
  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 بیان رصد االبحاث ألعضاء ھیئة التدریسبقسم الریاضات المائیھ والمنازالت

 الدرجة العلمیة

 
 عنوان الدراسة االسم

/ تاریخ المنح 
 النشر

 جھة النشر

*مجلة علمیة **مؤتمر علمي   

دولي/ اقلیمى محلي دولي/ اقلیمي محلي   

  

ابتسام 
توفیق 

عبد 
  الرازق

مقارنھ مستوى اللیاقھ 
البدنیھ للطالبات 

الممارسات وغیر 
الممارسات لبعض 
األنشطھ الریاضیھ 
بجامعھ عین شمس 
وعالقتھا بالتحصیل 

  .الدراسى

١٩٨٣          

  

سحرعبدا
لعزیزعلى
  حجازى

اإلدراك الحس حركي 

وعالقته بمستوى األداء 

لطالبات فى السباحة 

كلیة التربیة الریاضیة 

  بالزقازیق

  

        محلى  ١٩٩١



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
ستیر

ج
الما

  

امل محمد 
أبو 

المعاطى     
  عمر

تأثیر برنامج مقترح 
لتنمیة بعض مكونات 
التوافق الحركي على 

مستوى األداء فى 
  سباحة الصدر

  
  

١٩٩٢  

        

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر القلق على بعض 
المتغیرات 

ومستوى الفسیولوجیھ 
األداء فى السباحھ قبل 

اإلمتحان العملى 
  .لنھایھ العام

  
١٩٩٢  

        

مایسھ 
فؤاد احمد                                      

تأثیر برنامج مقترح 
لتنمیة الجلد على 

مستوى األداء 
المھارى للطالبات فى 

سباحة الزحف على 
  البطن

          

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

مقارنة بین العبات 
السباحة  التوقیعیة 

وسباحات المسافات  
القصیرة فى بعض 

عناصر اللیاقة  البدنیة 
  وسمات الشخصیة

  
  

١٩٩٦  

        



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

مایسة 
محمد 
عفیفي 

السید                                            

فاعلی��������ة اس��������تخدام "
الھیبرمی��دیا عل��ى تعل��م 
س��باحة الزح���ف عل���ى 
الظھ��������ر للطالب��������ات 

  " المبتدئات

٢٠٠٦  

        

منار 
خیرت 

على احمد                      

تأثیر استخدام 
التدریب باالثقال فى 
الوسط المائى على 

تحسین القوة العضلیة 
الخاصة ومستوى 

االنجاز فى 
رسالة "." السباحة

  .م٢٠٠٦ماجستیر 

٢٠٠٦          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

رضا 
محمد 

ابراھیم 
  سالم

فاعلیة تدریبات القوة 

الوظیفیة على قوة 

 عضالت المركــز 

حركــة و والقــــوى الم

عالقتهما بمستوى 

المهارى فى األداء 

سباحة الزحف على 

 الظهر

 

٢٠٠٩         

  

ریھامأحمد
فاضلعبدال

  عزیز

ــــــــدریبات  ــــــــة الت فاعلی
المركزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والالمركزیــــــــة علــــــــى 

القــــــــــــــــــــدرة تنمیــــــــــــــــــــة 
العضــــــلیة ومســــــتوى 
األداء المهــــارى فــــى 

  سباحة الصدر

٢٠٠٩          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
رندافتحىا  

  براھیم

 
تأثیر استخدام 

العصف الذھني 
على التحصیل 

المعرفى وعالقتھ 
بسرعة تعلم بعض 
المھارات األساسیة 

  فى كرة الماء
  

٢٠٠٩          

  

الشیماء 
السید عبد 

اللطیف 
السید                                            

فاعلیة استخدام 
أسلوبي التعلم 

  التعاوني واألوامر
على تعلم مھارات  

النجمة األولى في 
  السباحة التوقیعیة

  

٢٠١٠          

  

دعاء 
محمد 
كامل 
  بیومى

فاعلیھ إستخدام بعض 
وسائل تطویر قوه 

الدفع للدوران 
وتأثیرھا على مستوى 

األداء المھارى فى 
  .السباحھ

٢٠١١          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
  

الھام 
عبدااحمد

للطیف 
عبدالعال                                      

تأثیر استخدام 
تدریبات الفارتلك 
علي اللیاقة القلبیة 
التنفسیة ومستوي 

االنجاز في سباحة 
 الزحف علي البطن

٢٠١٥          

آیة احمد   
رسالن                                         

تأثیر استخدام أنشطة 
بعض الذكاءات 

المتعددة على تعلم 
سباحة الزحف على 

  البطن
  

٢٠١٩          

  

فایزه احمد 
محمد 
  خضر

اتجاھات طالبات 
كلیھ التربیھ 

الریاضیھ للبنات 
جامعھ الزقازیق 

  نحو مھنھ التدریس

١٩٨٦          

  

نیفین 
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر استخدام التعلیم 
المبرمج على   
مستوى األداء 

المھارى لبعض 
المھارات في ریاضة 

  الجودو

٢٠٠٢          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
  

سمر نبیل 
سباعى 

عبد 
السمیع                                                  

یة ملتنتاثیر برنامج 
التكیف الوظیفى 

للجھاز الدھلیزى على 
التوازن الدینامیكى و 

مستوى اداء بعض 
مھارات ریاضة 

 الجودو

 تربیةال كلیة ٢٠٠٦
 - ریاضیةبناتال

 جامعةالزقازیق

      

إیمانعسكر  
  احمداحمد

فاعلیةتدریباتاالسترخا
ءالتعاقبیعلىتطویرمس
توىأداءبعضالرمیاتوال
رضاالحركیفیریاضةال

  جودو

٢٠٠٨  
  

       

  

مرفت 
محمد 

  رشاد الباز

تأثیربعض التدریبات 

لتنمیة االدراك الحس 

حركى لرسغ الید  –

على مستوى أداء 

الهجمة القاطعة فى 

  .ریاضة المبارزة 

١٩٩٢          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
  

شیرین 
أحمد 

یوسف                                            

تأثیر استخدام األلعاب 
الصغیرة علي مستوي 

المھارات أداء بعض 
األساسیة لریاضة 

  المبارزة

١٩٩٥          

  

أمینة 
جمال 
السید 

مصطفي                                                 

فاعلیةتدریباتالهیل

(Hill)علیالكفاءةالبدنیة

ومستویأداءبعضالمهارا

تاألساسیةفیریاضةالم

  بارزة

٢٠١٠          

  

عفاف 
السید 
  شعبان

فعالیة برنامج تدریبى 

لتنمیة القوة الممیزة 

بالسرعة على بعض 

المهارات الهجومیة في 

  التایكوندو

          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
  

فاطمةص
الحجمعةأ

  حمد

تاثیر برنامج بدنى 

عقلى باستحدام 

تدریبات التایشى على 

تنمیة بعض متغیرات 

االحساس الحركى 

ومستوى أداء البومزا 

  فى ریاضة التایكوندو

٢٠٠٩          

  

سماح 
عبادة 
السید 

رمضان                                          

فاعلیة تدریبات الرؤیة 

البصریة على تحسین 

أداء بعض الركالت 

الهجومیة المضادة في 

  ریاضة التایكوندو

  

٢٠١٢          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
  

جیھانیوسف
احمدالصا

  وى

اثراستخدامكالمنالطر
 یقتین

ى الكلیةوالجزئیةعل
تعلمسرعھ   

االساسیةبعضالمھارات
 فى

  ریاضةالتایكوندو

١٩٩٦          

  

منھ هللا 
محمود 

  صابر

تاثیر تدریبات 
البیالتس على بعض 

الدالالت االنزیمیھ 
للتمزقات العضلیھ 
وعالقتھا بتحسین 
مستوى االداء فى 
  ریاضھ التایكوندو

٢٠١٥          

الدكتوراة
ابتسام   

توفیق 
عبد 
  الرازق

تقنین حمل التدریب 
لدى السباحین  

وعالقتھ بالمستوى 
الرقمى خالل الموسم 

  ..التدریبى

١٩٨٩          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

سحرعبدا
لعزیزعلى
  حجازى

تأثیر برنامج مقترح 

لتنمیة بعض جوانب 

االدراك الحسى حركى 

على مستوى االداء 

  المهارى فى السباحة

        محلى  ١٩٩٦

مل محمد أ
أبو 

المعاطى 
  عمر

تأثیر استخدام التغذیة 
الرجعیة على تحسین 

األداء مستوى 
المھارى فى بعض 

  طرق السباحة

١٩٩٦          

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر برنامج مقترح 
للسباحھ الترویحیھ 

على بعض األجھزه 
الحیویھ والجوانب 

  .النفسیھ للمسنین

  
  

١٩٩٦  

        

مایسھ 
فؤاد احمد                                      

 تأثیر اختالف االیقاع
الحیوي على بعض 

المتغیرات البیولوجیھ 
و المستوى المھارى  

.             فى السباحة

          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

فاعلیة التدریب 
باألثقال على  تنمیة 

 القوة العضلیة الخاصة
والتكوین الجسمى 

ومستوى األداء لدى 
العبات السباحة 

  التوقیعیة

  
  

١٩٩٩  

        

مایسة 
محمد 
عفیفي 

السید                                            

بن���اء موق���ع تعلیم���ى "
وت����أثیره عل����ى تعل�����م 
س����������باحة الص����������در 
لطالب��ات كلی��ة التربی��ة 
الریاض������یة بجامع������ة 

  "الزقازیق

٢٠١٠  

        

منار 
خیرت 

على احمد                      

تأثیر برنامج تعلیمى 
باستخدام الرسوم 

المتحركة على تعلم 
سباحة الزحف على 

البطن 
رسالة "للمبتدئین
  ٢٠١٠دكتوراة 

٢٠١٠  
  

        



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

رضا 
محمد 

ابراھیم 
  سالم

فاعلیة استخدام 

الصور فائقة التداخل 

المدعمة باإلشارات 

فى تعلم سباحة 

الزحف على الظهر 

 للصم البكم

 

2013         

ریھامأحمد
فاضلعبدال

  عزیز

توجیـــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــض 
المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 
البیومیكانیكیـة لتحســین 
مرحلـــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــرعة 

م ٥٠القصوى لسباحى 
  حرة

٢٠١٣          

رندافتحىا
  براھیم

أثیر استخدام 
تدریبات السرعة 

وتناول بیكربونات 
الصودیوم على 
التعب ومستوى 

  اآلداء فى السباحة

٢٠١٣          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

الشیماء 
السید عبد 

اللطیف 
السید                                            

الخصائصالبیولوجیةال
ممیزةلالعباتالمستویات
العلیافىالسباحةالتوقیعی

  ةكمحدداتلالنتقاء

٢٠١٤          

دعاء 
محمد 
كامل 

  بیومى 

تأثیر استخدام 
تمرینات الیوجا على 

بعض المتغیرات 
سیكوفسیولوجیھ 

والبدنیھ ومستوى 
  .األداء فى السباحھ

          

الھام 
عبدااحمد

للطیف 
عبدالعال                                      

تأثیرالتدریب بالسرعة 
الحرجة علي بعض 

المتغیرات البدنیة 
والفسیولوجیة 

ومیكانیكیة الضربات 
وعالقتھا باالنجاز 

 الرقمي للسباحین

٢٠١٩         

فایزه احمد 
محمد 
  خضر

الضغوط النفسیھ لدي 
الریاضین المعاقین 

  ریاضین

٢٠٠٢          



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

نیفین 
حسین 
محمود 

خلیل                                             

أثر برنامج تدریبي  
لتنمیة القدرات 

التوافقیة على بعض 
المھارات الحركیة 

لدى العبات ریاضة 
  الجودو

٢٠٠٤          

  

سمر نبیل 
سباعى 

عبد 
السمیع                                                  

تاثیر استخدام 
تدریبات البالیستى 

على االجھاد العضلى 
تحسین مستوى اداء و

بعض مھارات 
الصراع عالیا و 

الربط باللعب 
االرضى فى ریاضة 

 الجودو

 تربیةال كلیة 2010
ریاضیةبناتجامعةالزقازیال

 ق

      

  

ایمان 
عسكر 

  أحمد أحمد

تأثیرتدریباتالبیالتسعلی
بعضكتیكوالمیناتالدمو
التوتروعالقتھمابنتائج

  المباریات
  لدیالعبیریاضةالجودو

٢٠١١         



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 
  

مرفت 
محمد 

  رشاد الباز

دراسة عاملیة للقدرات 

الحركیة الخاصة 

وتأثیرها على مستوى 

األداء فى ریاضة 

.المبارزة   

  

١٩٩٦          

  

شیرین 
أحمد 

یوسف                                            

تنمیة بعض القدرات 
التوافقیة وعالقتھا 

بمستوي أداء الھجوم 
المركب  لریاضة 

  المبارزة

٢٠٠١          

  

أمینة 
جمال 
السید 

مصطفي                                                 

تطویرمنهاجالمبارزةبكل

الریاضیةللبناتیةالتربیة

جامعةالزقازیقوفقالمعای

یرالجودةواحتیاجاتسوقا

  لعمل

٢٠١٤          
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عفاف 
السید 
  شعبان

تأثیر برنامجین 

مختلفي الشدة علي 

كریات الدم البیضاء 

وبعض بروتینات 

المناعة ومستوي 

األداء المهاري 

  لالعبات التایكوندو

          

  

فاطمةص
الحجمعةأ

  حمد

تأثیر برنامج تدریبى 

المتقبالت لتنمیة 

الحسیة الخاصة 

بالتوازن على أداء 

بعض الركالت فى 

  ".التایكوندو 

٢٠١٣          
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سماح 
عبادة 
السید 

رمضان                                          

تأثیر برنامج تعلیمي "

لبعض أساسیات 

ریاضة التایكوندو 

على التوافق النفسي 

االجتماعي لدى 

األطفال بدار األیتام 

  "سنة ) ١٢- ٩(من 

٢٠١٥          

  

صفاءصا
لححسینمح

  مود

تأثیر برنامج تعلیمى 
لریاضة الكاراتیھ 

على تعدیل السلوك 
العدوانى لدى 
 ١٦األحداث تحت 

  سنة 

١٩٩٩          
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جیھانیوسف
احمدالصا

  وى

البروفیاللبیولوجىالخا
 ص

بریاضةالتایكوندوكاسا
 سلعملیة
  االنتقاء

١٩٩٩          

  

منھ هللا 
محمود 

  صابر

التدریبات  تاثیر
الوظیفیھ ومضادات 
االكسده على كثافھ 

العظام وتحسین 
مستوى االداء فى 
ریاضھ التایكوندو 

  سنھ ١٥تحت 

٢٠١٨          

ستاذ 
ي ا

ج العلم
النتا

ث ا
حا

اب
عد

سا
م

 /
ستاذ 

ا
 /

ستاذیة
ال
ما بعد ا

ابتسام   
توفیق 

عبد 
  الرازق

تأثیر استخدام أسلوبین 
مختلفین فى التعلم 

على المستوى 
لسباحھ  المھارى
  .الصدر

مجلھ علوم الریاضھ   ١٩٩١
والتربیھ الریاضیھ 

  .بجامعھ المنیا

      

ابتسام 
توفیق عبد 

 الرازق

المیل نحو السباحھ 
وعالقتھ بالتحصیل 
الدراسى فى ماده 

  .السباحھ

مجلھ علوم الریاضھ   ١٩٩١
والتربیھ الریاضیھ 

  .بجامعھ المنیا

      

      مجلھ علوم الریاضھ،   ١٩٩١تأثیر الجھد الالھوائى ابتسام 
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توفیق عبد 
 الرازق

والجھد الھوائى على 
ھرمون المورفین 
الداخلى بالدم لدى 

  .السباحات

المجلد / جامعھ المنیا 
  .الرابع، العدد الثانى

ابتسام 
توفیق عبد 

 الرازق

تأثیر برنامج تعلیمى 
على القلق والخوف 

من الماء وتعلم 
السباحھ للطالبات 

  .ىالمبتدئات

مجلھ علوم وفنون   ١٩٩٢
الریاضھ، كلیھ التربیھ 

 –الریاضیھ للبنات 
جامعھ حلوان، العدد 

  .الثالث

      

ابتسام 
توفیق عبد 

 الرازق

تأثیر تدریبات مقننھ 
للسباحھ على تغیرات 

وظائف الجھاز 
التنفسى والمستوى 

  الرقمى لدى السباحات

مجلھ علوم وفنون   ١٩٩٢
التربیھ الریاضھ، كلیھ 

 –الریاضیھ للبنات 
جامعھ حلوان، العدد 

  .الثالث

      

ستاذ 
ي ا

ج العلم
النتا

ث ا
حا

اب
عد

سا
م

 /
ستاذ 

ا
 /

ستاذیة
ال
ما بعد ا

ابتسام   
توفیق عبد 

 الرازق

تأثیر التوتر 
المصاحب لحالھ 

المنافسھ الریاضیھ 
على تركیز االبنفرین 

والنورابنفرین 
والدوبامین فى بالزما 

  .الدم للسباحات
 

“The stressful 
Effect of 

مجلھ عین شمس الطبیھ   ١٩٩٣
أكتوبر )٤٤(المجلد

ونوفمبر ودیسمبر 
  .م١٩٩٣
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competition on 
Plasma 

Catecholamines 
In Female 

Swimmers” 
ابتسام 

توفیق عبد 
 الرازق

م  ٥٠تأثیر سباحھ 
حره بأقصى سرعھ 

على تركیز انزیمات 
الترانس امینیز 
واإلنزیم النازع 

للھیدروجین فى سیرم 
الدم وعالقتھا 

بالمستوى الرقمى 
والكفاءه البدنیھ والحد 

األقصى إلستھالك 
االوكسجین لدى 

  لسباحات 

المجلھ العلمیھ للتربیھ   ١٩٩٤
البدنیھ والریاضیھ بكلیھ 
التربیھ الریاضیھ للبنین 
 –بالھرم، جامعھ حلوان 

-٢٨المجلد الثانى، من 
  .م١٩٩٤دیسمبر  ٣٠

      

  

 
 

ابتسام 
توفیق عبد 

 الرازق

  
  

استجابھ ھرمونات 
المبیض للحمل البدنى 
األقصى لدى سباحات 

  المسافات القصیره

  
  

١٩٩٥  

  
  

وفنون مجلھ علوم 
الریاضھ، كلیھ التربیھ 

 –الریاضیھ للبنات 
،المجلد جامعھ حلوان

السابع ، العدد الثانى 
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سبتمبر  –والثالث ، مایو 
  .م١٩٩٥

ابتسام 
توفیق عبد 

 الرازق

تأثیر برنامج للتدریب 
العقلى على تطویر 

بعض المھارات 
النفسیھ والصفات 
البدنیھ ومستوى 

  اإلنجاز فى السباحھ 

مجلھ بحوث التربیھ   ١٩٩٧
الریاضیھ الشاملھ بكلیھ 
التربیھ الریاضیھ للبنات 
جامعھ الزقازیق ، العدد 

  ١٩٩٧ینایر  –التاسع 

      

ابتسام 
توفیق عبد 

 الرازق

فعالیھ التمرینات 
المائیھ الھوائیھ على 

الضغوط النفسیھ 
وبعض العوامل 

المسببھ ألمراض 
القلب لدى السیدات 
  فوق سن األربعین 

مجلھ بحوث التربیھ   ١٩٩٧
الریاضیھ الشاملھ بكلیھ 
التربیھ الریاضیھ للبنات 

  جامعھ الزقازیق

      

ابتسام 
توفیق عبد 

 الرازق

تأثیر المجھود البدنى 
متغیر الشده على 
بعض المتغیرات 
المرتبطھ بالتمثیل 

  الغذائى 

مجلھ علوم الریاضھ   ١٩٩٤
بجامعھ المنیا ، المجلد 

العدد السادس  –السادس 
  .م١٩٩٤یونیھ  –

      

ج 
النتا

ا
ستاذ 

ي ا
العلم

عد
سا

م
 /

ستاذ 
ا

 /
ابتسام ما 

توفیق عبد 
 الرازق

اإلعداد الفسیولوجى 
للریاضین فى 

  .السباحھ

بحث مرجعى مقدم الى   ١٩٩٨
  .لجنھ التدریب الریاضى

      

    مؤتمر      ١٩٩٩حالة ما قبل المنافسة السحرعبد
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لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 عزیز
حجازلىع
 ى

وعالقتها بتركیز بعض 

الهرمونات المرتبطة 

  بالقلق والتوتر

  لدى السباحات

  )إنتاج علمى(

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

استخدام بعض اسالیب 

التعلم واثرها على مستوى 

االداء لسباحة الزحف 

  على البطن

  )إنتاج علمى(

        محلى  ٢٠٠٠

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

لسرعة تعلم دراسة مقارنة 

السباحة االنماط 

  الجسمیة المختلفة

  )إنتاج علمى(

        محلى  ١٩٩٧

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

تأثیرالتمرینات المائیة 

على بعض المتغیرات 

الفسیولوجیة والنفسیة 

النقاص الوزن لدى 

العامالت بجامعة 

    مؤتمر      ١٩٩٩
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  الزقازیق

  )إنتاج علمى(

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

تاثیرالتدریب البیلومتر 

على القدرة العضلیة على 

بعض المتغیرات 

البیومیكانیكیة للبدء 

الخاطف لدى سباحات 

  المسافات القصیرة

  )إنتاج علمى(

        محلى  ٢٠٠٠

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

باالثقال فاعلیة التدریب 

فى الوسط المائى لتطویر 

بعض القدرات الحركیة 

واثرها على مستوى اداء 

بعض المهارات االساسیة 

إنتاج (فى كرة الید 

  )علمى

        محلى  م٢٠٠٣

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

استراتیجیة مقترحة 

للتدریب العقلى على 

بعض المهارات النفسیة 

        محلى  ٢٠٠٥
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واالنجاز الرقمى لدى 

  سباحى المنافسات

  )إنتاج علمى(

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

تأثیر بعض التدریبات 

البلومتریة لتنمیة القدرة 

العضلیة على بعض 

المتغیرات البیوكیمائیة 

والتركیب الجسمي 

 –الفني (ومستوى األداء 

للطالبات فى ) الرقمي

  )إنتاج علمى(السباحة 

        محلى  ٢٠٠٣

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

فاعلیة التدریبات 

البلومتریة باستخدام 

الزعانف على بعض 

المتغیرات البدنیة 

والفسیولوجیة ومستوى 

 –المهارى (األداء 

لسباحة الزحف ) الرقمي

  على البطن 

        محلى  ٢٠٠٥
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لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

  )إنتاج علمى(

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

بعض الدالالت البدنیة 

واالنثروبومتریة 

والفسیولوجیة المؤثرة فى 

اختیار طالبات تخصص 

السباحة بكلیة التربیة 

الریاضیة جامعة الزقازیق 

  )إنتاج علمى(

        محلى  ٢٠٠٢

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

اثر استخدام تدریبات 

السیر المتحرك على 

بعض المركبات 

البیوكیمیائیة والمستوى 

الرقمي لسباحي مسافة 

  حرة  ١٠٠

  )إنتاج علمى(

        محلى  ٢٠٠٤

السحرعبد
عزیزعلىح

 جازى

تأثیر التمرینات المائیة 

الهوائیة على حجم 

ووظیفة االنبساط للبطین 

وبعض المتغیرات 

        محلى  ٢٠٠٥
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البیولوجیة للسیدات كبار 

السن المصابات بارتفاع 

  )إنتاج علمى(ضغط الدم 

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

المواصفات المعرفیة 

والوجدانیة  والمهاریة

التي تمكن خریجي الكلیة 

من أداء المهامات 

الوظیفیة على أتم وجه 

  )مقال(

    محلى      ٢٠١٠

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

فاعلیة استخدام 

الهییرمیدیا على تعلم 

مهارات النجمة األولى 

  فى السباحة 

  )إنتاج علمى(

  

    محلى      ٢٠٠٩

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

فاعلیة استخدام التدریس 

العالجي على تعلم 

سباحة الزحف على 

البطن للطالبات المتغیرات 

  دولى        ٢٠٠٩
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  )إنتاج علمى(دراسیا 

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

االستخدام األمن لمیاه 

إنتاج (حمامات السباحة 

  )علمى

    محلى      ٢٠١٠

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

تأثیر تناول بیكربونات 

كأحد الصودیوم 

المنظمات الحیویة على 

ى األداء في التعب ومستو 

  )إنتاج علمى(السباحة 

  

٢٠١٤  
  
  
  
  
  
  

  محلى    
  
  
  
  
  
  

  

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

فعالیات استخدام 

التمرینات المائیه على 

بعض المتغیرات 

الفسیولوجیه ومكونات 

الجسم ومستوى االداء 

لدى طالبات التخصص 

  )انتاج علمى (

  
٢٠١٥  

  
  
  
  
  

      
  محلى

  
  
  
  
  

  

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

  الكفایات المهنیه 

واالدا ئیة لمعلمى التعلیم 

٢٠١٦  
  
  

  محلى     
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قبل الجامعى فى ضوء 

انتاج (معایر الجودة 

  )علمى 

  

  
  
  

  
  
  

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

  نموذج مقترح لمنظومة 

القیاس االداء االكادیمى 

للمعلمین بالتعلیم قبل 

الجامعى فى ضوء معاییر 

الهیئة القومیة لضمان 

انتاج ( الجودة واالعتماد 

  ) علمى 

  

  
٢٠١٦  

  
  
  
  
  
  
  

      
  محلى

  
  
  
  
  
  
  

  

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

تنقیھ میاه حمامات 
السباحھ بإستخدام 

المحفزات الضوئیھ 
  المتطوره

    محلى      ٢٠١٧

سحرعبدال
عزیزعلىح

 جازى

التنمیھ المھنیھ 
للمعلمین فى ضوء 

  .اإلتجاھات المعاصره

    محلى      ٢٠١٧

مل محمد أ
أبو 

اثر تطٌور اإلدراك 
الحس حركى على 

  
  

میھ مجلة عل  
جامعة  یھدولٌ 
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المعاطى 
  عمر

حدة االنتباه والرضا 
الحركى ومستوى 

-المھارى  (األداء 
للطالبات فى ) الرقمى
  السباحة

  یقالزقازٌ   ٢٠٠٠

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

تأٌثر استخدام بعض 
الطرق المساعدة على 

تعلم سباحة الزحف 
على البطن للطالبات 

  المبتدءات

  
  

٢٠٠٠  

مجلة علمیھ   
دولٌیھ جامعة 

  الزقاٌزیق

    

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

عالقة مركز التحكم 
والسمات الدافعة 

بالمستوى    الریاضیھ
 الرقمى للناشٌئن من

سنة فى  ١٥- ١٢
  السباحة

  
  

٢٠٠٠  

مجلة علمیھ   
دولٌیھ جامعة 

  الزقاٌزیق

    

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

مستوى الطموح 
وحاجات األمان 

وعالقتھما بمستوى 
األداء العملى فى 

  السباحة

  
٢٠٠٠  

مجلة علمیھ   
دولٌیھ جامعة 

  الزقاٌزیق
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لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

فاعلیھ التمرینات 
تحسین على  المائیھ

للدم  الوظیفھالدفاعیھ
وتقدم مستوى األداء 

  فى السباحة

  
٢٠٠٠  

مجلة علمیھ   
دولٌیھ جامعة 

  الزقاٌزیق

    

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

استخدام األلعاب  تأثیر
ضیھ واألرالمائیھ 

المتغیرات على بعض 
 نیھوالبدظیفیھ الو

ومستوى األداء 
المھارى للطالبات فى 

  .السباحة

  
  

٢٠٠١  

    
  

  
جامعھ 
 -المنیا 
  مصر

  

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

تأثیر التمرینات 
بعض المائیھ على 

مكونات الصحة 
والجوانب  نیھالبد

  النفسیھ للمسنین

  
٢٠٠٣  

  

التربیھ مجلة بحوث 
الریاضیھ تربیھ ریاضیھ 

  جامعھ الزقازیق -بنین

      

محمد  أمل
أبو 

المعاطى 
  عمر

برنامج مقترح  تأثیر
الصفات  تنمیھعلى 
الخاصة  البدنیھ

قیاسات وبعض ا
  الفسیولوجیھ

  
٢٠٠٣  

مجلة بحوث التربیھ 
تربیھ ریاضیھ   الشاملھ
  جامعھ الزقازیق-بنات 
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أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

الجھد البدنى  یرتأث
األقصى على بعض 
دالالت ومضادات 

األكسدة لدى الناشئات 
  السباحھ فى

  
٢٠٠٤  

یھ للتربیھ المجلھ العلم
كلیھ  - یاضیھ والر البدنیھ

 -التربیھ الریاضیھ بنین 
  الھرم

      

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

 دریباتالت یھفعالٌ 
على معدل  وائیھالھ
ض القاعدي یاألٌ 

ة یالدرقونشاط الغدة 
اللیاقھ وبعض جوانب 

ومستوى  الحركیھ
األداء المھارى 

والرقمى للطالبات فى 
  .السباحة

  
  

٢٠٠٥  

بنات  یاضیھالبیھ كلٌة التر
  جامعة حلوان-   یرهبالجز

      

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

الدور الفعال 
ائیھ الم ریناتللتم

حاالت ملخ  ینلتحس
إصابات " دة الوال
 یھة العضدفیرالض

-٤ لألطفال من
  سنوات٦

  
٢٠٠٥  

 –مجلھ كلیھ الطب 
  جامعھ الزقازیق

      

أمل محمد 
أبو 

استخدام برنامج  یرتأثٌ 
ة غیرلأللعاب الص
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المعاطى 
  عمر

ائى داخل الوسط الم
على أداء بعض 

األساسیھ المھارات 
والقدرات  االولیھ 

الحركیھ للمعاقین 
  فى السباحة ذھنیآ 

٢٠٠٥  

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

 كارنتینتأٌثر ال 
كإحدى المكمالت 

على بعض  یھالغذائ
المتٌغرات 

ومكونات بیوكیمیائیھ ال
ین الجسم وتحس

مستوى األداء فى 
  السباحة

  
  

٢٠٠٥  

علیم الت ویرمركز تط
كلیھ التربیھ  -الجامعى  

  جامعھ عین شمس –

      

أمل محمد 
أبو 

المعاطى 
  عمر

تأثیر التمرینات 
على مكونات  المائیھ

البدنیھ الصحة 
مؤشرات  والنفسیھ

ھشاشة العظام 
الصحة العامة  ینلتحس
  للمرأة

  
٢٠١٣  

المؤتمر الخامس       
للصحة ى للمجلس الدول

والتربیھ 
البدنیھوالترویح 

یر والتعب الریاضى
الحركى لمنطقة الشرق 

دبى  " األوسط  
اإلمارات العربیة "

  "المتحدة
المؤتمر العلمى الدولى         ٢٠١٦تأثیر تمرینات الیوجا أمل محمد 
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أبو 
المعاطى 

  عمر

 جیھالعال  والتغذیھ
لرفع كفاءة الجھاز 

  المناعى واللیاقھ

) السمنھ(الثانى البدانھ 
الجسدانیھ الریاضھ 

جامعھ  –والصحھ 
قفصھ الجمھوریھ 

  التونسیھ
عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر برنامج ترویحى 
على بعض المتغیرات 
البیولوجیھ ومؤشرات 

ھشاشھ العظام 
للسیدات فى مرحلھ 

  .مابعد سن الیأس

مجلھ كلیھ التربیھ   ١٩٩٧
جامعھ  –الریاضیھ بنات 

  .الزقازیق

      

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

برنامج مقترح للتغلب 
على الخوف 

وصعوبھ التنفس 
وأثرھما على مستوى 
االداء لدى المبتدئات 

  .فى السباحھ

مجلھ كلیھ التربیھ   ١٩٩٨
 –الریاضیھ بنات 

  .الجزیره

      

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر برنامج األلعاب 
المائیھ الترویحیھ على 

الشعور بالوحده 
والقلق واإلكتئاب 
وبعض الصفات 

البدنیھ لدى مكفوفى 
  .البصر

مجلھ كلیھ التربیھ   ١٩٩٨
 –الریاضیھ بنات 

  .الجزیره
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عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر برنامج مقترح 
لتنمیھ بعض القدرات 

البدنیھ الخاصھ 
بإستخدام الوسط 

المائى على مستوى 
أداء بعض المھارات 
األساسیھ فى سالح 

  .الشیش

مجلھ كلیھ التربیھ   ١٩٩٩
 –الریاضیھ بنات 

  .الجزیره

      

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر تدریبات القوه 
المائیھ الھوائیھ 
الخطو بإستخدام جھاز 

داخل الماء على 
تحسین كفاءه الجھاز 

الدورى التنفسى 
ودھنیات الدم 

ومستوى اإلنجاز فى 
  .السباحھ

مجلھ بحوث التربیھ   ٢٠٠٣
  الشاملھ

 –كلیھ التربیھ الریاضیھ 
  .جامعھ حلوان

      

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تطویر فاعلیھ الكفاءه 
الوظیفیھ للجھاز 

الدھلیزى بإستخدام 
المائیھ لرفع التدریبات 

مستوى األداء فى 
  .السباحھ

علوم وفنون مجلھ   ٢٠٠٤
  الریاضھ 

كلیھ التربیھ الریاضیھ 
  .جامعھ حلوان –الھرم 

      

        الطبیھالمجلھ   ٢٠٠٤الدور الفعال عبیر عبد 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات
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الرحمن 
  شدید

للتمرینات المائیھ 
لتحسین حاالت ملخ 

إصابات "الوالده 
" الضفیره  العضدیھ

 ٦-٤لألطفال من 
  .سنوات

جامعھ  –كلیھ الطب 
  .الزقازیق

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر تطویر القوه 
المحركھ والقوه 

الخاصھ على 
میكانیكیھ الضربات 

واإلنجاز الرقمى 
  .للسباحین الناشئین

مجلھ كلیھ التربیھ   ٢٠٠٥
جامعھ  –الریاضیھ الھرم 

  .حلوان

      

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

 كارنتینتأٌثر ال 
كإحدى المكمالت 

على بعض  یھالغذائ
المتٌغرات 

ومكونات بیوكیمیائیھ ال
ین الجسم وتحس

مستوى األداء فى 
  السباحة

  
  

٢٠٠٥  

مجلھ دراسات فى التعلیم 
كلیھ التربیھ  –الجامعى 

  .جامعھ عین شمس –

      

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

القیمھ التنبوئیھ 
للعوامل الجسمیھ 
والبدنیھ والنفسیھ 
لالعبات السباحھ 

مجلھ بحوث التربیھ   ٢٠٠٦
الریاضیھ  كلیھ التربیھ 

جامعھ  –الریاضیھ بنین 
  .الزقازیق
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  .التوقیعیھ
عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

تأثیر تمرینات الیوجا 
المائیھ والتغذیھ 

العالجیھ لرفع كفاءه 
الجھاز المناعى 
واللیاقھ القلبیھ 

وتحسین أسلوب 
  .الحیاه لدى السیدات

المؤتمر الدولى الثانى         ٢٠١٦
البدانھ الجسدانیھ، "

الریاضھ، والصحھ 
المنعقد بقفصھ أیام 

ابریل  ١٢,١٣,١٤
  .م٢٠١٦

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

مشروع تحدیث 
وتطویر قسم 

الریاضات المائیھ فى 
ضوء مدخل إداره 

الجوده الشاملھ 
  .والھندره

المؤتمر العلمى الدولى         
الثالث لكلیھ التربیھ 

 –الریاضیھ بنات 
  .جامعھ الزقازیق

عبیر عبد 
الرحمن 

  شدید

“Sport – Way To 
Peace among 

Nations” 

٢٠١٧        IN THE THIRD 
INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC AND 

PRACTICAL 
CONFERENCE  

مایسھ 
فؤاد احمد                                      

تأثیر تحسین الكفاءة 
الوظیفیة للجھاز 
الدھلیزي على 

مستوى األداء فى 
السباحة لطالبات كلیة 

مجلة جامعة الزقازیق   ١٩٩٩
 -الطبیة كلیة الطب 
  جامعة الزقازیق 
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التربیة الریاضیة 
  .بنات 

مایسھ 
فؤاد احمد                                      

اثر المعرفة الفوریة 
اللفظیة لألخطاء و 

تصحیحھا على 
تحسین مستوى األداء 

المھارة فى سباحة 
  .الصدر للمبتدئین 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠٠
الریاضیة الشاملة كلیة 

 -التربیة الریاضیة للبنات 
  جامعة الزقازیق

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

تأثیر تدریبات مختلفة 
الشدة على بعض 

مكونات الدم لسباحى 
المسافات الطویلة     

  .و القصیرة 

المؤتمر       ٢٠٠٠
العلمى 
 الثالث 

  االستثمار "
والتنمیة 
البشریة 

فى الوطن 
العربي من 

منظور 
ریاضى 

كلیة 
التربیة 

الریاضیة 
 -للبنات 
جامعة 
  حلوان 
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مایسھ 
 فؤاد احمد

اثر تطویر االدراك 
الحسى حركة على 

حدة اإلنتباه و الرضا 
النفس و مستوى 

 -المھارة ( األداء 
للطالبات فى ) الرقمى 
  .السباحة 

مجلة علوم و فنون   ٢٠٠١
الریاضة كلیة التربیة 

جامعة  -الریاضیة للبنات 
  حلوان

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

تأثیر التمرینات 
المائیة و األرضیة 

لتحسین القدرة 
الالھوائیة ومرونة 

قوس القدم على بعض 
المتغیرات 

الفسیولوجیة و 
المھاریة فى سباحة 

  .الصدر 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠١
الریاضیھ كلیة التربیة 

جامعة  - الریاضیة للبنین 
  الزقازیق

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

الذات المدركة و 
دافعیة االنجاز و 

عالقتھما بالمستوى 
الرقمى للسباحات 

  .الناشئات 

مجلة بحوث  التربیة   ٢٠٠٢
الریاضیة الشاملة كلیة 

 -التربیة الریاضیة للبنات 
  جامعة الزقازیق

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

استخدام بعض أسالیب 
و ادوات تطویر 

القدرات العضلیة 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠٤
الشاملة كلیة التربیة 
 - الریاضیة  للبنات  
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للرجلین فى سباحة 
الصدر و أثرھا على 

( مستوى األداء 
  ) .الرقمى  -المھارى 

  جامعھ الزقازیق

مایسھ 
 فؤاد احمد

تأثیر استخدام 
التدریبات بالزعانف 

) المونوفین( األحادیة 
على بعض القدرات  

البدنیة و عالقتھا 
بالمستوى الرقمى 

لسباحة السرعة 
-١٤( للناشئین من 

  .سنة )  ١٥

المجلة العلمیة نظریات   ٢٠٠٤
وتطبیقات كلیة التربیة 

أبو قیر - الریاضیھ للبنین 
  جامعة اإلسكندریة  -

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

عالقة مركز التحكم و 
السمات الدافعیة و 

مستوى الطموح 
بالمستوىى الرقمى 

للناشئین فى السباحة 
)  ١٥ - ١٢(من سن 

  .سنة 

مجلة علم النفس العربى   ٢٠٠٥
المعاصر إصدارات 

مركز المعادى  -نفسیھ 
  القاھرة -النفسى 

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

تأثیر التدریبات المائیة 
الھوائیة على تركیز 

بعض ھرمونات 
األنوثة فى بالزما الدم 

المؤتمر العلمى  الدولى         ٢٠٠٦
التاسع لعلوم التربیة 

البدنیة و الریاضیھ كلیة 
التربیة الریاضیة للبنین 
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و نواتج التمثیل 
الغذائى على مستوى 

األداء الفنى و الرقمى 
لسباحة الزحف ع 

  .البطن و الصدر

جامعة  -أبو قیر  -
  االسكندریة

مایسھ 
 فؤاد احمد

تأثیر برنامج تدریب 
باستخدام الكارنتین 
كاحدى المكمالت 

الغذائیة على بعض 
المتغیرات 

  الكیمیوحیویة 
وتحسین المستوى 
الرقمى فى سباحة 

الزحف على البطن 
  .للطالبات 

مجلة الدراسات و   ٢٠٠٧
البحوث بكلیة التربیة 
الریاضیة ببور سعید 

  جامعة قناة السویس

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

تأثیر استخدام برنامج 
االلعاب الصغیرة  

داخل الوسط المائى 
على أداء بعض 

المھارات األساسیة و 
القدرات الحركیة و 

خفض النشاط 
الحركى الزائد 

المصاحب بنقص 

مجلة  العلوم البدنیة و   ٢٠٠٧
الریاضھ كلیة التربیة 

الریاضیة بمدینة السادات 
  جامعة المنوفیة 
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اإلنتباه للمعاقین ذھنیا 
  .فى السباحة 

مایسھ 
 فؤاد احمد

تأثیر  التدریبات 
المائیھ  على كثافة 

معادن ومحتوى 
العظام وبعض 

المتغیرات البدنیة و 
الفسیولوجیة للسیدات 

  .منقطعى الطمث 

٢٠٠٧  
  

المجلة العلمیة للجمعیة 
المصریة للعلوم 

الفسیولوجیة وتطبیقاتھا 
  )جامعة القاھرة (

     

مایسھ 
 فؤاد احمد

Word 
Conference On 
Psychology 
Counselling & 
Guidance 

  المؤتمر العلمى بتركیا        ٢٠١٠

مایسھ 
 فؤاد احمد

البدانھ و الحسمانیھ و 
  الریاضیھ

المؤتمر العلمى الدولى         ٢٠١٦
الثانى للمعھد العالى 
للریاضھ و التربیة 

 -البدنیة بجامعة قفصھ 
  بدولة تونس

مایسھ 
 فؤاد احمد

الریاضة وسیلة 
  للسالم بین الشعوب

المؤتمر العالمى السابع         ٢٠١٧
 -بجامعة روسیا 

  موسكو
مایسھ 

 فؤاد احمد
فاعلیة التدلیك و 

التمرینات التأھیلیة 
  المؤتمر العلمى بتركیا        ٢٠١٩
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المائیة على مستوى 
التھاب اوتار 

العضالت الدوارة 
لمفصل الكتف لدى 

  السباحین
نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

اإلصابات الریاضیة 
لدى العبات  السباحة 

  التوقیعیة

المجلھ العلمیھ للتربیھ   ٢٠٠٠
البدنیھ والریاضیھ،العدد 

كلیھ التربیھ -٣٤
جامعھ  –الریاضیھ للبنین 

  حلوان

      

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

دارسة دینامكیة 
منحنى القوة  خالل 

حل الموسم ارم
تدریبي  لسباحات ال

  ةالمسافات القصیر

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠١
،المجلد الثانى ،  الشاملة

كلیة   -النصف  الثانى 
 -ریاضیة للبنات التربیة ال

  قجامعـة الزقازیـ

      

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

بناء مقیاس الضغوط 
  النفسیة  للسباحین

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠٢
،المجلد الثانى ،  الشاملة

كلیة   -  ولىالنصف  األ
 -ریاضیة للبنات التربیة ال

  قجامعـة الزقازیـ

      

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

تأثیر استخدام بعض 
التدریبات  الخاصة 
داخل الوسط المائي 

 على

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠٣
 ٧١، العدد الریاضیة

الریاضیة بكلیھ التربیھ 
جامعة  الزقازیـق   -بنین
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مستوى األداء 
للبومذا فى  المھارى

  ریاضة التایكوندوا 

.  

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

فاعلیة استخدام 
أسالیب تعلیمیة  

متباینة على مستوى 
المھارى  األداء

.لسباحھ الصدر  

 -مجلة علوم الریاضة  ٢٠٠٤
محكمة،  -دوریة  علمیة 

كلیھ التربیھ  -١٦العدد 
  .جامعھ المنیا - الریاضیھ

      

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
شوشة        

التنبؤیة للعوامل القیمة 
الجسمیة  والبدنیة 
والنفسیة لالعبات  
  .السباحة التوقیعیة 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠٦
بكلیة  ٧١الریاضیة العدد 

 -الریاضیة بنین التربیة ،
  قجامعة  الزقازی

      

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر المجھود البدنى 
قصى  على بعض األ

ت  ارالمتغی
وتركیز الفسیولوجیة 

األمالح  النادرة بالدم 
لدى السباحین  

  .الناشئین 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠٦
،المجلد الثانى ، الشاملة

كلیة   -النصف  الثانى 
 -التربیة الریاضیة للبنات 

  جامعـة الزقازیـق   

      

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر برنامج مقترح 
للتدریب  العقلى على 

ارتلمھبعض ا  
توى النفسیة والمس 

علوم (المجلة العلمیة   ٢٠٠٧
وفنون  

لعام  ٢٩الریاضةالمجلد
كلیة التربیة  -م ٢٠٠٨
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الرقمى للناشئین فى 
  .السباحة 

 -الریاضیة للبنات
  .الجزیرة جامعة حلوان 

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تصمیم منھج السباحة 
التوقیعیة  لطالبات 

كلیة التربیة الریاضیة  
  ).الزقازیق-القاھره(

المؤتمر الدولي الثالث         ٢٠٠٨
تطویر  المناھج " 

 التعلیمیة في ضوء
االتجاھات الحدیثھ 

 وحاجعھ سوق العمل 
المقام بكلیة التربیة " 

للبنات جامعھ  الریاضیة
  م٢٠٠٨الزقازیق عام 

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تخدام فاعلیة إس
الھیبرمیدیا على  تعلم 

النجمة األولى رت مھا
فى  السباحة 

  .التوقیعیة

المؤتمر العلمى الدولى         ٢٠٠٨
نحو مجتمع -الریاضى

نشط لتطویر الصحھ 
واألداء المقام بكلیھ 

التربیھ البدنیھ وعلوم 
الجامعھ -الریاضھ

الھاشمیھ فى الفتره من 
  م٢٠٠٨مایو ١٥-١٤

نادیة 
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر برنامج للسباحة 
الترویحیة بنظامى 

الدمج والعزل على  
التفاعالت االجتماعیة 
وقلق  األنفصال لدى 

ذھنیآاألطفال المعاقین  

لمؤتمر الدولى لإلعاقة ا        ٢٠٠٩
المقام فى والتأھیل 

مركز سلمان لإلبحاث  
االعاقة بالریاض 
بالمملكة العربیة  

  السعودیة  
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  .القابلین للتعلم
نادیة   

محمد 
طاھر سید 

  شوشة  

بناء مقیاس البروفیل 
النفسى  لناشئات 
السباحة التوقیعیة 

.كمحدد لالنتقاء  
Building the 

Psychological 
Profile Scale for 

the juniors of 
Synchronized 

Swimming as a 
Limit for 

Selection 

مؤتمر الھند الدولى فى         ٢٠٠٩
علم النفس 

  .م٢٠٠٩الریاضى
India 

International 
congress in sports 

psychology  

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

فاعلیة برنامج 
للتدریب البصرى 

على بعض المھارات 
 البصریة والمھارات

ة البصریة اكیاإلدر
وعالقتھما بمستوى 
 أداء ناشئات السباحة

.التوقیعیھ  
Efficiency of the 

program of 

المؤتمر العالمى لعلم         ٢٠١٠
النفس فى اإلرشاد 

  تركیا-والتوجیھ
World 

Conference on 
Psychology, 

Counseling and 
Guidance Majesty 

Mirage Park 
Resort Hotel 
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visual training 
on some visual 
skills and visual 

perceptual skills 
and their 

relationship to 
performance 

level 
synchronized 

swimming 
juniors 

Antalya – Turkey  

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر برمجیة تعلیمیة 
موجھة باستخدام 

االشارة على تعلم   
بعض المھاارت 
باحة األساسیة فى  الس
بات اروخفض االضط

السلوكیة لدى  
.ضعاف السمع  

The Effect of 
addressed 

educational 
code by using 

المؤتمر العالمي لعلم         ٢٠١٠
اإلرشاد و  النفس في  

جامعة  - التوجیھ
-٢١من القریب  الشرق

  - م٢٠١٠ابریل  ٢٥
  .تركیا

World 
Conference on 

Psychology, 
Counseling and 

Guidance Majesty 
Mirage Park 
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the manual 
method to learn 
some basic skills 
in the swimming 

and reduce the 
behavioral 

disturbances for 
the hard of 

hearing 

Resort Hotel - 
Antalya Turkey  

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

مستویات االداء 
 المتباینة

وعالقتھا بالذات 
المدركة ومستوى 
الطموح للطالبات 
 تخصص  السباحة

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١١
والریاضة كلیة البدنیة 
 -الریاضیة للبنین التربیة 
  .حلوانجامعة  

      

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

برنامج تعلیمى 
بالرسوم المتحركة 

وأثره على تعلم 
سباحة الزحف  على 

البطن والتحصیل 
المعرفى       

لألطفال فى 
سنوات٨سن  

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١١
والریاضة كلیة البدنیة 
 -الریاضیة للبنین التربیة 
  .حلوانجامعة  
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نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر برنامج تدریبات 
 المقاومة

على ھرمون النمو 
وھرمون النمو 

المشابھ لالنسولین 
والالكتات  والمستوى 

الرقمى لدى 
.السباحات  

EFFECT OF A 
RESISTANCE 

TRAINING 
PROGRAM ON 

GH, IGF-1, 
LACTATE, 

DIGITAL LEVEL 
IN FEMALE 

SWIMMERS 

المؤتمر العلمي الدولي         ٢٠١١
وجھات نظرفي "

التربیة البدنیة 
 ٢١-٢٠،"والریاضة

  م٢٠١١مایو 
. رومانیاكونستانتا،

International 
Scientific 

Conference 
„Perspectives in 

physical 
education and 

sport”, 20-21 of 
may, 2011, 
Constanta, 

Romania.  

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر التدریبات 
التوافقیة خارج  الماء 
وداخل الماء على تعلم 

 ٨- ٦األطفال من 
سنوات مھارات 

 السباحھ

المؤتمر العلمي الدولي         ٢٠٠٨
الریاضى  نحو مجتمع 
نشط لتطویر الصحة  

المقام بكلیة   واألداء
وعلوم التربیة البدنیة 

الجامعة الریاضة 
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فى الفتره من الھاشیمة 
  م٢٠٠٨مایو ١٥-١٤

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

مساھمة الكمبیوتر فى 
تعلم  السباحة لدى 

بیة طالبات كلیة التر
الریاضیة المتعثرین 

مقالة علمیة. دارسیا  

المؤتمر االول لقضایا         ٢٠٠٩
-التعلمصعوبات 

  .الكویت

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تقدیر الذات لمجتمع 
الصم العاملین 
واالسویاء فى 

–المطاعم السیاحیة 
بالقاھرة تجربة فریدة 

. فى سوق العمل
خارج مجال 

 التخصص

المؤتمر العلمى للجمعیة         ٢٠١١
الخلیجیة  لالعاقة بدولة 

تشغیل" الكویت  
االشخاص ذوى االعاقة 

مجلسبدول   
  التعاون الخلیجى

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

التعلیم االلكترونى 
باستخدام  الحاسب 

االلى وأثره على تعلم 
بعض المھاارت   

األساسیة فى  السباحة 
واإلستقالل النفسى 

لدى  األطفال  ذوي 
 الشلل الدماغي

الملتقى العلمي االول         ٢٠١١
لشلل الدماغي  

بمحافظة الرس منطقة 
القصیم  ،  بالمملكة 
العربیة السعودیة  

 – ٢٠الفتره من خالل 
  م٢٠١١دیسمبر  ٢٢

ملتقى المنال اإلعاقة         ٢٠١٢دور اإلعالم نادیة   
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محمد 
طاھر سید 

  شوشة  

االجتماعي فى  
تسویق مدارس تعلیم 

السباحة  لدى المعاقین 
ذھنیا القابلین  للتعلم 

المصریة في األندیة  

واإلعالم  االجتماعي 
الشارقة، دولة اإلماارت 

-٢١العربیة المتحدة  
  .م٢٠١٢مایو  ٢٣

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

وسیلة برمجیة حدیثة 
على تعلم وتاثیرھا 

السباحة وخفض 
ب اردرجة  اضط

نتباه المصحوب اال
بالنشاط الحركى 

التالمیذ ئد لدى  ازال
 ذوى اإلعاقة السمعیة

مؤتمر التوجھات         ٢٠١٢
الحدیثة فى التربیة 

الخاصة تنظیم جامعة 
القدس  المفتوحة ، 

وجامعة عمان العربیة  
بتنسیق مع إتحاد 

–الجامعات العربیة 
األردن خالل   -عمان

 ١٣-١٢الفترة من  
  م٢٠١٢نوفمبر 

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

االعالم تطبیع وسائل 
 لتسویق

مدارس السباحة لذوى 
. االحتیاجات الخاصة 

ةمقالة علمی  

المؤتمر العلمي الدولي         ٢٠١٣
االعالم  "الرابع 

الریاضي في الوطن 
ضمان االنتقال  -العربي

من الھوایة الى 
معھد العلوم " االحتراف

وتقنیات النشاطات  
البدنیة والریاضیة 

 -جامعة  المسیلة 
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الجزائـریـة الجمھوریة 
الشعبیھ  الدیمقراطـیة

-٢٥خالل الفتره من 
.م٢٠١٣نوفمبر  ٢٧  

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر برنامج للسباحة 
ى الترویحیة  بنظام 

الدمج والعزل  على 
ى لدى األمن النفس

ل  المعاقین األطفا
مذھنیاالقابلین للتعل  

الملتقى االول للتربیة         ٢٠١٤
التربیة ( الخاصة 
التطلعات   -الخاصة

) والروى المستقبلیة 
كلیة التربیة واالداب  

المملكة  -جامعة تبوك 
العربیة   السعودیة 

 خالل الفترة الزمنیة من
.م٢٠١٤ابریل  ٩-٨  

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

السیاحة الریاضیة 
ودروھا فى دفع  

 عجلة االنتاج والتنمیة
. االقتصادیة فى مصر

ةمقالة علمی  

٢٠١٤         
( الملتقى الدولى االول 

الترفیھیة االنشطة
ة وااللعاب التقلیدی

ودورھا  فى تطویر 
ویة ارالسیاحة الصح

علوم وتقنیات معھد 
 النشاطات البدنیة

جامعة   -والریاضیة
 -قاصدى مرباح ورقلة

ئـریـة ازالجمھوریة الج



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

طـیة الشعبیـة ارالدیمق –
 ٤-٣ خالل الفترة من

.م٣٠١٤دیسمبر   
نادیة   

محمد 
طاھر سید 

  شوشة  

فاعلیة استخدام بعض 
القدارت  التوافقیة 
 على تحسین األداء

 المھارى لسباحھ
بحث مرجعى .الصدر  

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٥
كلیة التربیة –الشاملة 

الریاضیة بنات جامعة 
  .الزقازیق

     

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر التدریبات المائیة 
الكفاءة البدنیة على 

 سنھ ٣٠فوقللسیدات 
ىبحث مرجع.   

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٥
كلیة التربیة –الشاملة 

الریاضیة بنات جامعة 
  .الزقازیق

     

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

مدیول تعلیمى مبتكر 
لتعلم سباحة الزحف 

بحث . على البطن
 مرجع

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٦
كلیة التربیة –الشاملة 

الریاضیة بنات جامعة 
  .الزقازیق

     

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

فاعلیة التعلم المدمج 
على بعض  القدارت 

احة  البدنیة وتعلم سب
. الزحف على البطن 

ىبحث مرجع  

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٧
كلیة التربیة –الشاملة 

الریاضیة بنات جامعة 
  .الزقازیق

     

نادیة   
محمد 

طاھر سید 

لیم تأثیر استخدام التع
األلكترونى على تعلم 

رت النجمة بعض مھا

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٨
كلیة التربیة –الشاملة 

الریاضیة بنات جامعة 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

األولى في السباحة    شوشة  
التوقیعیة  بدولة 

بحث . الكویت 
ىمرجع  

  .الزقازیق

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

فاعلیة برنامح تدریبى 
مقترح على  بعض 
المھاارت الخاصة 

قذات حمامات لمن
بحث . السباحة 

ىمرجع  

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٩
كلیة التربیة –الشاملة 

الریاضیة بنات جامعة 
  .الزقازیق

     

نادیة   
محمد 

طاھر سید 
  شوشة  

تأثیر برنامج تدریبى 
 على بعض

القدرات البدنیة  
 ومستوى األداء 

لالعبات  ىرالمھا
. السباحة التوقیعیة 

ىبحث مرجع  

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٩
كلیة التربیة –الشاملة 

الریاضیة بنات جامعة 
  .الزقازیق

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

تأثیر إستخدام كل من 
اإللكترونى م یالتعل

م المدمج على یوالتعل
تعلم مھارات النجمة 

الثالثة فى السباحة 
  التوقیعیة

٢٠١١  

المجلة العلمیة للتربیة 
البدنیة والریاضة، كلیة 
التربیة الریاضیة للبنین 

  .بالھرم، جامعة حلوان

     

     المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٢برن��امج أرض��ى ت��أثیر مایسة   



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

محمد 
عفیفي 

السید                                            

لطالقة الحركیة مائى ل
على بع�ض المھ�ارات 
األساس������یة للس������باحة 
واإلحس�����اس باألم�����ان 
النفس��������ى لمكف��������وفى 

  البصر

البدنیة والریاضة، كلیة 
التربیة الریاضیة للبنین 

  .بالھرم، جامعة حلوان

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

واقع إستخدام التقنیات 
التعلیمی��ة الحدیث��ة ف��ى 
ت�����دریس الریاض�����ات 
المائی����ة والص����عوبات 
الت��ى تواجھھ��ا ب��بعض 
كلی�����������ات التربی�����������ة 

  الریاضیة

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٢
الریاضیة، كلیة التربیة 
الریاضیة بنین، جامعة 

  .الزقازیق

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

فاعلی������ة إس������تراتیجیة 
جیكس�����������و لل�����������تعلم 
التع������اونى بإس������تخدام 
األلع��اب المائی��ة عل��ى 
تعل��م بع��ض المھ��ارات 
األساس���یة والتحص���یل 
المعرف�����ى ف�����ى ك�����رة 

  الماء

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٣
كلیة البدنیة والریاضة، 

التربیة الریاضیة للبنین 
  .بالھرم، جامعة حلوان

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

ت��أثیر ت��دریبات الیوج��ا 
المائیة لدرس الس�باحة 
عل����ى مس����توى القل����ق 

نظریات "المجلة العلمیة   ٢٠١٣
، كلیة التربیة "وتطبیقات

الریاضیة للبنین، جامعة 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

واإلرتق����اء بمھ����ارات السید                                            
النجم����ة األول����ى ف����ى 
الس�������باحة التوقیعی�������ة 
لطالب��ات كلی��ة التربی��ة 

  الریاضیة

  .األسكندریة

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

ت��أثیر إس��تخدام أنش��طة 
كاءات المتع������ددة ذال������

عل����ى مس����توى األداء 
المھ��������ارى لس��������باحة 
الصدر لطالبات الكلیة 

  وى صعوبات التعلمذ

نظریات "المجلة العلمیة   ٢٠١٤
، كلیة التربیة "وتطبیقات

الریاضیة للبنین، جامعة 
  .األسكندریة

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

ج ذإس��تخدام نم��وت��أثیر 
عل���ي  التولی���دىال���تعلم 

التحص�����یل المعرف�����ى 
  وتعلم سباحة الظھر

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٦
البدنیة والریاضة، كلیة 
التربیة الریاضیة للبنین 

  بالھرم، جامعة حلوان

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

إتجاھات طالبات كلی�ة 
التربی�������ة الریاض�������یة 
جامع�ة الزق�ازیق نح��و 
تخص������ص الس������باحة 
وعالقتھ���ا ب���القلق م���ن 

  السباحة

المجلة العلمیة لكلیة   ٢٠١٦
التربیة الریاضیة للبنین، 

  جامعة بنھا

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

ت�������أثیر إس�������تراتیجیة 
قائمة عل�ى ال�دمج ب�ین 
 دورة التعلم السباعیة 

المجلة العلمیة لعلوم   ٢٠١٧
وفنون الریاضة، كلیة 

التربیة الریاضیة للبنات، 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

وخ�����������������������رائط  E’Sالسید                                            
المف�������اھیمعلي تعل�������م 
 بعض مھارات اإلنق�اذ

  في السباحة

  .جامعة حلوان

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

ت���أثیر ال���دمج الجزئ���ى 
ب����ین المع����اقین ذھنی����ا 
الق�����������ابلین لل�����������تعلم 
واألسویاء عل�ى تنمی�ة 
التفاع�����ل االجتم�����اعى 
والوج�������دانى وتعل�������م 
المھ����ارات األساس����یة 

  فى السباحة

مدین������ة  مجل������ة جامع������ة  ٢٠١٧
الس���ادات للتربی���ة البدنی���ة 

لریاض��ة، كلی��ة التربی��ة وا
الریاض�یة للبن�ات، جامع�ة 

، الع�������دد رق�������م حل�������وان
المجل��د األول ین��ایر ) ٢٩(

  .م٢٠١٨

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

طریقة فاعلیة استخدام 
التحص�یل دالتون علي 

المعرفیومس����توى أداء 
س����������باحة الفراش����������ة 

  )سنة١٢-٩(لالطفال 

مجل�����ة بح�����وث التربی�����ة   ٢٠١٨
الش����املة ، كلی����ة التربی����ة 

بن���ات، جامع���ة الریاض���یة 
  الزقازیق

     

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

الترویح تأثیر استخدام 
الم��ائي عل��ى ھرم��ون 
االستروجین ومستوى 
االكتئاب والرضا ع�ن 
الحی���اة ل���دى الس���یدات 
في مرحلة ما قبل سن 

  انقطاع الطمث

مجل�����ة تطبیق�����ات عل�����وم   ٢٠١٩
الریاض���ة، كلی���ة التربی����ة 

جامعة  –الریاضیة للبنین 
  .األسكندریة

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

مایسة   
محمد 
عفیفي 

السید                                            

 فاعلی�����������ة الص�����������ف
المقل������وب باس������تخدام 
المنص�������ة التعلیمی�������ة 

) Edmodo(ادم���ودو 
عل������ى مس������توى أداء 
سباحة الص�در وتنمی�ة 
االتج����اه نح����و ال����تعلم 

اتي لطالب����������ات ذال����������
  تخصص السباحة

  

التربی�����ة مجل�����ة بح�����وث   ٢٠١٩
الش�����املة، كلی�����ة التربی�����ة 
الریاض���یة بن���ات، جامع���ة 

  الزقازیق

     

منار   
خیرت 

على احمد                      

تأثیر برنامج باستخدام 
الرسوم فائقة التداخل 

على تعلم سباحة 
الزحف على الظھر 
والتحصیل المعرفى 

 .لالطفال

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١١
كلیة التربیة  –الریاضیة 

جامعة  –الریاضیة  بنین 
  .الزقازیق

     

منار   
خیرت 

على احمد                      

فاعلیة التعلیم 
اإللكترونى المدمج 

فى تعلم مھارات 
النجمة االولى فى 
.السباحة التوقیعیة  

المجلة العلمیة للتربیة  ٢٠١١
بكلیة  -البدنیة والریاضة 

التربیة الریاضیة للبنین 
حلوانجامعة  -بالھرم  

     

منار   
خیرت 

على احمد                      

فاعلیة التدریس 
الفردى االرشادى 
باستخدام تقنیات 

المجلة العلمیة للتربیة  ٢٠١٢
بكلیة  -البدنیة والریاضة 

التربیة الریاضیة للبنین 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

التعلیم لعالج 
صعوبات التعلم فى 
سباحة الزحف على 

.البطن  

جامعة حلوان -بالھرم  

منار   
خیرت 

على احمد                      

وضع برنامج تعلیمى 
لتحسین مھارة البدء 
العادى فى السباحة 

وفقاً ألھم المؤشرات 
..البیوكینماتیكیة  

٢٠١٣ 
 

نظریات "المجلة العلمیة 
كلیة  –" وتطبیقات

التربیة الریاضیة للبنین 
جامعة األسكندریة – . 

     

منار   
خیرت 

على احمد                      

فاعلیة التدریس 

المتباین على مستوى 

أداء بعض المهارات 

االساسیة و التحصیل 

المعرفى فى كرة 

.الماء  

المجلة العلمیة للتربیة  2013

بكلیة  -  البدنیة والریاضة

التربیة الریاضیة للبنین 

 جامعة حلوان -بالهرم

     

منار 
خیرت 

على احمد                      

الكفایات التكنولوجیة 

التعلیمیة لدى أعضاء 

هیئة التدریس بقسم 

الریاضات المائیة 

علوم المجلة العلمیة ل 2014

كلیة  -  الریاضةوفنون 

 -اتالتربیة الریاضیة للبن

.جامعة حلوان  

 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

ببعض كلیات التربیة 

الریاضیة ومدى 

.ممارستهم لها  

منار   
خیرت 

على احمد                      

تأثیر إستخدام 

إستراتیجیة التعلم 

اإلتقانى على 

التحصیل الحركى 

والمعرفى لبعض 

مهارات اإلنقاذ فى 

.السباحة  

2014 

علوم المجلة العلمیة ل

كلیة  - الریاضیةوفنون 

 -اتالتربیة الریاضیة للبن

حلوانجامعة   

     

رضا   
محمد 

ابراھیم 
  سالم

استخدام تأثیر 

الهیبرجرافیك 

واالشارات على تعلم 

سباحة الزحف على 

البطن لألطفال 

.ضعاف السمع  

2014 

 

جامعة   
جنوب 
 -الوادى 

كلیة 
التربیة 

الریاضیة 
المؤتمر  –

العلمى 
لكلیة 

التربیة 

 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

الریاضیة 
  .بقنا

رضا   
محمد 

ابراھیم 
  سالم

تأثیر استخدام الفیدیو 

التفاعلى على تعلم 

الجوانب بعض 

المهاریة والمعرفیة 

لبعض مهارات اإلنقاذ 

.فى السباحة  

المجلة العلمیة للتربیة  2015

 -  الریاضةوعلوم البدنیة 

بكلیة التربیة الریاضیة 

جامعة  -للبنین بالهرم

.انحلو   

     

رضا   
محمد 

ابراھیم 
  سالم

The Effect of 
Using Stimulus-

Supported 
Flotation Tools 

on The Learning 
of Some Basic 

Swimming Skills 
for Blind 
Children. 

مجلة أسیوط لعلوم وفنون  2016
 التربیة الریاضة

-كلیة التربیة الریاضیة 
 جامعة أسیوط

     

رضا   
محمد 

ابراھیم 
  سالم

تأثیر استخدام 

التمرینات النوعیة 

2017 
كلیة التربیة الریاضیة 

–جامعة الزقازیق  –بنین 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

على الدافعیة للتعلم 

ومستوى التحصیل 

الحركى المباشر 

فى سباحة والمؤجل 

.الصدر  

.مجلة البحوث  

رضا   
محمد 

ابراھیم 
  سالم

تأثیر استخدام التعلم 

المدمج االلكترونى 

والتقلیدى على الثقة 

بالنفس وزمن البدء 

والدوران فى سباحة 

.الزحف على البطن  

2017  

علوم المجلة العلمیة ل

كلیة  - الریاضیةوفنون 

ات التربیة الریاضیة للبن

.جامعة حلوان - بالجزیرة   

     

رضا   
محمد 

ابراھیم 
  سالم

تأثیر برنامج تعلیمى 

قائم على التعلم 

المعكوس على بعض 

نواتج التعلم فى سباحة 

الزحف على البطن 

2018 
علوم المجلة العلمیة ل

كلیة  - الریاضیةوفنون 

ات للبن التربیة الریاضیة

.جامعة حلوان - بالجزیرة   

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

.للمبتدئات  

رضا   
محمد 

ابراھیم 
  سالم

تصمیم موقع تعلیمى 

الكترونى وتأثیره على 

تعلم بعض مهارات 

كرة الماء والتحصیل 

المعرفى للطالبات فى 

.ضوء معاییر الجودة  

2018 

علوم المجلة العلمیة ل

كلیة  - الریاضیةوفنون 

ات التربیة الریاضیة للبن

.جامعة حلوان - بالجزیرة   

     

ریھامأحمد  
فاضلعبدال

  عزیز

An Analytic Study 
of Biomechanical 
Variables for One 
and Half Forward 
Somersault Pick 
Diving Start from 
Five Meters Fixed 
Platform. 

٢٠١٤  

 

     

ریھامأحمد  
فاضلعبدال

  عزیز

دراســة تنبؤیــة بــدالالت 
 ACEالتنـــــــوع الجینـــــــى 

وبعــــــــــــض المتغیــــــــــــرات 
الفســـــــیولوجیة والبدنیـــــــة 

  .لسباحى السرعة

٢٠١٥  

 

     

ریھامأحمد  
فاضلعبدال

تــأثیر إســتراتیجیة كیلــر 
لتفریــد لتعلــیم باســتخدام 

٢٠١٥  
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الوســــائط الفائقــــة علــــى   عزیز
مســـــــتوى األداء الفنـــــــي 
ـــــــراعم فـــــــى ســـــــباحة  للب

  .الفراشة
ریھامأحمد  

فاضلعبدال
  عزیز

The Effect of 
Using Specific 
Strength 
Trainings-Based 
Educational 
Therapy Style on 
The Treatment of 
Learning Girls in 
Front Crawl. 

٢٠١٥  

 

     

ریھامأحمد  
فاضلعبدال

  عزیز

فاعلیـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتخدام 
اســـــــــتراتیجیة الخـــــــــرائط 
الذهنیة اإللكترونیة فى 
تعلـــــم بعـــــض الجوانـــــب 
المعرفیــة والمهاریــة فــى 

  .سباحة الصدر

٢٠١٧  

 

     

ریھامأحمد  
فاضلعبدال

  عزیز

فاعلیـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــدریس 
بأســــــــــــــــتخدام بعــــــــــــــــض 
وســــــــــــــائل تكنولوجیــــــــــــــا 
التعلیم فى خفض حـدة 
قلـــــق االمتحـــــان وتعلـــــم 
ســـــباحة الزحـــــف علـــــى 

  .الظهر للمتبدئات

٢٠١٧  
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ریھامأحمد  
فاضلعبدال

  عزیز

فاعلیـــــــة دمـــــــج بعـــــــض 
أســــالیب التــــدریس فــــى 
تعلــــم بعــــض المهــــارات 
األساســـــــــیة فـــــــــى كـــــــــرة 

  .للمبتدئاتالماء 

٢٠١٨  

 

     

ریھامأحمد  
فاضلعبدال

  عزیز

تصـــمیم موقـــع تعلیمـــى 
إلكترونــــى علــــى شــــبكة 
اإلنترنـــت وتـــأثیره علـــى 
ـــم  دافعیـــة اإلنجـــاز وتعل
بعـــض مهـــارات اإلنقـــاذ 

  فى السباحة

٢٠١٨  

 

     

دعاء   
محمد 
كامل 
  بیومى

تأثیر تمرینات 

البیالتس المائیة على 

تعلم المهارات 

االساسیة فى السباحة 

وجودة الحیاة 

االنفعالیة لدى 

.السیدات  

٢٠١٦  

√ 

     

دعاءمحمد  
  كاملبیومى

فاعلیة استخدام 

استراتیجیة خرائط 

٢٠١٧  
 

  √   
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المفاهیم االلكترونیة 

على تعلم بعض 

المهارات  األساسیة 

والتحصیل المعرفى 

.فى كرة الماء  

دعاءمحمد  
  كاملبیومى

تأثیر برنامج تعلیمى 

الكترونى مدمج على 

دافعیة التعلم 

والتحصیل المعرفى 

لسباحة الزحف على 

.البطن  

٢٠١٧  

√ 

     

دعاءمحمد  
  كاملبیومى

أثر برنامج مقترح 

على الثقة بالنفس 

والتردد النفسى وبعض 

متغیرات االداء 

المهارى لسباحة 

٢٠١٨  

√ 
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لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

.الزحف على الظهر  

دعاءمحمد  
  كاملبیومى

تأثیر استخدام التعلیم 

المتمایز على 

التحصیل المعرفى 

ومهارات النجمة 

األولى فى السباحة 

. التوقیعیة  

٢٠١٨  

√ 

     

دعاءمحمد  
  كاملبیومى

تأثیر استخدام طریقة 

دالتون المدعمة بالتعلم 

-Mالمتنقل 

learning على تعلم  

.سباحة الصدر  

٢٠١٨  

√ 

     

دعاء   
محمد 
كامل 
  بیومى

فاعلیة التمرینات 

الغرضیة على مستوى 

أداء البدء والدوران فى 

سباحة الزحف على 

٢٠١٩  

√ 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات
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  .البطن

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

تأثیر برنامج تدریبي 
مقترح باستخدام 

االسترخاء التعاقبي 
علي تنمیھ المھارات 
الھجومیھ والدفاعیة 
للناشئین في ریاضھ 

  الجودو
  

مجلھ بحوث التربیھ   ٢٠٠٢
كلیھ -الریاضیة الشاملھ

-التربیة الریاضیة للبنات
  جامعھ الزقازیق

     

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

تأثیر برنامج مقترح 
لتنمیة بعض 

المھارات النفسیة علي 
مستوي االداء 

المھاري لریاضھ 
  الجودو

مجلھ بحوث التربیھ   ٢٠٠٢
كلیھ -الریاضیة الشاملھ

-التربیة الریاضیة للبنات
  جامعھ الزقازیق

     

فایزه احمد 
محمد 
  خضر

الضغوط النفسیھ 
لمدربي الجودو 

وعالقتھا بمفھوم 
  الذات

مجلھ دراسات في التعلیم   ٢٠٠٤
مركز تطویر - الجامعي

كلیھ -التعلیم الجامعي
  التربیة جامعھ عین شمس

     

فایزه احمد 
محمد 
  خضر

-تأثیر برنامج نفسي
حركي علي بعض 
المتغیرات النفسیة 

والفسیولوجیة 

المجلھ العلمیة لعلوم   ٢٠٠٦
كلیھ -التربیة البدنیة

التربیھ الریاضیھ جامعھ 
  المنصوره
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ومستوي االداء 
المھاري للطالبات في 

  ریاضھ الجودو
فایزه احمد   

محمد 
  خضر

تأثیر تدریبات 
المقاومھ علي ھرمون 
النمو وھرمون النمو 

المشابھ لالنسولین 
وحمض الالكتیك 

والقوه العضلیة 
واالداء المھاري لدي 

  العبات الجودو

المجلھ العلمیة لعلوم   ٢٠٠٦
كلیھ  -التربیة البدنیة

التربیھ الریاضیھ جامعھ 
  حلوان

     

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

فاعلیة تدربیات 

التایشى واالدراك 

الحسى حركى على 

مستوى التوتر 

العضلى واالداء 

المهارى لدى العبى 

 الجودو

 

 

     

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

التدریب العقلي كألیات 

لتحسین االداء 
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المهاري لریاضه 

 الجودو

 للمتعثرین دراسیا

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

تصمیم عرض جودو 

وتأثیره على تنمیة 

القدرات التوافقیة 

 والقدرة العقلیة العامة

 ١٠-  ٨لالطفال 

 سنوات

 

 

     

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

تاثیر برنامج تدریبى 

بعض المتغیرات على 

توازن البصریة وال

الدینامیكى           

وعالقتهما بفعالیة 

االداء المهارى 

 لالعبى الجودو
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فایزه احمد   
محمد 
  خضر

قلق المستقبل وعالقتة 

بتقدیر الذات ودافعیة 

االنجاز لمدربى 

 الجودو

 

 

     

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

جمباز الموانع وتأثیره 
على االضطرابات 
 السلوكیة ومستوى

أداء بعض مھارات  
 الجودو للصم والبكم

  

       الجزائر  

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

 
فاعلیة استخدام بعض 
الوسائط المتعددة على 

 تعلّم مھارات الكاتا
االولي في ریاضھ 

 الجودو
  

االكادیمیھ     ٢٠٠٩
الدولیة 

لتكنولوجیا 
-الریاضھ

  السوید

   

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

THE USE OF 
MENTAL 

TRAINING TO 
IMPROVE THE 

LEVEL OF 

٢٠٠٩        INDIA 
INTERNATIONAL 

CONGRESS IN 
SPORTS 

PSYCHOLOGY 
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VARIETY 
PERFORMANCE 
SKILLS OF JUDO  

IICSP-2009  

فایزه احمد   
محمد 
  خضر

Effect of using 
modern soft 
program for 

learning some 
judo skills and 

lonely feeling to 
the Hearing 

Impaired People  
  
  
  

٢٠١٠    Procedia - 
Social and 
Behavioral 

Sciences  

  World 
Conference on 

Psychology, 
Counselling and 

Guidance Majesty 
Mirage Park 
Resort Hotel 

Antalya - Turkey 
21-25 April, 2010  

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر برنامج تدریبي 
مقترح لتحقیق التماثل 

المورفولوجي 
وتحسین مستوى 
األداء المھارى 
 لالعبات الجودو

مجلة بحوث التربیة  ٢٠٠٥
الشاملة لكلیة التربیة 
الریاضیة جامعھ 

  الزقازیق

 

     

نیفین   
حسین 
محمود 

تأثیر برنامج 
تدریبي مقترح 

باستخدام األجھزة 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠٠٦
الشاملة لكلیة التربیة 
الریاضیة جامعھ 

 الزقازیق
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المساعدة على خلیل                                             
التكوین الجسمي 
وبعض مكونات 

اللیاقة البدنیة 
لطالبات كلیة 

التربیة الریاضیة 
  في ریاضة الجودو

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر برنامج 
حركي على  -نفسى

بعض المتغیرات 
النفسیة 

والفسیولوجیة 
ومستوى األداء 

المھارى للطالبات 
  في ریاضة الجودو

المجلة العلمیة لعلوم   ٢٠٠٦
 التربیة البدنیة والریاضة

 جامعھ المنصورة

     

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر برنامج تدریبي 
مقترح لتنمیة القدرة 

العضلیة على 
تحسین  مستوي أداء 

ل بعض طرق الدخو
للعب األرضي في 

  ریاضة الجودو

المجلة مجلة بحوث   ٢٠٠٧
العلمیة المتخصصة 

جامعھ  للتربیة الریاضیة
  أسیوط

     

نیفین   
حسین 

تأثیر تنمیة القدرات 
التوافقیة باستخدام 

مجلد      ٢٠٠٨
المؤتمر 
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محمود 
خلیل                                             

األدوات الغرضیة 
علي مستوي أداء 

الجمل الخططیة و 
ثقة الریاضیة في ال

  ریاضة الجودو

الدولي 
 الثالث
بكلیة 

التربیة 
الریاضیة 

للبنات 
جامعھ 

  الزقازیق
نیفین   

حسین 
محمود 

خلیل                                             

Scoring 
standardized 
tests for some 
sense of 
mobility 
perceptions 
for the 
selection of 
students 
allocated 
Judo.  

  

2011  

 

مجلة المؤتمر العلمى     
الجامعات ریاضات 

 العربیة آفاق وتطلعات

نیفین   
حسین 
محمود 

The Effect of a 
Training 

Program for 

٢٠١١  
  

المجلة الدولیة 
لكلیة التربیة 

الریاضیة 
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 Developingخلیل                                             
Motor 

Capabilities on 
Katame.Waza 
Skills in Judo. 

جامعة 
اإلسكندریة أبو 

  قیر

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیراستخدامالتقنیاتالح
دیثةفىضوءمبادئالجود

ةالشاملة  لتحسین 
مستوىالدمجلبعضمھار

ات اللعباالرضى 
 فىریاضةالجودو 

لكلیة  علمیةمجلة الال ٢٠١٢
ة الریاضیة جامعة التربی

قیرأبو اإلسكندریة  

     

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر برامج  تدریبیة 
باستخدام األدوات 

الغرضیة على 
السیادة الدماغیة 

 مستوىأداءواالرتقاء ب
 الكاتامھارات 

لجانبي الجسم فى 
  ریاضة الجودو

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٣
كلیة  -البدنیة والریاضة

التربیة الریاضیة بنین 
  جامعة حلوان

     

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

دراسة تحلیلیة 
لألسالیب الفنیة 

لالداءات المھاریة 
والخططیة 

الولمبیاد لندن 

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٣
كلیة  -البدنیة والریاضة

التربیة الریاضیة بنین 
  جامعة حلوان
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م رجال في ٢٠١٢
  ریاضة الجودو

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر برنامج تدریبى 
مقترح مستخلص 
من نتائج اولمبیاد 

م على ٢٠١٢لندن 
مستوى األداء 

المھارى لالعبى 
العلیا المستویات 

  لریاضة الجودو

٢٠١٤  

  

     

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر برنامج تعلیمى 
باستخدام االكتشاف 

الموجھ على مستوى 
األداء المھارى لكاتا 

الموھوبین فى ریاضة 
 الجودو 

٢٠١٥ 

 

     

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

 تنمیة بعض تأثیر
القدراتالحركیة على 

داء األ مستوىال
لكاتاالحزام المھارى 

  الجودو لالعبىالبنى 

  

 

     

نیفین   
حسین 
محمود 

S A Qتأثیر تدریبات 
QuicknessAgility
Seed على تطویر   

 
 

مجلة   
مؤتمر 

المرأة و 

 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

بعض مھارات خلیل                                             
الھجوم المركب لدى 
 فتیات ریاضة الجودو

الریاضة 
رھانات 

وتحدیات 
جامعة 

محمد بو 
ضیاف 
 المسیلة
  الجزائر

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

اإلعالم و التسویق 
الریاضي وتأثیرھا في 

التصدي لالزمات 
االقتصادیة للمنظمات 

 الریاضیة

٢٠١٨ 

 

المؤتمر العلمي الدولي     
الثامن تكنولوجیا 

اإلعالم و االتصال 
الریاضي في ظل 
التحدیاتاالقتصادیة 

 الراھنة
نیفین   

حسین 
محمود 

خلیل                                             

معوقات دور العالم 
و السمعي في  يالمرئ

مناظرة نشر 
  الریاضات المختلفة 

٢٠١٨  

 

المؤتمر العلمي الدولي     
الثامن تكنولوجیا 

اإلعالم و االتصال 
الریاضي في ظل 

التحدیات االقتصادیة 
 الراھنة

نیفین   
حسین 
محمود 

خلیل                                             

تأثیر استخدام اإلعالم 
الریاضي في ضوء 

مبادئ الجودة الشاملة 
 لنشر ریاضة الجودو 

٢٠١٨  

 

المؤتمر العلمي الدولي     
الثامن تكنولوجیا 

اإلعالم و االتصال 
الریاضي في ظل 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

التحدیات االقتصادیة   
  الراھنة

سمر نبیل   
سباعى 
عبد 
 السمیع

فاعلیة استخدام بعض 
االستراتیجیات العقلیة 
على توجیھ التوتر و 
مستوى اداء بعض 
المھارات المركبھ 

  لدى العبات الجودو

علوم و فنون الریاضھ   ٢٠١١
تربیھ ریاضیھ بنات (

  )الجزیره جامعة حلوان

      

سمر نبیل   
سباعى 
عبد 
 السمیع

تاثیر برنامج تدریبى 
مقترح باالثقال لتنمیة 
القدرة العضلیة على 

مكونات التركیب 
الجسمى و مھارات 

  الرمى بالرجلین 
لدى ) اشى وازا (

  العبات الجودو

علوم و فنون   ٢٠١٢
تربیھ ریاضیھ (الریاضھ

بنات الجزیره جامعة 
  )حلوان

      

سمر نبیل   
سباعى 
عبد 
 السمیع

تاثیر استخدام بعض 
اسالیب التدریس على 
مستوى اداء مھارات 

الرمى من اعلى 
فى ) ناجى وازا(

  ریاضة الجودو

بحوث التربیھ الریاضایة   ٢٠١٣
  للبنین جامعة الزقازیق 

      

سمر نبیل   
سباعى 

تاثیر استخدام 
التدریس المصغر 

بحوثالتربیھالریاضایةللبنی  ٢٠١٣
  نجامعةالزقازیق

      



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

عبد 
 السمیع

المدعم بتقنیات التعلیم 
على مستوى اداء 

اللعب  بعض مھارات
االرضى فى ریاضة 

  الجودو
سمر نبیل   

سباعى 
عبد 
 السمیع

فاعلیة استخدام بعض 
مستحدثات وسائل 

تكنولوجیا التعلیم فى 
تعلم مھارات الجودو 
لطالبات كلیة تربیھ 
  ریاضیة بالزقازیق

علوم و فنون الریاضھ   ٢٠١٤
بنات تربیھ ریاضیھ (

  )الجزیره جامعة حلوان

      

سمر نبیل   
سباعى 
عبد 
 السمیع

تاثیر برنامج تعلیمى 
باستخدام اسلوب 

التعلم التنافسى على 
مستوى اداء بعض 

المھارات المركبھ فى 
  ریاضة الجودو

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٤
الشاملة كلیة تربیة 

ریاضیة بنات جامعة 
  الزقازیق

      

سمر نبیل   
سباعى 
عبد 
 السمیع

تاثیر اسلوب التعلم 
متعدد المداخل على 
بعض نواتج التعلم 

المعرفیة فى ریاضة 
  الجودو

المجلة العلمیة للتربیھ   ٢٠١٥
جامعة (البدنیة و الریاضھ

  )حلوان 

      

ایمان   
عسكر 

تأثیرالتدریبالعرضیبا
ستخدامالتمریناتاالیقاع

المؤتمر الدولي /دولي        ٢٠١٤
الثالث للعلوم الریاضیة 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 یةعلىالتوافقوتحسین أحمد أحمد
) سباكي - تاي(

االولیفیریاضةالجللكاتا
  ودو

  بالھند

ایمانعسكر  
 أحمدأحمد

تأثیرالبیئةالتعلیمیةاالل
كترونیةعلىتعلممھارا

وازا- تى( ت ) 
للكاتااالولىالوعیالصح

  ىلدىناشئالجودو

المؤتمر الدولي / دولي        ٢٠١٤
الثالث للعلوم الریاضیة 

  بالھند

عسكرایمان  
 أحمدأحمد

فاعلیةبعضطرقالتسھی
التالعصبیةالعضلیةللم
ستقبالتالحسیةوتاثیرھا
علیالمدىالحركىلمفصل
یالفخذلمھاراتالرمیفىر

  یاضةالجودو

مجلة كلیة التربیة / محلیة  ٢٠١٧
  الریاضیة بالجزیرة

      

ایمانعسكر  
 أحمدأحمد

تأثیراستخدامانشطةالذ
كاءاتالمتعددةعلىالذاتال

المھامدركةوتعلمبعض
راتاألساسیةلدىالمبتدئ

  ینفیریاضةالجودو

مجلة / دولیة    ٢٠١٢
علوم الریاضة 

بابو قیر 
  باالسكندریة

    

ایمانعسكر  
 أحمدأحمد

تأثیرتدریباتالفارتلكعلی
سرعةردالفعلوعالقتھا

 بنتائج
المباریاتلدیالعبیریا

مجلة علوم / محلیة   ٢٠١٥
التربیة الریاضیة بالھرم 

  جامعة حلوان

      



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

  ضةالجودو
ایمانعسكر  

 أحمدأحمد
المتغیراتاالنثربومتریة
والكفاءةالبدنیةوالمھار

 یةالمساھمھفیالتنبؤ
بمستویاداءناشئیریاض

  ةالجودو

مجلة  علوم كلیة /محلیة  ٢٠١٦
التربیة الریاضیھ بالھرم 

  جامعة حلوان

      

مرفت   
محمد 

رشاد الباز 
           

         

تأثیر برنامج مقترح 
لتنمیة بعض القدرات 

البدنیة الخاصة 
باستخدام الوسط 

المائى على مستوى 
أداء بعض المھارات 
األساسیة فى سالح 

  .الشیش 
  

 –مجلة علوم الریاضة   ١٩٩٨
 –كلیة التربیة الریاضیة 

  جامعة المنیا

      

مرفت   
محمد 

رشاد الباز 
           

         

تأثیر األلعاب 
التمھیدیة على بعض 

المتغیرات 
الفسیولوجیة ومستوى 
األداء لدى الموھوبین 
  .فى ریاضة المبارزة 

مجلة جامعة الزقازیق  ١٩٩٩
كلیة الطب  –الطبیة 

جامعة  –البشرى 
  الزقازیق

      

مرفت   
محمد 

رشاد الباز 

تأثیربرنامج بلومترى 
لتنمیة القدرة العضلیة 

على النشاط 

مجلة جامعة الزقازیق  ٢٠٠٠
كلیة الطب  –الطبیة 

جامعة  –البشرى 

      



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

           
      

الكھربائى ألھم 
العضالت العاملة 

لمھارة التقدم بالوثب 
والطعن فى ریاضة 

. المبارزة   

 الزقازیق

مرفت   
محمد 

رشاد الباز 
           

         

التطور المعرفى 
كمؤشر لمستوى 

األداء المھارى فى 
ریاضة المبارزة 

لطالبات التخصص 
بكلیة التربیة 

الریاضیة للبنات 
.بالزقازیق   

مجلة بحوث التربیة  ٢٠٠٠
كلیة التربیة  –الشاملة 

 –الریاضیة للبنات 
 جامعة الزقازیق

      

مرفت   
محمد 

رشاد الباز 
           

         

اإلیقاع الحیوى 
كمؤشر لتنمیة 

القدرات التوافقیة 
الخاصةوتأثیرھا على 

بعض المتغیرات 
ومستوى الفسیولوجیة 

األداء فى ریاضة 
.المبارزة  

المؤتمر العلمى الدولى        ٢٠٠١
 –الریاضة والعولمة  –

تربیة ریاضیة بنین 
  جامعة حلوان –الھرم 

مرفت   
محمد 

رشاد الباز 

            



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

      
مرفت   

محمد 
رشاد الباز 
           

         

معادالت تنبؤیة 
النتقاء طالبات 

تخصص المبارزة 
بمعلومیة بعض 

القیاسات الجسمیة 
والبدنیة والفسیولوجیة 

)  .بحث فردى (   

مجلة بحوث التربیة  ٢٠٠٣
كلیة التربیة  –الشاملة 

 –الریاضیة للبنات 
 جامعة الزقازیق 

      

مرفت   
محمد 

رشاد الباز 
           

      

تأثیر تناول بعض 
مضادات األكسدة 

على بعض المتغیرات 
البیوكیمیائیة والبدنیة 
للناشئات في ریاضة 

.المبارزة      

مجلة كلیة الطب البیطرى  ٢٠٠٤
.جامعة الزقازیق  -  

      

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

تأثیر أحمال تدریبیة 
موجھة وفقا لنظم 
انتاج الطاقة علي 
بعض متغیرات 
الجھاز التنفسي 
والشوارد الحرة 

وعالقتھا بمستوي 
األداء في ریاضة 

  المبارزة

  

 

      



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

الضغوط النفسیة لدي 
ناشئ ریاضة 

 المبارزة

 
 

     

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

تأثیر برنامج تدریبي 
لتنمیة بعض 

المھارات النفسیة علي 
ھرمونات 

الكاتیكوالمین وبیتا 
اندروفین ومستوي 

األداء المھاري 
 لریاضة المبارزة

 

 

     

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

تأثیر برنامجي 
للتدریب الھوائي علي 

بعض المتغیرات 
الجسمیة ودھنیات الدم 

ومفھوم الذات 
الجسمیة في ریاضة 

 المبارزة

 

 

     

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

تأثیر تدریبات التایبو 
علي نشاط الغدة 
الدرقیة وبعض 
العناصر البدنیة 

 وعالقتھا بمستوي
األداء لریاضة 

 

 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 المبارزة
شیرین   

أحمد 
یوسف                                            

تأثیر برنامجي 
مختلفي التكوین علي 

بعض المتغیرات 
البیوكیمیائیة والبدنیة 

والمھاریة في ریاضة 
 المبارزة

 

 

المؤتمر العلمي الدولي     
 –الریاضي األول 

الجامعة  –المجلد األول 
المملكة  –الھاشمیة 

 األردنیة الھاشمیة

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

فاعلیة استخدام 
األحبال المطاطة علي 

دالالت التمزق 
العضلي والسرعة 
الحركیة وعالقتھا 
بمستوي األداء في 

  ریاضة المبارزة

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٠
كلیة  البدنیة والریاضة

التربیة الریاضیة للبنین 
  جامعة حلوان

     

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

تأثیر استخدام 
التدریب المتقاطع 
علي كفاءة الجھاز 

الدوري التنفسي 
وبعض المتغیرات 

البدنیة والمھاریة في 
  ریاضة المبارزة

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٠
والریاضیة كلیة  البدنیة

التربیة الریاضیة للبنین 
  جامعة حلوان

     

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

تأثیر استخدام 
تمرینات البالتس علي 

االجھاد العصبي 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٠
التربیة الشاملة بكلیة 

الریاضیة للبنات جامعة 
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لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

وبعض المتغیرات 
البدنیة والمھاریة في 

  ریاضة المبارزة

  الزقازیق

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

Efficiency Of  
Using one of the 
hyper media on 
learning some 
basic skills in 
fencing sport 
فاعلیة استخدام احدي 
الوسائط الفائقة علي 
تعلم بعض المھارات 
األساسیة في ریاضة 

  المبارزة

        World journal of 
sport sciences 

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

Constructing a 
measure of 
future anxiety 
and its 
relationship 
with the 
aspiration level 
of fencing 
players  
بناء مقیاس المستقبل 

        World journal of 
sport sciences 
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وعالقتھ بمستوي 
الطموح لدي العبي 

  المبارزة
شیرین   

أحمد 
یوسف                                            

عالقة السیادة 
الدماغیة بالید المسلحة 

وسرعة أداء 
المھارات الھجومیة 

  في المبارزة

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٧
الشاملة بكلیة التربیة 

الریاضیة للبنات جامعة 
  الزقازیق

     

شیرین   
أحمد 

یوسف                                            

جودة الحیاة لدي 
طالبات تخصص 

الریاضات النزالیة 
وعالقتھا ببعض 

األنشطة الریاضیة 
بكلیة التربیة 

الریاضیة بنات 
  الزقازیق 

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٩
الشاملة بكلیة التربیة 

الریاضیة للبنات جامعة 
  الزقازیق

     

أمینة   
جمال 
السید 

مصطفي                                                 

فعالیةبرنامجنفسیحركیإ

سترخائیعلیالتصورالعقلی

وتركیزاإلنتباهلتطویرم

ستویأداءالهجماتالبسیط

 ةفیریاضةالمبارزة

المجلة العلمية للتربية البدنية   ٢٠١٦
 وعلوم الرياضة 

كلية التربية الرياضية للبنين 
جامعة حلوان  –بالهرم  

 

     

      مجلة بحوث التربية الشاملة  ٢٠١٦تأثیراستخدامالتدریبالمر أمینة   
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جمال 
السید 

مصطفي                                                 

كبعلیاللیاقةالقلبیةالتنفس

یةومستویأداءبعضالمه

اراتاألساسیةفیریاضةال

 مبارزة

كلية التربية الرياضية للبنات 
جامعة الزقازيق –  

أمینة   
جمال 
السید 

مصطفي                                                 

فاعلیةاستخدامالخرائطا

لذهنیةلتحسینالجانبالمع

رفیوالمهاریفیریاضةالم

 بارزة

المؤتمر       ٢٠١٧
العلمي 
الدولي 
الرابع 
لكلیة 

التربیة 
الریاضیة 

 –بنین 
جامعة 

  الزقازیق

 

أمینة   
جمال 
السید 

مصطفي                                                 

فاعلیةالتعلمالمتنقلباست

خدامالهواتفالذكیةعلیتع

لمبعضالمهاراتفیریاضة

 المبارزة

٢٠١٧  
المجلة العلمية لعلوم وفنون 

 الرياضة
كلية التربية الرياضية للبنات 

 بالجزيرة جامعة حلوان

     

أمینة   
جمال 
السید 

فاعلیةكتیبمقترحباستخد

امخاصیةرمزاالستجابة

٢٠١٨  
 

علوم الرياضةمجلة   
جامعة   كلية التربية الرياضية 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

( السریعمصطفي                                                  QR Code (

لتحسینمستویالتحصیال

لمعرفیوالمهاریفیریاضة

 المبارزة

منياال  

أمینة   
جمال 
السید 

مصطفي                                                 

تأثیراستخدامطریقةدالتو 

نعلیتطویرالرضاالحركی

وتعلمبعضالمهاراتالهج

 ومیةفیریاضةالمبارزة

٢٠١٨  
 لعلوم وفنون مجلة أسيوط
الرياضة التربية  

جامعة  كلية التربية الرياضية  
 أسيوط

     

أمینة   
جمال 
السید 

مصطفي                                                 

المناخ الدافعي المدرك 

وعالقته بحالة قلق 

المنافسة الریاضیة 

ومستوي األداء 

المهاري في ریاضة 

 المبارزة

٢٠١٩  

 مجلة بحوث التربية الشاملة
كلية التربية الرياضية بنات  

 جامعة الزقازيق

     

عفاف   
السید 
  شعبان

استخدام تأثیر 
تدریبات قوة المركز 
على تحسین بعض 
المتغیرات البدنیة 

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٠
 البدنیة والریاضة

كلیة التربیة الریاضیة 
 للبنین بالھرم 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

ومستوى أداء الركلة 
الخلفیة بالوثب لدى 

  ناشئات التایكوندو

  جامعة حلوان

عفاف   
السید 
  شعبان

التدریب المتباین تأثیر 
على حجم البطین 

األیسر وتنمیة بعض 
القدرات البدنیة 

الخاصة ومستوى أداء 
مھارة الركلة النصف 
  الدائریة فى التایكوندو

جلة بحوث التربیة م  ٢٠١١
 الشاملة 

كلیة التربیة الریاضیة 
 بنات

 جامعة الزقازیق
  

     

عفاف   
السید 
  شعبان

فاعلیة تدریبات رشاقة 
على ایض رد الفعل 

البروتین ومستوى 
أداء الركلةاألمامیة 
الدائریة بالدوران 

درجة لدى  ٣٦٠
  طالبات التایكوندو

نظریات (المجلة العلمیة   ٢٠١٢
)وتطبیقات  

–كلیة التربیة الریاضیة 
 أبوقیرجامعة األسكتدریة

     

عفاف   
السید 
  شعبان

اثر ممارسةریاضة 
التایكوندو على كثافة 

معادن العظام لدى 
  العبات التایكوندو

٢٠١٣  FACULTATEA DE 

EDUCAŢIE FIZICĂŞI 

SPORT Str. Romania  

     

عفاف   
السید 
  شعبان

التدریب تأثیر 
المتزامن على بعض 

المتغیرات 

نظریات (المجلة العلمیة   ٢٠١٣
)وتطبیقات  

–كلیة التربیة الریاضیة 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

الفسیولوجیة والبدنیة 
ومستوى أداء الركلة 
الدائریة األمامیة لدى 

  ناشئات التایكوندو

 أبوقیر جامعة األسكتدریة

عفاف   
السید 
  شعبان

التنوع الجینى لجین 
إنزیم محول 

األنجوتنسین وعالقتھ 
ببعض المتتغیرات 
البدنیة لدى العبات 

التایكوندو ذوى 
  المستوى العالى

٢٠١٣  FACULTATEA DE 

EDUCAŢIE 

FIZICĂŞI SPORT 

Str. Romania  

     

عفاف   
السید 
  شعبان

فاعلیة برنامج 
للتدریبات 

على  TRXالمعلقة
تحسین بعض 

المتغیرات البدنیة 
ومستوى أداء البومزا 

فى ریاضة 
  .التایكوندو

مجلة علوم الریاضة بكلیة   ٢٠١٧
التربیة الریاضیة جامعة 

  المنیا

     

عفاف   
السید 
  شعبان

تأثیر تدریبات اإلطالة 
-كي(بالمقاومات 

على المرونة ) ھارا
أداء البومزا  ومستوى

تاجوك بالجن لدي 

مجلة جامعة مدینة   ٢٠١٧
السادات للتربیة البدنیة 

العدد  ––والریاضة 
 –المجلد االثانى ) ٢٩(

  م٢٠١٨ینایر 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

  ناشئات التایكوندو
عفاف   

السید 
  شعبان

تأثیر تدریبات المتانة 

العقلیة على مھارات 

مجابھھ الضغوط 

ومستوى أداء البومزا 

) كوریو(التاسعة  

لدى العبي 

.التایكوندو  

  

مجلة علوم الریاضة بكلیة   ٢٠١٨
التربیة الریاضیة جامعة 

  المنیا

     

عفاف   
السید 
  شعبان

تأثیر تدریبات الحبل 
القتالي على بعض 
المتغیرات البدنیة 

ومستوى أداء الركلة 
) تي تشاجي(الخلفیة 

لدى العبي 
  .التایكوندو

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٨
الریاضیة للبنین جامعة 

 الزقزیق
  

     

عفاف   
السید 
  شعبان

 
تأثیر تدریبات الجرس 

الحدی��دى عل��ى بع��ض 

المتغی�������رات البدنی�������ة 

ومس���������������������توى أداء 

مھارةالركل��ة األمامی��ة 

المجلة العلمیة للتربیة   ٢٠١٩
 –البدنیة وعلوم الریاضة 
كلیة التربیة الریاضیة 

  جامعة حلوان –للبنین 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

الدائری�����ة المزدوج�����ة 

 .لدى ناشى التایكوندو

  
عفاف   

السید 
  شعبان

تأثیر التدریبات 

الوظیفیة باستخدام 

الحقیبة البلغاریة على 

بعض المتغیرات 

البدنیة ومستوى أداء 

الركالت الھجومیة 

المركبة لدى العبات 

 التایكوندو

  

مجلة بحوث التربیة   ٢٠١٩
 الشاملة

 
الریاضیة كلیة التربیة 

 بنات
 

  جامعة الزقازیق

     

عفاف   
السید 
  شعبان

Effect of flexi-
bar exercises 

on dynamic 
balance, 
Postural 

function and 
performance 

level of 
poomsae 

taegeuk IL 
jang in 

٢٠١٩  FACULTATEA DE 

EDUCAŢIE 

FIZICĂŞI SPORT 

Str. Căp. Av. 

Alexandru 

Şerbănescu 

1,Constanta90047

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

taekwondo  0,Romania,  

Tel./Fax:40-241-

640443  

-www.fefs.univ

ovidius.ro  

فاطمةص  
الحجمعةأ

  حمد

التدریبات دات  تأثیر

اإلتجاه الموحد 

والمتعدد على أداء 

مهارة الركلة األمامیة 

فى  ٣٦٠الدائریة 

 ریاضة التایكوندو

مجلة بحوث التربیة .   ٢٠١٤
كلیة التربیة  -الشاملة 

جامعة  –الریاضیة بنات
 الزقازیق

     

فاطمةص  
الحجمعةأ

  حمد

تأثیر برنامج تدریبى 

مقترح على بعض 

الدالالت 

الفسیولوجبیة 

المرتبطة بزمن رد 

الفعل ومستوى أداء 

تطبیقات علوم مجلة   ٢٠١٥

كلیة التربیة  -الریاضة 

 -الریاضیة للبنین 

اإلسكندریة جامعة 

.أبوقیر  

     

http://www.fefs.univ-ovidius.ro/
http://www.fefs.univ-ovidius.ro/


  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

بعض الركالت فى 

.التایكوندو  

فاطمةص  
الحجمعةأ

  حمد

فاعلیة  التدریب 
بالعمل العضلى 

المركزى والالمركزى 
فى تطویر القوة 

اإلنفجاریة للطرف 
السفلى ومستوى أداء 

بعض المھارات 
بتدءات الھجومیة للم

فى ریاضة التایكوندو 

   

كلیة التربیة الریاضیة    ٢٠١٥
جامعة الزقازیق  –بنین 

مجلة البحوث                           –

     

فاطمةص  
الحجمعةأ

  حمد

فاعلیة استخدام 

تدریبات التصادم فى 

تنمیة بعض القدرات 

البدنیة الخاصة بأداء 

الركلة ( مهارتى 

األمامیة المستقیمة 

واألمامیة الدائریة 

فى ) المزدوجة 

٢٠١٦  

المجلة العلمیة للتربیة 

 –البدنیة وعلوم الریاضة 

كلیة التربیة الریاضیة 

جامعة  –للبنین بالهرم 

 حلوان

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

.التایكوندو   

فاطمةص  
الحجمعةأ

  حمد

تأثیر  التدریبات 

بعض  الوظیفیة على

معادن الجسم والرقم 

الهیدروجینى 

ومستوى األداء فى 

.ریاضة التایكوندو   

٢٠١٧   
 - الریاضیةعلوم مجلة 

 -كلیة التربیة الریاضیة 

.المنیاجامعة   

     

فاطمةص  
الحجمعةأ

  حمد

الفاعلیة الداتیة 
وعالقتها بمستوى 

 أداء
الطالبات فى  

تخصص ریاضة 
.التایكوندو  

 

علوم المجلة العلمیة ل  ٢٠١٧

كلیة  -  الریاضیةوفنون 

ات التربیة الریاضیة للبن

جامعة  - بالجزیرة 

.حلوان  

     

فاطمةص  
الحجمعةأ

  حمد

تأثیر بعض التدریبات 

المقترحة لتطویر 

الرشاقة الخاصة 

والتوازن بتحركات 

القدمین على فعالیة 

٢٠١٨  
التربية مجلة بحوث 

 الشاملة
كلية التربية الرياضية بنات 

جامعة الزقازيق   

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

أداء الركلة الخلفیة 

الدائریة لدى العبى 

.التایكوندو   

سماح   
عبادة 
السید 

رمضان                                          

تأثیر برنامج " 
باستخدام استراتیجیة 

الخرائط الذھنیة 
االلكترونیة على 

التحصیل المعرفي 
وتعلم بعض المھارات 
األساسیة في ریاضة 

 "التایكوندو 
  

٢٠١٧    
  
√  

     

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

عالقة التوجه 

الریاضي التنافسي 

بالثقة الریاضیة وحالة 

قلق المنافسة ومستوى 

األداء لدى العبات 

  . الكاراتیه

المجلة العلمیة للتربیة   
البدنیة والریاضة، كلیة 
- التربیة الریاضیة للبنین 

٢٠٠١جامعة حلوان   

     

صفاءصا  
لححسینمح

الحالة المزاجیة 

ومستوى اإلجهاد 

مجلة بحوث التربیة   

- الریاضیة 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

العصبي وعالقتهما   مود

بمستوى أداء بعض 

المهارات الهجومیة 

  لدى العبات الكاراتیه 

التربیةالریاضیةللبنینكلیة

جامعةالزقازیق-   

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

فاعلیة التدریب 

بمقاومات مختلفة فى 

الوسط المائي على 

مستوى األداء البدني 

والمهارى لدى العبات 

الدرجة (الكاراتیه 

  ) . األولى 

التربیة مجلة بحوث   

- الشاملة 

التربیةالریاضیةللبناتكلیة

 جامعةالزقازیق - 

     

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

تأثیر مجهود بدنى 

منهك على استجابة 

بعض المتغیرات 

البیوكیمیائیة 

والفسیولوجیة وتركیز 

االنتباه لدى العبات 

التربیة مجلة بحوث   

- الشاملة 

التربیةالریاضیةللبناتكلیة

 جامعةالزقازیق - 

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

  . الكاراتیه

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

وضع مستویات فنیة 

لمدلوالت اللكم والركل 

فى ریاضة الكاراتیه 

  باستخدام جهاز مقترح 

- مجلة نظریات وتطبیقات  

التربیة كلیة
-الریاضیةللبنین

٢٠٠٤ جامعةاالسكندریة  

     

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

تأثیر التدریبات 

التبادلیة للبالیستى 

والفالون دافا على 

بعض المتغیرات 

الوظیفیة والعقلیة لدى 

  .الكاراتیهالعبات 

المؤتمراإل      
قلیمیالرابعل
لمجلسالدول
ىللصحةوال
تربیةالبدنی
ةوالترویح
والریاضة
والتعبیرال
حركیلمنط
قةالشرقاال

–وسط 
كلیةالتربیة 

الریاضیة
–للبنین

جامعةاال
سكندریة 

٢٠٠٨    

 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

تأثیر تدریبات الهیل 

)Hill ( وحلقة السرعة

على تطویر بعض 

المتغیرات المرتبطة 

بالمهارات التكتیكیة 

الخاصة بالعبات 

القتال الفعلي في 

  . الكاراتیه

المؤتمرالعل      

مىالدولىال

–ثالث 

كلیةالتربیةا

لریاضیةلل

- بنات

جامعةالزقا

زیق 

٢٠٠٨  

 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

تأثیر استخدام جهاز 

مقترح على تنمیة 

القدرة على التحكم فى 

قوة وسرعة المهارات 

الهجومیة ودقة 

التسدید لالعبى 

الكومیتیه فى 

  .الكاراتیه

المجلةالعلمیةلل    

تربیةالبدنیةوالری

اضة، كلیة 

التربیة 

الریاضیة للبنین 

جامعة حلوان - 

٢٠١١  

   



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

تأثیر استخدام جهاز 

المطاط على  األستك

كثافة العظام وبعض 

المتغیرات المرتبطة 

بفاعلیة المهارات 

الهجومیة لدى العبات 

  .الكاراتیه

المجلةالعلمیةلل    

تربیةالبدنیةوالری

اضة، كلیة 

التربیة 

الریاضیة للبنین 

جامعة حلوان - 

٢٠١١  

   

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

Use of tai chi 
trainings to 
development  
some of the 
Physiological  
variables  and 
psychological 
skills for Karate 
players 

        Procedia Social 
and Behavioral 
Sciences Journal - 
(ISSN: 1877-
0428). Available 
online at 
www.sciencedire
ct.com 2010 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

Effect of using 
the activities of 
multiple 
intelligences to 
learn some basic 

        Procedia Social 
and Behavioral 
Sciences Journal - 
(ISSN: 1877-
0428). Available 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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skills in kata and 
level of 
harmonic 
behavior of the 
mentally 
Handicapped, 
"Acceptors for 
learning 

online at 
www.sciencedire
ct.com 2010 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

Formulating a 
Scale of 
psychological 
skills for coaches 
and its relation 
with the level of 
achievement 
and experience 
years 

        India 
International 
congress in sport 
psychology 
Lakshmibai 
National 
University of 
Physical 
Educa�on , 2009 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

The impact of 
learning some 
basic skills in 
karate at the 
level of Violence 
destructive and 

        India 
International 
congress in sport 
psychology 
Lakshmibai 
National 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
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visual 
perception of 
the mentally 
Handicapped, 
"Acceptors for 
learning" 

University of 
Physical 
Educa�on , 2009 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

            

صفاءصا  
محلححسین

  مود

تأثیر استخدام التعلم 
المزیج على تنمیة 
التعرف والتخیل 
البصرىومستوى 

االنجاز المعرفى لدى 
طالبات تخصص 

 .الكاراتیھ

المؤتمرالخامسللمجلسالد        

ولیللصحةوالتربیةالبدنیةو 

الترویحوالریاضةوالتعبیر 

الحركیلمنطقةالشرقاألوس

  ، دبى٢٠١٣ط 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

The impact of 
speed circle 
training on 
development of 
some types of 
Speed 
associated with 

        2ND 
INTERNATIONAL 
SOCIAL SCIENCES 
IN PHYSICAL 
EDUCATION AND 
SPORT 
CONGRESS, Gazi 
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the 
performance of 
Mawashi –Geri  
Skill in the 
actual fighting 
for Karate 
players 

University, School 
of Physical 
Education and 
Sport,2012. 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

Using Digital 
Mind Map as a 
Study Tool on 
Karate 
Performance 
and some 
psychological 
competencies 

        2015 
International 
Conference on 
Education, 
Management and 
Systems 
Engineering 
(EMSE2015) – 
Thailand 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

The impact of 
using 
Feldenkrais 
Method on 
improving 
flexibility, 
coordination 

        2ND 
INTERNATIONAL 
SOCIAL SCIENCES 
IN PHYSICAL 
EDUCATION AND 
SPORT 
CONGRESS, Gazi 
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and some 
psychological 
skills for karate 
player 

University, School 
of Physical 
Education and 
Sport ,2012. 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

The Impact of 
the Using Mind 
Maps To Learn 
the Actual 
Fighting And 
Law Kumte, on 
Cognitive 
Achievement 
and Skill, 
development Of 
creative thinking 
For Karate 
Allocated 
Students 

        2nd Interna�onal 
Congress of Sport 
for All and Sport 
Tourism”, 2012. 
Online Journal of 
Recreation and 
Sport 
(www.tojras.com) 

صفاءصا  
لححسینمح

  مود

The effect of 
using 
PowerPoint 
presentations in 
learning karate 

        Participated in 
the 23rd TAFISA 
World Congress – 
Enschede – 
Netherlands 2013 
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information on 
Cognitive 
Achievement 
and some 
psychological 
variables 

 

صفاءصا  
لححسینمح

 مود
  

Effect Of 
Development 
The Habits Of 
The Mind On 
The 
Psychological 
Flow and 
Performance 
Level For 
Students Of 
Specialization İn 
Karate. 

        World Congress 
of Sport Sciences 
Researches, 
2017, Manisa / 
Turkey 

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

جھاز مقترح لقیاس 
سرعھ االستجابھ 

وعالقتھا بالدقھ فى 
 ریاضھ التایكوندو

 المؤتمر      2001
 العلمىالدولى

 الریاضة
 والعولمة

 كلیة التربیة
الریاضیةبن

 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

  ین
جیھانیوس  

فاحمدالصا
 وى

دافعیھ اإلنجاز لدى 
العبات 

دراسھ (التایكوندو
)مقارنھ  

 مجلھ بحوث  2001
 التربیة

 الریاضیة
٢٥ المجلد  
٦٠ العدد  

 كلیة التربیة 
جامعة - الریاضیة بنین  

  الزقازیق

     

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

اإلصابات الشائعھ بین 
العبات ریاضھ 

 التایكوندو

 مجلھ بحوث  ٢٠٠٢
 التربیة

ھالریاضی  
٢ المجلد  

األول النصف  
 كلیة التربیة 

جامعة - الریاضیة بنات  
  الزقازیق

     

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

تأثیر استخدام جھاز 
الكترونى كھدف ثابت 

ومتحرك على تنمیھ 
عنصرى سرعھ 

اإلستجابھ والدقھ فى 
 ریاضھ التایكوندو

مجلھ علوم الریاضھ،   ٢٠٠٢
، كلیھ التربیھ ١٦المجلد 

جامعھ  –الریاضیھ 
  .المنیا

     

جیھانیوس  
فاحمدالصا

تأثیر استخدام بعض 
التدریبات الخاصھ 

 مجلھ بحوث  ٢٠٠٣
 التربیة

     



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

داخل الوسط المائى  وى
على مستوى األداء 

المھارى للبومزا فى 
 ریاضھ التایكوندو

 الریاضیة
٢٦ المجلد  
٦٣ العدد  

 كلیة التربیة 
جامعة - الریاضیة بنین  

  الزقازیق
جیھانیوس  

فاحمدالصا
 وى

برنامج تدریبى مقترح 
-لریاضھ التایكوندو

لفئھ الصم بومزا 
والبكم ضمن فعالیات 

أدراجھ لمسابقات 
 البارااولیمبیات

المؤتمر الدولى األول         ٢٠٠٥
لمختبر تقویم برامج 

األنشطھ البدنیھ 
معھد  –والریاضھ 

علوم وتقنیات األنشطھ 
 –البدنیھ والریاضیھ 

 –جامعھ مستنغانم 
.الجزائر  

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

تأثیر التدریب 
بإستخدام العرضى 

التایبو على تحسین 
بعض المتغیرات 

البدنیھ والفسیولوجیھ 
ومستوى األداء 

المھارى لدى العبات 
.ریاضھ التایكوندو  

المؤتمر       ٢٠٠٧
العلمى 
الدولى 
الثانى 

التدریب 
المیدانى 
بكلیات 
التربیھ 

الریاضیھ 
فى ضوء 
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مشروع 
ضمان 
الجوده 

واإلعتماد 
فى التعلیم 

كلیھ  –
التربیھ 

الریاضیھ 
 –بنین 

جامعھ 
  .الزقازیق

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

دراسھ تحلیلیھ لبعض 
خطط المباراه فى 
ریاضھ التایكوندو 

)فرق –فردى (  

المؤتمر العلمى الدولى         ٢٠٠٨
الریاضى األول نحو 
مجتمع نشط لتطویر 

كلیھ  –الصحھ واألداء 
التربیھ البدنیھ وعلوم 

الجامعھ  –الریاضھ 
.األردن –الھاشمیھ   

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

جھاز مقترح لقیاس 
سرعھ اإلستجابھ 

الحركیھ المركبھ فى 
.ریاضھ التایكوندو  

مجلھ أسیوط لعلوم وفنون   ٢٠٠٦
التربیھ الریاضیھ 

  .الجزء الرابع) ٢٣(العدد

     

جیھانیوس  
فاحمدالصا

The relationship 
between mental 

٢٠١١        7th Conference of 
ISSS, Budapest, 
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 toughness and وى
pain coping 
strategies for 
martial arts 
female athletes , 

Hungary.2011 

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

Effect of 
Functional 
Strength 
Training on 
Certain Physical 
Variables and 
Kick of Twimeo 
Chagi among 
Young 
Taekwondo 
Players 

٢٠١٠    World 
Journal of 
Sport 
Sciences 3 
(S): 683-
686, 2010 

ISSN 
2078-4724  

   

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

Assess the 
incidence rate 
and severity of 
injuries in 4th 
Alexandria's 
international 

open 

٢٠١١    Journal 
"Annals of 
Ovidius 
University 
Constanta-
Series 
Physical 
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taekwondo 
championships 

Education 
and 
Sport/Scie
nce, 
movement 
and 
health"
20العددالثانى
11 

Online  
http://ww
w.analefefs
.ro/en/anal
e-
fefs/2011/i
ssue-
2/paper- 

abstracts 
and text.0  

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

Mental toughness 
and their 
relationship to 
the level of 
performance for 

المؤتمر الدولى لعلم         ٢٠٠٩
جامعھ  –النفس 

الكشیمبى الدولیھ 
للتربیھ الریاضیھ 



  
 
 

 

یذكر عنوان المجلھ العلمیة *  
یذكر عنوان المؤتمر **  

 كلية التربية الرياضية للبنات

لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

players poomsae 
Second world 
championship in 
Korea 

.بجولیور الھند  
India International 

congress in sports 
psychology 

یوسجیھان  
فاحمدالصا

 وى

Effect of complex 
training on urine 
catecholamine , 
power and Dollyo 
chagi kick among 
Taekwondo 
female players 

٢٠١٠    Serbian 
journal of 
sports 
sciences 
issn 1820 - 
6301 printed 
Issn 1452 - 
5827 online  

   

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

Genotype of 
angiotensin 
converting 
enzyme for elite 
female 
taekwondo 
players in Egypt, 

٢٠١٤    Ovidius 
university 

annals, 
series 

physical 
education 

and sport / 
science, 

movement 
and health 

Vol. XIV, 
ISSUE 1, 

Romania. 
P.184  
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جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

Effect of Choline 
Supplementatio
n on Rapid 
Weight Loss and 
Biochemical 
Variables 
Among Female 
Taekwondo and 
Judo 
Athletes 

٢٠١٤    Journal of 
Human 
Kinetics 
volume 

40/2014, 
77-82 DOI: 
10.2478/h
ukin-2014-
0009Sec�o

n II- 
Exercise 

Physiology 
& Sports 

Medicine  

   

جیھانیوس  
الصافاحمد

 وى

new trends in 
physical education 
and sports, 

٢٠١٥        international 
scientific 
conference 
“perspectives in 
physical 
education and 
sport”, 16th 
edition, 
Constanta, 
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Romania 
جیھانیوس  

فاحمدالصا
 وى

Build the test 
battery of visual 
- perceptual 
skills for female 
taekwondoplaye
rs , 

٢٠١٥  
  

      international 
scientific 
conference 
“perspectives in 
physical 
education and 
sport”, 15th 
edition, 
Constanta, p. 13 

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

فعالیھ تعلم وسائل 
النفس فى  الدفاع عن

خفض مستوى 
السلوك العدوانى 

واكتساب الثقھ بالنفس 
.للصم  

المؤتمر الدولى الخامس         ٢٠١٢
اإلقلیم  –للتأھیل الدولى 

 –الدوحھ  –العربى 
.قطر  

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

Physiological 
profile of elite 
female 
taekwondo 
players 

المؤتمر       ٢٠١٢
العلمى 

المشترك 
األول 
بنشر 
دولى 

الریاضھ "
وألعاب 
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القوى فى 
ضوء 

تحدیات 
العصر ، 

مایو 
  .م٢٠١٢

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

Effect of S.A.Q 
training on 
reactive agility 
and dollyo chagi 
kick among 
taekwondo 
female, 

٢٠١٣        aging and health 
conference, 
Germany 

جیھانیوس  
فاحمدالصا

 وى

IMPACT OF 
CONCURRENT 
STRENGTH AND 
ENDURANCE 
TRAINING ON 
VO2 MAX AND 
CERTAIN 
PHYSICAL 
VARIABLES 
AMONG YOUNG 

٢٠١٨        The impact of 
sport and 
physical 
education science 
on today’s 
society) at the 
Faculty of 
Movement, 
Sports and Health 
Sciences, 
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