تنس الطاولة

٢٠١٧  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

  الزقازیق

     

 امال محمد یوسف

القصة الحركیة وتأثیرھا علي دعم 
األطفال من القیم األجتماعیة لدي 

 ٢٠١٧  سنة)٩-٦(

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 
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 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

 الزقازیق

 امال محمد یوسف

تأثیر برنامج لتمرینات الزومبا علي 
تحسین اللیاقة البدنیة والمكونات 
 ٢٠١٧  الجسمیة والحالة النفسیة للبدینات

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

التربیة كلیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

 امال محمد یوسف

الثقة بالنفس وعالقتھاباألتجاة النفسي 
نحو التربیة الریاضیة لدي فتیات 

المرحلة األعدادیة بالمعھد 
  .األزھري

٢٠١٧  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

األنفعالي وعالقتھ بمستوي األتزان 
األداء المھاري علي جھاز عارضة 

  ٢٠١٨  التوازن

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

تأثیر عرض ریاضي علي صور 
الجسم وبعض المھارات األساسیة 

  ٢٠١٨  للمرحلة األعدادیة

بحوث التربیة 
الشاملة الریاضیة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

 امال محمد یوسف  
مھارات مواجھة الضغوط الریاضیة 

  ٢٠١٨وعالقتھا بمستوي الداء المھاري 
بحوث التربیة 

     الریاضیة الشاملة 
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 كلية التربية الرياضية للبنات

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 

الدرجة 
 العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

كلیة التربیة   علي جھاز حصان القفز
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

  

 امال محمد یوسف

الریاضیة علي تأثیر العروض 
  الخجل لتلمیذات المرحلة األعدادیة

٢٠١٨  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

فاعلیة العروض الریاضیة علي القیم 
  سنة) ١٥-١٢(الجمالیة للتلمیذات 

٢٠١٨  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق

     

  

 امال محمد یوسف

الذكاءات المتعددة وتأثیرھا علي 
بعض السمات اإلرادیة في درس 
التربیة الریاضیة لتالمیذؤالصف 

  السادس األبتدائي الصم
٢٠١٩  

بحوث التربیة 
الریاضیة الشاملة 

كلیة التربیة 
الریاضیة جامعة 

 الزقازیق
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  رئیس القسم معد التقریر

   

 

 

  ٢٠١٩/ ١٢/ ..../ تاریخ التسلیم




