
  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 بيان رصد االبحاث العلميةألعضاء هيئة التدريس بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

الماجستير
 

أمال محمد 
 محمد مرسى

تأثير برنامج مقترح لمتمرينات بالمصاحبة الموسيقية عمى التوافق النفسى لألطفال مجيولى 
 .S.O.Sالنسب بقرية 

م2771   
   

وفاء السيد 
الالعبات فى الجمباز اإليقاعىبعض متغيرات اإلدراك الحس الحركى وعالقتيا بمستوى أداء  محمود عطية  2771  

   

مني السيد عبد 
 العال

تأثير برنامج مقترح لبعض السالسل الجمبازية و المختمطة عمى مستوى أداء جممة الحركات 
  2773 االرضية لطالبات كمية التربية الرياضية

   

شيرين احمد 
 طو حسن

بعض دالالت الشوارد الحرة والتمزق العضمى فاعمية برنامج تدريبى مقترح لإلطالة والمرونة عمى 
م1002 ومستوى األداء فى التمرينات   

   

منى محمد 
 فاعمية برنامج لمييبرميديا عمى تعمم بعض ميارات الطوق فى التمرينات الفنيو االيقاعيو " نجيب حسن

1/6 /
م1005   

   

نيمة عبد 
 العظيم ابراىيم

بعض متغيرات االحساس الحركى ومستوى األداء في " تأثير تمرينات التايشى عمى تنمية 
 التمرينات".

25/7/
1005 

 
   

نيا السيد 
 درويش السيد

تأثير برنامج لتدريبات التصادم عمى تنمية بعض الصفات البدنية ومستوى أداء الوثبات فى 
 التمرينات اإليقاعية

3/6 /
م1006  

 
   

نشوى صالح 
الدين محمد 

 السيد

تعميمى باستخدام األسموب المتباين فى مستوى أداء الجممة الحركية فى التمرينات تأثير برنامج 
م1007 اإليقاعية   

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد
/21/21 بناء مقياس لمقيم األخالقية والجماليةفى التمرينات الفنية اإليقاعية

م1007  
 

   

أ.د/ انتصار 
عبد العزيز 
 خميس حبشى

 فى الحركية الميارات بعض أداء مستوى تحسين عمى المعينة الوسائل بعض استخدام تأثير
 الباليو.

23/5/
2771  

   

أ.د/ منال محمد 
سيد احمد 

 منصور

 لغير العضمية والمجموعات الحيوية االجيزة بعض كفاءة عمى اليوائى لمرقص مقترح تأثيربرنامج
الجسم لوظائف التدريجى اليبوط مرحمة فى لمرياضة الممارسات م2772    

   

أ.د/امانى 
يسرى ذكى 
 محمد الجندى

البالية فى الوثب ميارات بعض اداء مستوى عمى المبرمج التعميم تأثيراستخدام م2774    
   

 

أ.د/ عالية 
 عادل شمس

تأثير برنامج مقترح لتدريبات التايبو عمى تحسين بعض عناصر المياقة الفسيولوجية ومستوى 
الحديثاألداء فى الرقص   

م1002  

كمية التربية  -
الرياضية لمبنات 

جامعة –
 الزقازيق

   

أ.د/دعاء كمال 
الباليو فى الدورانات بعض آداء لتحسين اإلتزان آليات بعض عمى مقترح تدريبى تأثيربرنامج محمد توفيق م1002   

كميةالتربيةالريا
 -ضيةلمبنات 

 جامعةالزقازيق

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

أ.د/ دعاء 
محمد عبد 

محمدالمنعم   

 أداء ومستوي الجسم تركيب متغيرات بعض والظيرعمي البطن لعضالت مقترح تأثيربرنامج
الحديث الرقص في واليابطة القوية الفجائية الحركات  

م1003   
   

أ.م.د/ 
رانياعطيةرمضا

عطية ن  

 الميارية و البدنية القدرات بعض لتنمية المطاطة األحبال باستخدام مقترح برنامج فاعمية
الحديث الرقص فى األداء مستوى لتحسين الخاصة م1006    

   

م.د/سمر عبد 
 الحميد السيد

 الرقص في األداء مستوى لتحسين التوافقية القدرات بعض تنمية المتقاطعةعمي التدريبات تأثير
م1021 الحديث   

   

م.د/ اميرة 
الباليو فى الوثابات بعض أداء ومستوى القوة اشكال بعض عمى المركب التدريب تأثير يحيى م1021    

   

م.د/ ماجدة 
عمى حسن 

 عمى

 وتأثيرة الحسية لممستقبالت العضمية العصبية التسييالت طرق بعض باستخدام تدريبى برنامج
الباليو فى المد ميارات بعض اداء ومستوى الحركى المدى زيادة عمى م1022    

   

م.د/ سارة عبد 
 اهلل عبد العظيم

 فى الميارات لبعض األداء ومستوى المياريو الذات تقدير عمى وتأثيرة تعميمى موقع تصميم
الحركى التعبير تخصص طالبات لدى الحديث الرقص م1023    

   

 م.د/ ياسمين
 محمود احمد

 محمد
الحركى االيقاع فى والميارى المعرفى الجانب لتحسين وفاعميتيا المفاىيم خرائط استراتيجية م1024    

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

ناىد خيرى 
/26/21 القمق كسمة وكحالة وعالقتو بمستوى االداء فى رياضة الجمباز فياض

م2763  

مجمة بحوث 
التربية الرياضية 

كمية  –الشاممة 
التربية الرياضية 

جامعة  –لمبنات 
 –الزقازيق 
م2763  . 

   

نادية عبد 
 القادر أحمد

االداء عمي عارضو التوازن في رياضة تأثير برنامج مقترح لمتدريب العقمي عمي رفع مستوي 
 الجمباز.

27/6/
م2765  

كميو تربيو 
رياضيو بنات 

)جامعة 
 (الزقازيق

   

 
ىويدا فتحي 

 السيد
 

تأثير برنامج مقترح لتنمية القوة النسبية والمرونة عمي مستوي أداء بعض ميارات الحركات 
 األرضية

 م1995
كمية تربية 

رياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 

إيمان محمد 
محمد محمود 

 عمى

تأثير برنامج  مختمف الشدة عمى مستوى األداء الميارى وبعض عناصر المياقة البدنية الخاصة 
 بجياز حصان القفز

2773 

تأثير برنامج  
مختمف الشدة 
عمى مستوى 
األداء الميارى 
وبعض عناصر 
المياقة البدنية 
الخاصة بجياز 

 حصان القفز

   

جييان احمد 
السيد بدر  

تأثير استخدام أجيزة مختمفة االرتفاعات عمي عامل الخوف ومستوي االداء المياري في مادة 
 2774 الجمباز

كمية تربية 
رياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

رباب عطية 
/13/6 العالقة بين أنماط اإليقاع الحيوي وبعض المتغيرات البدنية والميارية في رياضة الجمباز وىبة

1002  
   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

تركان محمد 
 العزازي

تأثير برنامج مقترح بدني مياري لتحسين ميارة الشقمبة الخمفية البطيئة عمي عرضو التوازن 
 لناشئات الجمباز

10/5/
1003 

تأثير برنامج 
مقترح بدني 

مياري لتحسين 
ميارة الشقمبة 
الخمفية البطيئة 
عمي عرضو 

التوازن لناشئات 
 الجمباز

   

حميدة عبداهلل 
خضرجى عطية  

تأثير برنامج مقترح لتنمية بعض الميارات النفسية لتحسين مستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية 
 السريعة كنياية عمى عارضة التوازن

16/1/
1003 

كمية التربية 
الرياضية لمبنات 

ـ جامعة 
 الزقازيق

   

سمر 
 سميرعبداهلل

والفسيولوجية ومستوى األداء عمى برنامج التدريب االىتزازى عمى بعض المتغيرات البدنية 
 عارضة التوازن

23/20/
م1022  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

جامعة  –
كمية  –الزقازيق 

التربية الرياضية 
 لمبنات

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

نسمة أحمد 
أمين إبراىيم 

 عقل

 تأثير استخدام التدريبات اإليقاعية الحركية عمي تحسين مستوي األداء
القفز لميارة القفز داخال عمي طاولة  1.25 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

جامعة  –
كمية  –الزقازيق 

التربية الرياضية 
 لمبنات

   

 مروة جودة
  ( Gliding) عمى بعض المتغيرات البدنية وتحسين مستوى ألداء الميارى عمى عارضة التوازن

 ((تأثير تدريبات الجميدنج
23/5/

1026 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

جامعة  –
كمية  –الزقازيق 

التربية الرياضية 
 لمبنات

   

 الدكتوراة

أمال محمد 
 محمد مرسى

تأثير التمرينات اليوائية والالىوائية عمى بعض متغيرات األجيزة الحيوية باستخدام نوعين من 
م2774 أدوات التمرينات التنافسية اإليقاعية لطالبات كمية التربية الرياضية بالزقازيق.   

   

السيد عبد مني 
  2777 متغيرات التركيب البنائى المساىمة فى مستوى أداء العبات الجمباز االيقاعى كمحدد لالنتقاء العال

   

وفاء السيد 
 محمود عطية

تأثير برنامج باستخدام االجيزة المختمفة عمى المستوى الميارى وفقا لمراحل االداء الحركى 
 االمثل لبعض الوثبات فى التمرينات

2776  
   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثير برنامج تدريبى بطريقة )اإليسيكميا والييبريميا( عمى التغيرات المصاحبة لمستوى أداء 
م1007 بعض الوثبات فى التمرينات   

   

منى محمد 
 نجيب حسن

/ 5/ 20 فاعمية التعميم االلكترونى فى تعمم بعض ميارات التمرينات الفنيو االيقاعيو
م1022  

 
   

نيمة عبد 
3/5/1022 "برنامج الكترونى لتعمم استخدامات بعض أدوات الجمباز االيقاعى". العظيم ابراىيم   

   

نيا السيد 
 درويش السيد

تطوير مناىج التمرينات وفقا لمعايير الجودة واحتياجات سوق العمل بكمية التربية الرياضية 
 لمبنات جامعة الزقازيق

10 /2 /
م1021   

   

نشوى صالح 
الدين محمد 

 السيد
م1021 دراسة تحميمية لإلمكانات التكنولوجية ودورىا فى نشر ثقافة العروض والميرجانات الرياضية   

   

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد
/16/2 إستراتيجية مقترحة إلدارة أزمات العروض الرياضية والميرجانات فى ضوء جودة األداء

م1022  
 

   

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

 الكيربائي النشاط عمى السفمي لمطرف العضمية القوة لتنمية مقترح برنامج لفاعمية تحميمية دراسة
الباليو ميارات لبعض  

16/5/
م2776   

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور
الحديث الرقص فى اإلبتكار عمى الحركية واالصالة الطالقة تنمية تأثير م1001    

   

 أ.د/امانى
 ذكى يسرى
الجندى محمد  

البالية االداء مستوى عمى الميارات لبعض الحركة إيقاع استخدام فاعمية    
   

أ.د/ عالية 
 عادل شمس

عمى المياقة القمبية التنفسية وبعض مكونات المياقة  Pilates فاعمية برنامج لتدريبات البيالتس
 الحركية ومستوى األداء فى الرقص الحديث

م1007  

كمية التربية  -
الرياضية لمبنات 

جامعة –
 الزقازيق

   

 أ.د/دعاءكمال
 محمدتوفيق

فاعمية برنامج تدريبى بإستخدام مثيرات سمعية وبصرية عمى بعض النواقل الكيميائية  لتحسين 

 اإلستجابة الحركية  ومستوى األداء الفنى فى الباليو

 

م1007  
كميةالتربيةالريا

 -ضيةلمبنات 
 جامعةالزقازيق

   

ا.د/ دعاء 
محمد 

عبدالمنعم 
 محمد

pas echappe "  في الباليو    . فاعمية استخدام التمرينات النوعية عمي الخصائص       
م1007 التكنيكية ومستوي أداء ميارة االنفالت "   

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

أ.م.د/ 
رانياعطيةرمضا

عطية ن  

 ألداء نوعية تمرينات لوضع البيوميكانيكية المؤشرات بعض توجيو   (arabesque) فى البالية
األرابيسك وضع من وثبة  

م1021   
   

م.د/سمرعبدالح
 ميدالسيد

 لألطفال البدنية المياقة عناصر وبعض اإلجتماعية المساندة عمي الشعبية لأللعاب برنامج فعالية
سنة 21-6سن  من األيتام م1023    

   

 م.د/ اميرةيحيى
 المستوى لتحسين والنفسيو البدنية القدرات بعض عمى زومبا تدريبات بإستخدام برنامج فاعمية

الحديث الرقص فى الحركية لمجممة الميارى م1025    
   

    

م.د/ ماجدة 
 عمى حسن

 االجتماعى والتفاعل الثقافية القيم بعض تنمية عمى والغنائية التنافسية لأللعاب برنامج تأثير
المدرسة قبل ما طفل لدى االساسية الحركية والميارات م1026    

   

م.د/ 
 سارةعبداهلل
 عبدالعظيم

 األساسية الميارات بعض أداء ومستوى المعرفى التحصيل عمى المدمج التعميم فاعميةإستخدام
الباليو فى م1026    

   

م.د/ ياسمين 
 احمد محمود

البسيطة والمركبة والجممة الحركية الخرائط الذىنية وفاعميتيا عمى  مستوى اداء بعض الميارات 
   فى التعبير الحركى الشعبى

   

ناىد خيري 
م2772 عمى حصان القفز لمناشئين Handspringتاثير برنامج مقترح لتحسين مرحمة ىبوط ال فياض   

   

ناديو عبد 
لمصم والبكم.تأثير برنامج مقترح لجمباز الموانع عمي التوافق النفسي وبعض الصفات البدنيو  القادر  2773  

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

ىويدا فتحي 
 السي

تأثير برنامج مقترح لمطالقة الحركية عمي تنمية بعض الميارات الحركية في الجمباز والرضا 
 الحركي لرياض األطفال

 م2001
كميو تربيو 

رياضيو بنات 
 جامعو الزقازيق

   

جييان بدر 
 السيد

وتأثيرىا عمي مراحل االداء الحركي لبعض بدايات استراتيجية تنمية القدرة العضمية لمرجمين 
م1001 عارضة التوازن  

كميو تربيو 
رياضيو بنات 
 جامعو الزقازيق

   

ايمان محمد 
 محمود عمي

تأثير برنامج تدريبى باستخدام صندوق الخطوه مختمف األرتفاعات والزوايا عمى بعض المتغيرات 
الميارى لحصان القفزالبدنية والفسيولوجية ومستوى األداء  م1002    

   

حميده عبداهلل 
 الخضرجي

فاعمية التدريب العقمى وحديث الذات عمى مواجية الضغوط النفسية وتطوير مستوى أداء الجممة 
 الحركية والرضا الحركى لجياز عارضة التوازن فى الجمباز

1007 

كمية التربية 
الرياضية لمبنات 

ـ جامعة 
 الزقازيق

   

عطيو رباب 
 وىبو

عمي القدرات البدنية الخاصة ومستوي األداء tae-Bo تأثير برنامج مقترح باستخدام تدريبات
  1007 المياري لجياز العارضتان مختمفتا االرتفاع

   

تركان محمد 
 العزازي

عمي تحسين بعض المتغيرات النفسية tai chi تأثير برنامج تدريبي باستخدام تدريبات التي  شي
 والبدنية ومستوي األداء المياري لجياز الحركات االرضية

21/6/
1007  

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

سمر سمير 
 عبد اهلل

تأثير برنامج مقترح بأستخدام  تدريبات الصالبة العقمية عمى خفض االنياك النفسى وتحسين 
م1025 مستوى االداء الميارى لجياز عارضة التوازن  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

جامعة  –
كمية  –الزقازيق 

التربية الرياضية 
 لمبنات

   

نسمو أحمد 
 أمين

عمى بعض المتغيرات البدنية وتحسين مستوى أألداء الميارى  (s.A.Q)تأثير تدريبات.الساكيو
م1026 عمى حصان القفز(  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

جامعة  –
كمية  –الزقازيق 

التربية الرياضية 
 لمبنات

   

ابحاث االنتاج
 

العممي استاذ مساعد/ 
استاذ / ما بعد االستاذية

 

أمال محمد 
 محمد مرسى

تأثير برنامج لمتمرينات اليوائية المنخفضة الشدة وبرنامج لممشى عمى بعض الجوانب البدنية 
 والفسيولوجية لمسيدات الحوامل وأثرة عمى يسر عممية الوالدة .

م2776  

مجمة عموم 
الرياضة والتربية 

 الرياضية كمية
التربيةالرياضية 

 جامعة المنيا

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

تأثير التمرينات باستخدام الباراشوت عمى القدرات اإلدراكية الحركية والشعور بالوحدة النفسية 
 لألطفال مجيولى النسب.

م2777  
مجمة بحوث 

التربية الشاممة 
كمية التربية 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

أمال محمد 
 محمد مرسى

تأثير برنامج مقترح لمتمرينات التعميمية عمى النشاط الزائد وبعض الصفات البدنية ومستوى 
م1000 التحصيل لممعاقين ذىنيًا.  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
والرياضية كمية 
التربية الرياضية 
لمبنين باليرم 
 جامعة حموان

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

مقترح لمتمرينات باألدوات عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية والطمأنينة النفسية تأثير برنامج 
م1000 لمسيدات كبار السن بدار المسنين.  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

الحركى وكفاءة الجيازين الدورى والتنفسى فاعمية التمرينات باستخدام الترامبولين عمى الرضا 
م1002 لرياض األطفال.  

مجمة عموم 
الرياضة والتربية 
الرياضية كمية 
التربيةالرياضية 

 جامعة المنيا

   

   المجمة العممية  1001تأثير برنامج تمرينات باألدوات بنظامى الدمج والعزل عمى التفاعالت اإلجتماعية وقمق اإلنفصال أمال محمد 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

متالزمة داون القابمين لمتعمم.لدى أطفال  محمد مرسى ن لعموم وفنو 
الرياضة كمية 

التربية 
بنات الرياضية

 جامعة حموان
أمال محمد 
 محمد مرسى

تأثير برنامج مقترح باستخدام تمرينات التايبو عمى القدرة اإلنجابية وبعض المتغيرات البيولوجية 
البدينات غير المنجبات .والنفسية المرتبطة لدى السيدات   

2/5/1001
 م

مجمة كمية طب 
 الزقازيق

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

تأثير برنامجين لتمرينات الياثايوجا والمشى عمى بعض المتغيرات السيكوفسيولوجية والبدنية 
 لمعامالت بالبنوك.

17/5/
م1002  

مجمة عموم 
وفنون الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنات 
 حموانجامعة 

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

فاعمية التدريبات الوظيفية التكاممية عمى بعض المتغيرات البدنية الخاصة ومستوى األداء 
.الميارى لبعض التوازنات والدورانات فى التمرينات اإليقاعية   

26/21/
م1003  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

عمى بعض المتغيرات البدنية وبعض الميارات النفسية   tai chiفاعمية برنامج لمتاى شى
 . ومستوى األداء فى التمرينات اإليقاعية

13/5/
م1003  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية 
الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

أمال محمد 
 محمد مرسى

لمضغوط النفسية لالعبات الجمباز اإليقاعى بجميورية مصر العربية.بناء مقياس   3/6/1004
 م

مجمة البحوث 
التربية الرياضية 

كمية التربية 
الرياضية لمبنين 
 جامعة الزقازيق

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

العقمية فاعمية برنامج لمتدريب العقمى وحديث الذات عمى كفاءة الذاتية البدنية وبعض الميارات 
 وعالقتيا بمستوى أداء الطالبات لمتمرينات والرقص الحديث .

11/7/
م1007  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

بناء مستويات معيارية لمقدرات البدنية والمعرفية والنفسيو كمحددات النتقاء مدربات المياقة 
م1021 البدنية  بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

م1025تأثير التمرينات الوظيفية عمى التوازن الديناميكى والميارات السمعية لدى األطفال زراعى القوقعة أمال محمد     مجمة بحوث  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

بدولة الكويت .فى مدارس التربية الخاصة  محمد مرسى التربية الشاممة  
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

أمال محمد 
 محمد مرسى

دراسة تحميمية تقويمية لمسابقات العروض والميرجانات الرياضية لمكميات المتخصصة والغير 
م1027 متخصصة.  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

أمال محمد 
 محمد مرسى

م1027 تأثير برنامج تمرينات تأىيمية عمى بعض القدرات البدنية لحاالت االنزالق الغضروفى القطنى .  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

وفاء السيد 
 محمود عطية

باستخدام أدوات الجمباز اإليقاعي عمى تنمية بعض القدرات الحركية ومستوى تأثير برنامج 
 9/4/1999 األداء لدى التمميذات المعاقات ذىنًيا

مجمة عموم 
الرياضة والتربية 

الرياضية/ 
 جامعة المنيا

   

   مجمة كمية الطب نوفمبر تأثير المجيود البدني المحدث لتوتر األكسدة عمى بعض المتغيرات البيوكيمايئية لإلناث لمرحمتين وفاء السيد 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

جامعة  – 1000 مختمفتين من العمر محمود عطية
 الزقازيق

وفاء السيد 
 محمود عطية

ومستوى تأثير برنامجين لمتمرينات مختمفي الشدة عمى بعض القياسات الجسمية ودىنيات الدم 
 تركيز ىرمون المبتين لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات

نوفمبر 
1002 

مجمة التربية 
الرياضية 

كمية  –الشاممة 
التربية الرياضية 

جامعة  –لمبنات 
 الزقازيق

   

وفاء السيد 
 محمود عطية

ومستوى أداء برنامج تدريبي مقترح لتحسين االتزان الثابت والحركي لجياز حفظ التوازن باألذن 
 بعض المكونات األساسية لناشئات الجمباز األيقاعي

2002 

المجمة العممية 
لمتربية البدنبة 

 والرياضة
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  –باليرم 

 حموان

   

وفاء السيد 
 محمود عطية

لمرحمة رياض برنامج مقترح لمتربية الحركية وتأثيره عمى النشاط الزائد والوعي الحاس حركي 
 األطفال

 1001يناير 

مجمة عموم 
 وفنون الرياضة
كمية التربية 

الرياضية لمبنات 
جامعة بالجزيرة

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 حموان

وفاء السيد 
 محمود عطية

تأثير برنامجين لمتمرينات مختمفي المقاومة عمى المستقبالت الحسية وبعض المتغيرات 
 في التمرينات األيقاعيةالكيميائية ومستوى األداء المياري لبعض الوثبات 

 –أبريل 
1003 

مجمة بحوث 
تربية عين 

 شمس

   

وفاء السيد 
 3/5/2005 تصميم عرض رياضي ألسبوع شباب الجامعات السابع لمطالبات بجامعة المنصورة محمود عطية

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

كمية التربية  –
الرياضية لمبنات 

جامعة  –
 الزقازيق

   

وفاء السيد 
 محمود عطية

تأثير برنامج مقترح لتمرينات التايبو مع وبدون مضادات األكسدة عمى بعض عناصر المياقة 
1004يونيو  البدنية ومستوى األداء وبعض وظائف الكبد  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 

 والرياضية
كمية التربية 

 الرياضية لمبنين
 جامعة حموان

   

وفاء السيد 
 محمود عطية

تأثير العروض الرياضية عمى الثقة بالنفس ومركز التحكم ومستوى األداء لمجممة االبتكارية 
 لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات

مارس 
1006 

المؤتمر العممي 
 –الثالث 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية 
 الرياضية لمبنات
 جامعة الزقازيق

وفاء السيد 
 محمود عطية

وعالقتو ببعض القدرات العقمية ومستوى األداء المياري لناشئات بناء مقياس التوقع الحركي 
 الجمباز اإليقاعي

2/1/ 
2008 

المجمة العممية 
لمتربية البدنبة 

 والرياضة
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  –باليرم 

 حموان

   

وفاء السيد 
 محمود عطية

البدنية وآالم أسفل الظير غير العضوية فاعمية برنامج لتمرينات البيالتس عمى بعض المتغيرات 
 والبيتا أندروفين وعالقتيما بالحالة النفسية العامة لدى السيدات

29/1/200
8 

مجمة عموم 
وفنون الرياضة 

كمية التربية  –
الرياضية لمبنات 

 بالجزيرة
 جامعة حموان

   

مني السيد عبد 
 العال

ضوء النسبة بين مقاييس االدوات القانونية  تعديل مقايس ادوات الجمباز االيقاعي لمناشئات في
 1002 وبعض المتغيرات األنثروبومترية

مجمة عممية 
متخصصة 

لبحوث ودراسات 
 –التربية البدنية 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية 
الرياضية لمبنين 

 –باالسكندرية 
جامعة 

 االسكندرية

مني السيد عبد 
 العال

القوة المميزة بالسرعة  عمي ديناميكية بعض  أثر استخدام بعض  أساليب  العمل العضمي لتنمية 
 1001 الخصائص البدنية ومستوي االداء المياري لمشقمبة االمامية عمي اليدين عمي حصان القفز

مجمة عممية 
متخصصة 

لبحوث ودراسات 
 –التربية البدنية 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
 –باالسكندرية 
جامعة 

 االسكندرية

   

 مني السيد عبد
 العال

فاعمية استخدام التدريب باالثقال لتقوية  العضالت العاممة عمي مفصل القدم ونأثيرىا عمي 
 مستوي اداء

2003 

مجمة المنوفية 
لمتربيةالرياضية 

كمية التريية  –
 –الرياضية 

 جامعة المنوفية

   

   مجمة نظريات  1022فاعمية تمرينات االحماء الجماعي باستخدام األدوات عمي تنمية التفاعل اإلجتماىي وبعض مني السيد عبد 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

وتطبيقات  كمية  القدرات البدنية الخاصة لبراعم الجمباز اإليقاعي العال
التربية الرياضية 

جامعة  –لمبنين 
 االسكندرية

مني السيد عبد 
 العال

الجماعي باستخدام األدوات عمي تنمية التفاعل اإلجتماىي وبعض فاعمية تمرينات االحماء 
 1022 القدرات البدنية الخاصة لبراعم الجمباز اإليقاعي

مجمة نظريات 
وتطبيقات  كمية 
التربية الرياضية 

جامعة  –لمبنين 
 االسكندرية

   

مني السيد عبد 
 العال

مستوى أداء بعض سالسل المخاطر تأثير تمية ميارات التحكم بالرمي واالستالم في تحسين 
سنة 24لناشئات الجمباز واإليقاعي تحت   

1021 

مجمة نظريات 
وتطبيقات  كمية 
التربية الرياضية 

جامعة  –لمبنين 
 االسكندرية

   

مني السيد عبد 
 العال

برنامج نوعي لتقوية العضالت العاممة عمي الذراعين وتأثيره عمي مستوي  أداء بعض 
التكنيكية ألدوات الجمباز االيقاعيالمجموعات   

11-
اكتوبر 13

1021 
 

المؤتمر العممي   
الدولي الحادي 
عشر لمتربية 
البدنية وعموم 

الحركة ) 
الرياضة بين 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

النظرية 
والتطبيق 

 -االسكندرية 
كمية التربية 

الرياضية 
 –لمبنين 
جامعة 

 االسكندرية

مني السيد عبد 
 العال

The effect of The using electronic mind mapping strategy on 
knowledge acquisition for some requirements of rhythmic 

gymnastics interntional code of points and the performance level of 
The innovative routin 

23/25/20
13  

المؤتمر العممي   
الدولي الحادي 
عشر لمتربية 
البدنية وعموم 

الحركة ) 
الرياضة بين 

النظرية 
والتطبيق 

 -االسكندرية 
كمية التربية 

الرياضية 
 –لمبنين 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

جامعة 
 االسكندرية

مني السيد عبد 
 العال

أثر تطوير القدرات التوفقية عمي مستوي أداء بعض عناصر تقييم الجممة الحركية لالعبي 
1/1/1023 عروض الجمباز لمجميع   

المؤتمر  
االول 
لقسم 

التمرينا
ت 

والجمباز 
والتعبير 
الحركي 
استراتيج

ية 
التطوير 
وجودة 

االداء ) 
رؤية 

مستقبمي
ة ( كمية 
التربية 

رياضية 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 –بنات 
جامعة 
 الزقازيق

مني السيد عبد 
 العال

والحس حركية لدي الناشئين في االىمية النسبية لبعض أشكال  والقوة والقدرات التوافقية  
 رياضة الجمباز

1001 

مجمة المنوفية 
لمتربية الرياضية 

كمية التريية  –
 –الرياضية 

 جامعة المنوفية

   

مني السيد عبد 
 1004 بناء مقياس لمضغوط النفسية لألعبات الجمباز االيقاعي بجميورية مصر العربية العال

مجمة بحوث 
التربية الرياضية 

التربية كمية  –
الرياضية لمبنين 

جامعة  –
 الزقازيق

   

مني السيد عبد 
 العال

األعداد البدني الخاص لالعبات الجمباز األيقاعي في ضوء متطمبات القانون الدولي ) القيمة 
 1005 التكنيكية ( وتأثيره عمي مستوي اداء الجممة الحرة

مجمة بحوث 
التربية الرياضية 

كمية التربية  –
لمبنات الرياضية 

جامعة  –
 الزقازيق

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثير برنامج لممشى وتمرينات المطاطية عمى مستوى بروتين الكوالجين بالدم كمؤشر لمياقة 
م4/1022 المفاصل لدى فئة كبار السن.  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

 .حموان

   

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثير برنامج تمرينات متدرج الشدة عمى بعض مكونات كرات الدم الحمراءوالقدرة عمى تركيز 
سنة 23االنتباه لدى المراىقات ) م5/1022   

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

 .حموان

   

شيرين احمد 
 طو حسن

Effect of Post-Exercise ingestion of High glycaemic index   drink on 
glycogenin activity. 9/2012م 

The 
Internationa

l 
Theories&A
pplications 

Edition 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

Alexandria 
University 
Faculty Of 
Physical 

Education 

 

شيرين احمد 
 طو حسن

لتدريبات التصادم عمى الخصائص البيوكينماتيكية والبدنية الخاصةومستوى أداء فاعمية برنامج 
 ميارة وثبة النجمة فى التمرينات اإليقاعية

1\ م1021  

مجمة البحوث 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -

 .الزقازيق

   

شيرين احمد 
 طو حسن

بعض عناصر المياقة البدنية لطالبات  تأثير برنامج تمرينات عمى معدل الذكاء اإلنفعالى ومستوى
\6 كمية الطب البيطرى / جامعة الزقازيق م1021  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

 .حموان

   

شيرين احمد 
 طو حسن

Effect of Tai Chi exercise released BDNF in physical improvement in 
adult females. 8\ 2014م 

Internationa
l Journal of 

Sport 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

Science & 
Arts 

(IJSSA). 

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثير برنامج لتدريبات قوة المركز عمى المستقبالت الحسية وبعض المتغيرات الكيميائية والقدرات 
الطائرة.البدنية الخاصة ومستوى أداء حائط الصد فى الكرة   2\ م1025  

مجمة عموم 
الرياضة 

كميةالتربية 
-الرياضية

 .جامعة المنيا

   

شيرين احمد 
 طو حسن

 القدراتالبدنيةو  ءةالعضالتافعاليةبعضوسائمإلستشفاءفى التأثير عمىبعضمؤشراتكف
لتمريناتا لخاصةومستوىاألداءفىا  

20\3\
م1025  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

 .حموان

   

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثيرتنمية بعض القدرات التوافقية بإستخدام تدريبات البيالتس عمى القدرة اليوائية والالىوائية 
 وبعض المكونات األساسية فى الجممةالحركيةوالثقة الرياضية فى التمرينات

2\7\ م1025  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 -باليرم

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثير ممارسة التمرينات الفنية اإليقاعية عمى الرضا الحركى ومعدل تركيز البيتا أندورفين وبعض 
 األداءات الميارية لالعبات كرة اليد.

12\1\
م1026  

جمة تطبيقات 
عموم الرياضة 
كمية تربية 
 -رياضية بنين

جامعة  -أبو قير
 .اإلسكندرية

   

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثير برنامج تمرينات مائية عمى معدل إنتاج السيروتونين وبعض مؤشرات المياقة  البدنية 
(.33-30ومقومات جودة الحياة لمسيدات سن )  

25\5\
م1026  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

 حموان.

   

شيرين احمد 
 طو حسن

تأثير برنامج تدريبى موجو لمسيطرة الدماغية عمى تحسين مستوى أداء ميارتى  )وثبة الكميك 
م1027\1 الجانبى والفجوة األمامية( فى التمرينات الفنية اإليقاعية.  

مجمة بحوث 
الشاممة التربية 

كمية التربية 
 -الرياضية بنات

 جامعة الزقازيق.
 

   

م1027\6\5تمرينات الزومبا وتأثيرىا عمى خفض الشره العصبى واإلنياك النفسى ومستوى تقييم الجممة شيرين احمد  مجمة تطبيقات  
عموم الرياضة 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية تربية  الحركية لمطالبات المتعثرات فى التمرينات طو حسن
 -بنينرياضية 

جامعة  -أبو قير
 اإلسكندرية.

منى محمد 
 نجيب حسن

فاعمية تدريبات القوة الوظيفية عمى كثافة العظام وبعض الصفات البدنية وتأثيرىا عمى مستوى 
 أداء بعض ميارات التمرينات اإليقاعية

 فردى
24 /2 /

م)بح1021
 ث عربى(

كمية التربيو 
الرياضيو لمبنين 
باليرم جامعة 

 حموان.

   

منى محمد 
 نجيب حسن

 تأثير برنامج متنوع عمى بعض مكونات المياقة الحركية والقمق االجتماعىمطالبات الثانوية العامة
 

 فردى
22 /7 /

م)بح1021
 ث عربى(

كمية 
التربييالرياضيو 
لمبنات جامعة 

 الزقازيق.

   

منى محمد 
 نجيب حسن

المياري والمعرفي لمتمرينات اإليقاعية وتطوير آثر إستراتيجية بموم إلتقان التعميم عمى المستوى 
 الرضا الحركي

 فردى
26 /6 /

م)بح1021
 ث عربى(

كمية 
التربييالرياضيو 
لمبنين باليرم 
 جامعة حموان.

   

منى محمد 
 نجيب حسن

( عمى الثقة بالنفس ومركز التحكمونواتج تعمم Mosstonتأثير بعض أساليب موستن )
 التمرينات اإليقاعية

 فردى
22 /3 /

م)بح1022
 ث عربى(

كمية التربية 
الرياضية بنات 

 –بالجزيره 
 جامعة حموان.

   

   كمية التربية  زوجىتأثير التمرينات االيقاعية فى تنمية الميارات الحركية االساسية وعالج أضطراب االنتباه لذوى منى محمد 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

/ 7/ 1 أآلعاقة الذىنية بنظامى الدمج والعزل نجيب حسن
م)بح1022

 ث عربى(

الرياضيو لمبنين 
بأبوقير جامعة 

 األسكندريو.

منى محمد 
 نجيب حسن

برنامج مقترح لتمرينات البيالتس المصحوبة بالمعارف الرياضية لتحسين بعض الصفات البدنية 
 والسعة الحيويو والتنوير الثقافي الرياضي لطالبات المعيد التكنولوجى

 العالى بالعاشر من رمضان

 فردى
12 /1 /

م)بح1023
 ث عربى(

كمية التربية 
الرياضيو لمبنين 
بأبوقير جامعة 

 األسكندريو.

   

منى محمد 
 نجيب حسن

A future vision to development the teaching Competencies to Using 
Electronic teaching for a substance of rhythmic exercises for some 
Faculties of Physical Education in the light of modern technological 

techniques 

 فردى
12 /2 /

م)بح1024
 ث إنجميزى(

المؤتمر العممي 
الدولي 

الثالث،بعنوان 
)تحديات 

الرياضة بالوطن 
 –العربى 

صناعة البطل 
األوليمبى(، كمية 

التربية 
الرياضية، 
جامعة قناة 

السويس، من 
 12إلى  12

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

م 1024أبريل 
الشيخ، شرم  –

تقييم المجنة 
العممية الدائمة 
لترقى األساتذة 

واألساتذة 
 المساعدين.

نيمة عبد 
 العظيم ابراىيم

تأثير برنامج باستخدام حديث النفس عمى تعمم بعض مهارات إستخدام أداة الكرة وتحسين مستوى 
التربية الرياضية لمبنات، أداء الجممة الحركية والثقة بالنفس. مجمة بحوث التربية الشاممة،كمية 

 جامعة الزقازيق.

27/7/
1021 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 
الرياضية 

لمبنات، جامعة 
 الزقازيق

   

نيمة عبد 
 العظيم ابراىيم

تأثير استخدام التعمم لإلتقان عمى أداء بعض استخدامات أداة الصولجان ومستوى أداء الجممة 
كمية التربية الرياضية لمبنين بابو قير ، جامعة اإلسكندريه. الحركية المبتكرة  1/1/1022  

مجمة نظريات 
وتطبيقات كمية 
التربية الرياضية 
لمبنين بابو قير 

، جامعة 
 اإلسكندريو

   

  Effect of tai chi exercise released BDNF in physical improvement in 12/6/ Internatiنيمة عبد 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 adult female 1022 onal العظيم ابراىيم
Journal 
of sport 
science 
Arts 
(IJSSA) 

نيمة عبد 
 العظيم ابراىيم

فاعمية عروض األدوات عمى مستوى أداء بعض  القدرات اإلدراكية الحركية والميارات األساسية 
 في التمرينات الفنيو اإليقاعيو ألطفال ما قبل المدرسة

1/21/
1023 

مجمة اسىوط 
وفنون لعموم 

التربيو الرياضيو 
، جامعة 
 أسيوط.

   

نيمة عبد 
 العظيم ابراىيم

تأثير تنمية التوازن العضمى عمى بعض القدرات الخاصة لمذراعين ومستوى أداء بعض 
.إستخدامات أداة الصولجان  

15/2/
1024 

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
باليرم، جامعة 

 حموان

   

نيمة عبد 
 العظيم ابراىيم

فاعمية النموذج التوليدى عمى تعمم بعض الوثبات والدورانات فى التمرينات ومستوى التحصيل 
.. كمية التربية الرياضية لمبنين باليرم، جامعة حموانالمعرفى  

24/4/
1024 

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

وعموم الرياضة 
التربية كمية 

الرياضية لمبنين 
باليرم، جامعة 

 حموان

نيا السيد 
 درويش السيد

" تأثير برنامج مقترح لمتمرينات اليوائية لتحسين المياقة القمبية التنفسية والذاكرة قصيرة المدى 
 وعالقتيا بجودة الحياة لدى كبار السن

10/21 /
م1021  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 

كمية والرياضة 
التربية الرياضية 
لمبنين جامعة 

 حموان

   

نيا السيد 
 درويش السيد

تأثير تدريبات اليوجا عمى تقدير الذات وخفض درجة اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط 
 الحركى الزائد لتالميذ المرحمة االبتدائية.

23 /4 /
م1021  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
والرياضة كمية 

الرياضية التربية 
لمبنين جامعة 

 حموان

   

نيا السيد 
 درويش السيد

تأثير استخدام تمرينات بيالتس عمى بعض المتغيرات البدنية واضطرابات النوم لدى السيدات فى 
 مرحمة ما قبل سن انقطاع الطمث.

24/21 /
م1022  

مجمة تطبيقات 
عموم الرياضة 
المجمة العممية 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

لكمية التربية 
الرياضية لمبنين 
أبو قير جامعة 

 االسكندرية

نيا السيد 
 درويش السيد

تأثير استخدام )استراتيجية كيمر( لتفريد التعميم عمى الرضا الحركى ومستوى أداء بعض ميارات 
 التمرينات اإليقاعية.

م22/1024  

مجمة عموم 
الرياضة بكمية 

التربية الرياضية 
 جامعة المنيا

   

نيا السيد 
 درويش السيد

استخدام ألعاب اإلكس بوكس كينيكت عمى تعمم بعض الميارات الحركية األساسية والتفاعل تأثير 
 االجتماعى لدى عينة من األطفال التوحديين.

13/7/
م1025  

مجمة تطبيقات 
عموم الرياضة 
المجمة العممية 
لكمية التربية 

الرياضية لمبنين 
أبو قير جامعة 

 االسكندرية

   

نيا السيد 
 درويش السيد

تأثير التقييم الناقد لطالبات التدريب الميدانى عمى تعزيز التغذية الراجعة المتزامنة ومستوى أداء 
 الميارات التدريسية لمتمرينات الفنية اإليقاعية.

12/21/
م1025  

المجمة العممية 
لعموم وفنون 
الرياضة " 

بالمغة العربية " 
كمية التربية 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

الرياضية بنات 
 جامعة حموان

صالح نشوى 
الدين محمد 

 السيد

فاعمية برنامج لمتوافق العضمى العصبى عمى تعمم ميارات الصولجان والتغمب عمى الخوف لدى 
 طالبات الفرقة الثالثة كمية التربية الرياضية لمبنات جامعة

1/4/1023
 م

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات  
 جامعة الزقازيق

   

نشوى صالح 
الدين محمد 

 السيد

الكفايات التكنولوجية التعميمية لدى أعضاء ىيئة التدريس ببعض كميات التربية الرياضية 
 تخصص التمرينات والجمباز والتعبير الحركى

14/1/
م1025  

مجمةجامعةمدين
ة السادات 

لمتربيةالبدنية 
والرياضية 

كميةالتربيةالريا
ضيةجامعةمدينة 

 السادات

   

نشوى صالح 
محمد  الدين

 السيد

تأثير استخدام التعمم النشط المدعم الكترونيًا عمى التفكير اإلبتكارى ومستوى األداء فى 
م7/1025 التمرينات الفنية اإليقاعية  

مجمةعموم 
الرياضة 

كميةالتربيةالريا
ضية 

 جامعةالمنيا

   

م1/1026استراتيجية خرائط المفاىيم المبرمجة وفاعميتيا لتحسين الجانب المعرفى والميارى والوجدانى فى نشوى صالح     مجمةعموم  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

الدين محمد 
 السيد

جامعة الزقازيق -التمرينات اإليقاعية لطالبات كمية التربية الرياضية بنات  الرياضة  
كميةالتربيةالريا

ضية 
 جامعةالمنيا

نشوى صالح 
الدين محمد 

 السيد

برنامج تعميمى بإستخدام إستراتيجية التعميم المدمج عمى مستوى بعض الميارات  فاعمية
 األساسية فى التمرينات الفنية اإليقاعية وزيادة الدافعية نحو التعمم لتمميذات المرحمة اإلعدادية

12/6/
م1026  

 

مجمة بحوث 
التربية الرياضية 

لمبنين كمية 
التربية الرياضية 
بنين  جامعة 

 الزقازيق

   

نشوى صالح 
الدين محمد 

 السيد

دور العروض الرياضية إلحتفاالت نصر أكتوبر فى تعزيز اإلنتماء الوطنى لدى طالبات كمية 
 التربية الرياضية لمبنات جامعة الزقازيق

10/2/
1027 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق

   

نشوى صالح 
الدين محمد 

 السيد

The dynamic climate and its relationship to motor satisfaction, self-
confidence and the level of skillful performance in rhythmic 

exercises 

11/4/
1027 

The Journal 
of 

American 
Science.Ne

w york 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

.U.S.A 

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد

لمتوافق العضمى العصبى عمى تعمم ميارات الصولجان والتغمب عمى الخوف لدى فاعمية برنامج 
1/4/1023 طالبات الفرقة الثالثة كمية التربية الرياضية لمبنات جامعة الزقازيق  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

كمية التربية  -
الرياضية بنات 

جامعة  –
 الزقازيق

   

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد

الموقفي وتأثيره عمى الذات البدنيـة ومستوى أداء الجممة الحرة فى التمرينات الفنية الحرج 
 اإليقاعية لطالبات كمية التربية الرياضية

11/21/
1024 

مجمةبحوثالتربية
البدنية 
 -والرياضية 

كميةالتربيةالريا
 –ضية

 جامعةبنيا

   

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد

حدة التردد النفسى وأثره عمى تعمم بعض ميارات الطوق فى فاعمية برنامج لمتخفيف من 
7/1025 التمرينات الفنية االيقاعية  

مجمةعموم 
 -الرياضة

كميةالتربيةالريا
 –ضية

 جامعةالمنيا

   

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

برنامج تعميمى مقترح باستخدام أنشطة المنتسوري عمى تحسين القدرات التوافقية وبعض 
 الميارات األساسية فى التمرينات الفنية اإليقاعية لتالميذ المرحمة االبتدائية

26/1/
1026 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية  - محمد
الرياضية بنات 

جامعة  –
 الزقازيق

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد

الميارىفىالتمريناتاإليقاعيةفاعميةالبرمجةالمغويةالعصبيةعمىتحسينالثقةبالنفسومستوىاألداء   
 5/1026  

مجمةعموم 
 -الرياضة

كميةالتربيةالريا
 –ضية

 جامعةالمنيا

   

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد

فاعمية تمرينات الجيروتونيك عمى االستقرار النفسى ومستوى األداء الميارى فى التمرينات 
1/2/1027 اإليقاعية  

المجمة العممية 
لعموم وفنون 

كمية  – الرياضة
التربية الرياضية 
 لمبنات بالجزيرة

   

سوسن السعيد 
عبد الحميد 

 محمد

فعالية نموذج وودز البنائى عمى تعمم بعض الوثبات والدورانات ومستوى التحصيل المعرفى فى 
 التمرينات اإليقاعي

22/1/
1027 

المجمة العممية 
لعموم وفنون 

كمية  –الرياضة 
التربية الرياضية 

بالجزيرةلمبنات   

   

     ديسمبرفاعمية برنامج مقترح لمتوافق العضمي العصبي عمى زمن وسرعة استجابة العصب الحركي أ.د/ 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

انتصارعبدالعزي
 خميس ز

 حبشى

م1000 ومسافة وصول  اإلشارة العصبية لبعض  العضالت ومستوى األداء لمرقص الحديث.  

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

تخصص التعبير الحركي. لطالبات   Cabriole تأثير التدريب البميومترك عمى القدرة العضمية  
 لمرجمين وبعض المؤشرات البيوميكانيكية لميارة الكابريول

 مايو
1002  

   

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

Sissonne  فى الباليو.   فاعمية برنامج مقترح لالتزان عمى كفاءة المستقبالت الحسية  
1001مايو الدىميزية وتوجيو بعض المؤشرات البيوميكانيكية لميارة السيسون   

   

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

فاعمية برنامج لمحركات  التعبيرية واأللعاب الغنائية التعميمية عمى االنتباه االنتقائي وسرعة 
 االستجابة والتحصيل  الدراسي لتالميذ الصف األول االبتدائي.

 يوليو
1001  

   

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

برنامج نفسي حركي باستخدام أسموب الفيديو التفاعمي وفعاليتو عمى الذاكرة الحركية واالسترخاء 
 لمجممة االبتكارية لمباليو.

 مارس
1004  

   

فاعمية برنامج مقترح بأسموب الوسائط المتعددة عمى مستوى أداء بعض الميارات الحركية فى أ.د/ 
 الباليو والرضا الحركي والتحصيل المعرفي.

 يناير
1005     



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

انتصارعبدالعزي
 خميس ز

 حبشى
أ.د/ 

انتصارعبدالعزي
 خميس ز

 حبشى

Leap فى التعبير الحركي فاعمية التدريبات المركبة المقترحة عمى الخصائص البيوكينماتيكية  
 والبدنية الخاصة ومستوى أداء ميارة الفجوة.

 أغسطس
1006  

   

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

فاعمية استخدام الكتيب المصور عمى تعمم بعض الميارات واألوضاع فى التعبير الحركي وتنمية 
الحركية والتوافق النفسي لمصم البكم.القدرات اإلدراكية   

 ديسمبر
1006  

   

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

والتدريبات الوظيفية التكاممية عمى بعض المتغيرات البدنية الخاصة ومستوى أداء بعض  
Jazz Danceالحركات فى الرقص الحديث.  فاعمية برنامج لمجياز   

 مارس
1007  

   

أ.د/ 
انتصارعبدالعزي

 خميس ز
 حبشى

برنامج لالتزان وفعاليتو عمى تحسين المستقبالت الحسية الدىميزية والقدرات التوفاقية اإلدراكية 
 لمصم وضعاف السمع

  

   

    جامعة مجمة م2003 بمعامل وعالقتو الحديث الرقص فى األداء مستوى عمى اليوائى لمرقص تأثير برنامج مقترح محمد أ.د/ منال



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 احمد سيد
 منصور

 PH لمعاب الييدروجينى والرقم التنفس
 

 الطبية الزقازيق
 طب كمية –

 الزقازيق

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

 المتغيرات وبعض العضمية القدرة بداللة الوثبات وبعض البالية فى األداء لمستوى التنبؤية القيمة
 م2004 المختارة

 عموم مجمة
 الرياضة وفنون

 التربية كمية –
 بنات الرياضية

 حموان جامعة –

   

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

 الجمباز ألعبات لدى المنافسة وقمق اإلنجاز بدافعية وعالقتو والنتائج لألداء العزوالسببى
 م2005 والفنى اإليقاعى

 بحوث مجمة
 الرياضية التربية

– 
كميةالتربيةالريا

 – ضيةلمبنين
 جامعةالزقازيق

   

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

 التربية درس فى الدمج اسموب بأستخدام الشعبية واأللعاب الحديث لمرقص مقترح برنامج تأثير
 مDown" 2005 داون" بمتالزمة المصابين لألطفال الذات ومفيوم الحركى اإلدراك عمى الرياضية

 مجمةعموم
 الرياضة وفنون

– 
كميةالتربيةالريا

 – ضيةبنات
 جامعةحموان

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

 مرحمة فى العظام بكثافة عالقتيما والباراثيرويدو اإلستروجين ىرمونى عمى اليوائي الرقص تأثير
 م2006 السيدات لدى الجسم لوظائف التدريجى اليبوط

 بحوث مجمة
 – التربيةالشاممة

بكميةالتربيةالريا
 – ضيةبنات

 جامعةالزقازيق

  

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

The effect of developing some coordination capabilities by ysing 
novel equipment on improving performance level and sport 

confidence in modern dance 
 

  م1020

World 
Journal 
of Sport 
Sciences 

 

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

Designing a proposed training program by using the progressive 
relaxation and its effect on certain signs of muscle tension and the 

performance level of the main skills in ballet 
  م2010

World 
Journal 
of Sport 
Sciences 

 

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

 م1022 البالية فى البار اداءجممة بمستوى وعالقتيا الدماغية السيطرة

مجمةالرياضةعم
 – وفنون وم

كميةالتربيةالريا
 – ضيةبنات

 جامعةحموان

  

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

Construction of a Knowledge Test for Sports Shows Designers in the 
Sciences Related to Sports Shows Designing 2012م  The 

Europea  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 n منصور
Journal 
for Sport 
Sciences 
Technol

ogy 
 

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

تأثير االلعاب الشعبية واالرتجال الحركى عمى خفض حدة الشعور بالخجل والثقة بالنفس 
 م2012 لمتمميذات فى مرحمةالمراىقة

مجمةالرياضةعم
 – وم وفنون

كميةالتربيةالريا
 – ضيةبنات

 جامعةحموان

  

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

تصميم برنامج تدريبى مقترح بإستخدام التدريب المتقاطع وتأثيرةعمى بعض المتغيرات البدنية 
  م2015 ومستوى أداء بعض الحركات األساسية فى الرقص الحديث

المجمةالعمم
يةلعموم 
وفنون 
 – الرياضة

كميةالتربيةا
لرياضية 

 – لمبنات
 جامعةحموان

 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

تدريبات حركية موجية لمسيطرة الدماغية وتأثيرىا عمى مستوى األداء فى البالية لطالبات كمية 
 التربية الرياضية بالزقازيق

  م2015

المجمةالعمم
لعموم  ية

وفنون 
 – الرياضة

كميةالتربيةا
لرياضية 

 – لمبنات
 جامعةحموان

 

 

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

تقويم الممارسة االكاديمية لممعمم الجامعى فى مجال التربية الرياضية فى ضوء معايير الجودة 
    م2016 ببعض الجامعات العربية

المؤتمر الـدولى 
الرابـــــــع لكميـــــــة 
التربية اإلعتماد 

ــــــــــاديمى  – االك
طريــــــــق إلــــــــى 
إســــــــــــــــــــــتدامة 
الجــــــــودة فــــــــى 

مسـقط – التعميم
 ســــمطنة عمــــان

جامعـــــــــــــــــــة  –
الســـــــــــــــــــــمطان 

 قابوس



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 محمد أ.د/ منال
 احمد سيد

 منصور

أثرر مواقع التواصل اإلجتماعى فى تنمية المسئولية المجتمعية لطالبات كمية التربية الرياضية 
   م2016 بنات جامعة الزقازيق

مجمة 
جمعية 
القياس 
 والتقويم

– 
جامعةال
 زقازيق
 
 

 

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

 بالوحدة واإلحساس التوافقية القدرات بعض تحسين عمى الشعبية لأللعاب مقترح برنامج تأثير
 سمعياً  المعاقين لمتمميذات النفسية

1/21/
 م1004

 العممية المجمة
 المتخصصة

 الرياضية لمتربية
– 

كميةالتربيةالريا
 جامعة – ضية

 اسيوط

   

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

 الحركات أداء ومستوى النفسية الميارات بعض عمى العقمية اإلستراتيجيات بعض إستخدام تأثير
 الحديث الرقص فى واليابطة الفجائية

22/1/
 م1005

 بحوث مجمة
 الشاممة التربية

– 
بكميةالتربيةالريا

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 – ضيةبنات
 جامعةالزقازيق

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

1/7/1005 البالية فى الوثبات بعض أداء مستوى عمى وتأثيرة التدريس أساليب من أسموبين بين الدمج
 م

 نظريات مجمة
 – وتطبيقات

كميةالتربيةالريا
 – ضيةلمبنين

جامعةاإلسكندري
 ة

 

   

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

 التربية كمية لطالبات الشخصية سمات وبعض اإلبتكارى التفكير عمى وتأثيرىا الرياضية العروض
 بالزقازيق الرياضية

11/1/
    م1006

 العممى المؤتمر
 الثالث الدولى
 التربية كمية

 الرياضية
 لمبنات

 جامعةالزقازيق

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

 لدى التوافقى والسموك البدنية المياقة عناصر بعض عمى السويسرية بالكرة تمرينات برنامج تأثير
 بالزقازيق الفكرية التربية بمدارس لمتعمم القابالت التمميذات

13/3/
 م1006

 العممية المجمة
 البدنية لمتربية

 – والرياضية
 التربية كمية

 لمبنات الرياضية

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

– 
جامعةاإلسكندري

 ة

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

      الجماعة تماسك جوانب عمى الرياضية العروض وتشكيالت تمرينات تأثير

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

 الرياضية التربية كمية طالبات لدى الجسمى التركيب مكونات عمى الرياضية العروض تأثير
      الزقازيق جامعة

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

      البالية ميارات بعض أداء مستوى عمى المتعددة التعميمية الوسائط استخدام تإثير

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

      البالية فى األداء ومستوى الحركى االحساس تحسين عمى التعمم استراتيجيات استخدام تأثير

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

( حبمصر) عرضتعبيرىباسم
 حاصمعمىالمركزاألولعمىمستوىجامعاتمصرفىمسابقةالعروضالرياضيةلمكمياتالغيرمتخصصةعام

 م1021/1022
 

     



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

 مصر جامعات مستوى عمى األول المركز عمى حاصل( مصر وحشتينايا) باسم فمكمورى عرض
 م1022/1023 متخصصةعام الغير لمكميات الرياضية العروض مسابقة فى

     

 
امانى /د.أ

يسرى ذكى 
 محمدالجندى

 الرياضية االعدادية المدرسة لتمميذات األخالقية القيم بعض عمى وتأثيرىا الرياضية العروض
      الشرقية بمحافظة

أ.د/ عالية  
 م1022 تأثير برنامج لالسترخاء التعاقبي عمي قمق االمتحان ومستوي االداء في مادة التعبير الحركي عادل شمس

مجمة أسيوط 
لعموم وفنون 
 التربية الرياضة

   

أ.د/ عالية  
كمقياس نوعي لفرق االداء الحركي بقطاع الفنون الشعبية واالستعراضيةقمق المستقبل الفني  عادل شمس  م1021 

المجمة العممية 
 لمتربية والرياضة
كمية التربية 

الرياضية بنين 
 اليرم

   

أ.د/ عالية  
 م1021 أثر إستخدام التعمم لإلتقان عمى تطوير الرضا الحركي ومستوى األداء في الرقص الحديث عادل شمس

جامعة مجمة 
المنوفية لمتربية 
 البدنية والرياضة

   

أ.د/ عالية  
 م1021 تأثير استخدام خرائط المفاىيم المبرمجة عمي تعمم بعض الميارات االساسية في البالية عادل شمس

مجمة بحوث 
 التربية الرياضية

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية 
الرياضية بنين 
 جامعة الزقازيق

أ.د/ عالية  
 عادل شمس

البرمجة المغوية العصبية عمى تحسين دافعية اإلنجاز ومستوى األداء فى الباليةفعالية   
(The effectiveness of NLP to improve achievement motivation And 

performance level in the ballet.) 
  م1021

المؤتمر  
العممى 
لكمية 
التربية 
الرياضي

ة جامعة 
قناة 

السويس 
بالتعاون 

مع 
قطاع 
التربية 
الرياضي

ة 
بالمجم
س 

األعمى 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

لمجامعا
ت 

المصرية 
وجائزة 
الشيخ 
/محمد 
بن راشد 

آل 
مكتوم 
لإلبداع 
الرباضى

دبى  -
والمنعقد 
بشرم 
الشيخ 
نوفمبر 
م1021  

أ.د/ عالية  
 عادل شمس

عمى مستوي تقدير الذات وبعض القدرات الحركية  Ballerobicaتأثير برنامج بالية روبيكا 
 ومستوي األداء في البالية.

 
  م1024

المؤتمر  
العممي 
الدولي 

 

 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 
 
 
 
 
 

الثالث 
لكمية 
التربية 
الرياضي

ة جامعة 
العريش 
)تحديات 
الرياضة 
بالوطن 
العربي 

– 
صناعة 
البطل 
االوليمب
ي( 
بشرم 
الشيخ 

ابريل  –
 م1024
عدد 

 

 

 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

خاص 
عن 

المؤتمر 
بالمجمة 
العممية 
لمتربية 
البدنية 
وعموم 

الرياضة 
كمية  –

التربية 
الرياضي

ة لمبنين 
– 

جامعة 
 حموان،
ص 
110 

:120 
رقم  –



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

اإليداع 
المحمي 

(
1211

2)  

أ.د/ عالية  
 عادل شمس

وأثرة عمي تعمم بعض الميارات برنامج تعميمي باستخدام دورة التعمم لتنمية مفاىيم أبعاد الحركة 
 األساسية
 في البالية

1024  

المؤتمر  
العممي 
الدولي 
الثالث 
لكمية 
التربية 
الرياضي

ة جامعة 
العريش 
)تحديات 
الرياضة 
بالوطن 
العربي 

– 
صناعة 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

البطل 
االوليمب
ي( 
بشرم 
الشيخ 

ابريل  –
م1024  
عدد 
خاص 
عن 

المؤتمر 
بالمجمة 
العممية 
لمتربية 
البدنية 
 وعموم

الرياضة 
كمية  –

التربية 
الرياضي



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

ة لمبنين 
– 

جامعة 
 حموان،
ص 
120 

:136 
رقم  –

اإليداع 
المحمي 

(
1211

2)  

أ.د/ عالية  
 عادل شمس

 فاعمية استخدام خرائط الصور الرقمية عمى الذات الميارية وتعزيز نواتج التعمم
 في الرقص الحديث

 

 م1024

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 

كمية التربية  –
الرياضية لمبنين 

 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

جامعة حموان  –
( 56العدد ) –

م 1024سبتمبر 
 -7الجزء  –
 201:  52ص 
رقم اإليداع  –

المحمي 
(12112) 

أ.د/ عالية  
 عادل شمس

المتغيرات البدنيةحسين بعض عمى ت      فاعمية برنامج مقترح لمتدريبات المعمقة  TRX 
 ومستوي األداء في الرقص الحديث

 م1025

المجمة العممية 
لعموم وفنون 

كمية  –الرياضة 
التربية الرياضية 

جامعة  –لمبنات 
العدد  –حموان 
الجزء  –)اكتوبر(

رقم البحث  -1
لسنة  204

م ص 1027
221  :211 

  

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

الترقيم الدولي  –
 لممجمة

ISSN 1110 
– 8460 

عالية أ.د/  
 عادل شمس

 أثر استخدام استراتيجية التعمم الشبكي المتمازج عمي مخرجات التعمم في
 الرقص الحديث.

 م1025

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 

كمية التربية  –
الرياضية لمبنين 

جامعة حموان  –
( 56العدد ) –

م 1024سبتمبر 
 -7الجزء  –
 201:  52ص 
رقم اإليداع  –

المحمي 
(12112) 

 

 

 

أ.د/ عالية  
 عادل شمس

 عمى التحصيل المعرفي K.W.Lأثر برنامج تعميمى بإستخدام إستراتيجية 
 ومستوى األداء في التعبير

 الحركي الشعبي

 م1026
المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 

 

  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية  – 
الرياضية لمبنين 

جامعة حموان  –
رقم  –م1026

اإليداع المحمي 
(12112) 

أ.د/ عالية  
 عادل شمس

 تأثير استخدام النماذج التعميمية ثالثية األبعاد عمي تعزيز نواتج التعمم
 في الرقص الحديث

 م1026

مجمة جامعة 
مدينة السادات 
لمتربية البدنية 

 ––والرياضة 
( 10العدد )

 –المجمد األول 
م 1026يوليو 

– 
رقم اإليداع  –

المحمي 
(12142) 

الترقيم الدولي 
 لممجمة:

ISSN 2357 

 

  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

- 0237 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

عمى بعض القدرات التوافقية لتحسين مستوى أداء بعض  Tae-Bo" تأثير تدريبات التايبو 
   م1020 الدورانات في الباليو"

المؤتمر 
العممى 
الدولى 
الثالث 
عشر  
لمتربية 
البدنية 
والرياض

 –ية 
كمية 

التربية 
الرياضي

ة لمبنين 
 –باليرم 

جامعة 
 حموان

 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

" تأثير برنامج تعميمى بإســتخدام الحاســوب عمى تعزيز التغذية الراجعة المتزامنة إلكتساب 
 م1022 مكونات التوافق الحركى وتحسين أداء بعض الميارات الحركية فى الباليو

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 

 -والرياضة 
  

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية 
الرياضية بنات 

جامعة  -
 الزقازيق

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

" تأثير استخدام إستراتيجية التعميم المدمج عمى إكتساب بعض األوضاع األساسية فى الباليو 
 وزيادة الدافعية نحو التعمم "

 م1021

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
والرياضية، 
بكمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

 حموان

  

 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

" The Effect of Cross-Training on Some Physical and Physiological 

Variables and Improve The Level Of Performance In Modern Dance" 1021م  

Journal 
of 

America
n 

Science 
2013;9(

6). 

 

 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

" الرقص العالجى وتأثيره عمى تقدير الذات وبعض اإلضطرابات السموكية والوجدانية لدى األطفال 
مجمة   م1021 األيتام "

 الرياضة 
 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

عموم وفنون 
_ كمية 
التربية 

الرياضية 
لمبنات _ 
جامعة 
 حموان

أ.د/ دعاء كمال  
توفيقمحمد   

" تأثير برنامج حركى مقترح عمى بعض مؤشرات الكفاءة الصحية وعالقتيا بمقومات جودة الحياة 
 م1021 لدى السيدات فى مرحمة منتصف العمر"

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
والرياضية، 
بكمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

 حموان

  

 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

فاعمية برنامج قائم عمى الذكاءات المتعددة لتحسين بعض الميارات الحركية فى التعبير الحركى " 
 لدى الطالبات المتعثرات فى ضوء متطمبات الجودة "

23 /4 /
 م1023

مجمة بحوث 
التربية 

كمية  -الشاممة
التربية الرياضية 

جامعة –لمبنات 

  

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 الزقازيق

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

تأثير برنامج تعميمى بإستخدام نموذج أبعاد التعمم لمارزانو عمى بعض ميارات التفكير وبقاء " 
 أثر التعمم لبعض الميارات الحركية فى الباليو "

11 /1 /
   م1025

المؤتمر 
العممى 
الدولى 
الرابع 
لكمية 
التربية 
الرياضي
 -ة بنين

جامعة 
 الزقازيق

 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

الموروث الشعبى داخل دور رعاية األيتام إلكساب األطفال بعض القيم اإلجتماعية  " توظيف
 والجمالية "

13 /1 /
 م1024

مجمة بحوث 
التربية البدنية 

 - والرياضية
كمية التربية 

 –الرياضية 

  

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 جامعة بنيا

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

وصورة الجسم وعالقتيا ببعض  " تأثير تدريبات الزومبا عمى مستوى تركيز دىنيات الدم 
 المتغيرات النفسية لدى السيدات البدينات "

20 /20 /
 م1024

مجمة جامعة 
مدينة السادات 
لمتربية البدنية 

 - والرياضية
كمية التربية 

 –الرياضية 
جامعة مدينة 

 السادات

  

 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

 
لنماذج البرمجة المغوية العصبية عمى تقدير الذات " فاعمية تدريب بعض العمميات العقمية وفقًا 

 الميارية ومستوى األداء فى الرقص الحديث"

 
23 /20/ 

 م1025

 
مجمة بحوث 
التربية البدنية 

 - والرياضية
كمية التربية 

 –الرياضية 
 جامعة بنيا

 
  

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

عمى تعمم بعض الميارات األساسية فى الباليو " تأثير برنامج تعميمى باستخدام الرسوم المتحركة 
 وتعزيز البناء النفسى لتمميذات الصم البكم "

11  /6 /
  م1026

مجمة 
الرياضة 

عموم وفنون 
كمية التربية 
الرياضية 

بنات 
 –بالجزيرة 
جامعة 
 حموان

 

 

أ.د/ دعاء كمال  
 محمد توفيق

الدماغية عمى بعض عناصر الحركة " تأثير برنامج تعميمى بإستخدام إستراتيجية السيادة 
 ومستوى األداء الفنى فى الباليو "

21  /22 /
 م1026

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  –باليرم 

 حموان

  

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم

عمي بعض القدرات التوافقية لتحسين مستوي أداء بعض  taebo"تأثير تدريبات التايبو 
    1020 الدورانات في الباليو ".

المؤتمر العممي 
الدولي الثالث 

كمية  -عشر
التربية 

الرياضية 
جامعة -لمبنين

 حموان.

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم

الحركية الخاصة ومستوي "فعالية برنامج تدريبي بإستخدام الكرة السويسرية عمي تطوير القدرات 
 1022 أداء الحركات المعمقة والمتأرجحة في الرقص الحديث".

بحوث التربية 
كمية  –الشاممة 

التربية الرياضية 
جامعة  –بنات 

 الزقازيق

   

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم

لتحسين " فعالية برنامج تدريبي بإستخدام المثيرات السمعية والبصرية لتوجيو مؤشرات األداء 
 1022 المستوي الفني في الباليو "

مجمة الرياضة 
 –عموم وفنون 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
جامعة  –

 حموان.

   

أ.د/ دعاء   
مجمة الرياضة  1021 "تأثير برنامج لمحركات التعبيرية عمي بعض دىون الدم ومستوي كثافة معادن العظام".محمد عبد 

    –عموم وفنون 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية  المنعم
الرياضية بنات 

 جامعة حموان.–

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم
 1023 فعالية برنامج لمرقص العالجي عمى الميارات الحياتية لممسنات"."

المجمة العممية 
لعموم و فنون 

كمية  –الرياضة 
التربية الرياضية 
لمبنات جامعة 

 حموان.

   

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم
 1025 "فعالية برنامج لمتفكير عمي الوعي الذاتي و مستوي األداء الفني لموثبات في الباليو".

مجمة تطبيقات 
 –عموم الرياضة 
كمية التربية 
الرياضية أبو 
قيرجامعةاإلسكند

 رية

   

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم
 1025 المتالزمة االستقالبية "."فعالية حركات الرقص الالتيني عمي دىون) الدم و البطن( لذوات 

مجمة أسيوط 
لعموم و 

لرياالتربييافنون
ضيو جامعة 

 أسيوط.

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم

"برنامج تعميمي بإستخدام نظرية التعمم في ضوء السيطرة الدماغية و تأثيرة عمي التحصيل 
 1026 المياري( و مستوي أداء جممة البار في الباليو" –)المعرفي 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق.

   

 
أ.د/ دعاء  
محمد عبد 

 المنعم

الحية( و تأثيرة عمي بعض  –المصورة  –"برنامج لمدراما الحركية باستخدام النمذجة )المفظية 
 الميارات الحركية والقيم

 األخالقية لمرحمة رياض األطفال".
1026 

بحوث مجمة 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية بنات 
 جامعة الزقازيق.

   

 
/ د.م.أ

رانياعطية 
 رمضان عطية

 فى الوثبات بعض أداء ومستوى الخاصة البدنية القدرات عمى باألثقال تدريبى تأثير برنامج
 البالية

     م1022

 
/ د.م.أ

رانياعطية 
 رمضان عطية

 وضع أداء مستوى عمى كينمانيكيا المقننو النوعيو التمرينات بإستخدام تعميمى برنامج تأثير
     م1024 الحركى التعبير فى الوثب من األرابيسك

 
/ د.م.أ

رانياعطية 
 رمضان عطية

 بعض أداء مستوى عمى الذاتى التقويم بوسائل مدعوماً  الحاسوب باستخدام تعميمى برنامج تأثير
     م1024 الباليو فى األساسية األوضاع



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 
/ د.م.أ

رانياعطية 
 رمضان عطية

 المد حركات بعض أداء ومستوى المعرفى التحصيل عمى البنائى التعممى نموذج إستخدام فاعمية
 الباليو فى

     م1024

 
/ د.م.أ

رانياعطية 
 رمضان عطية

 لتالميذ الحركية اإلدراكية القدرات عمى التعبيريو بالحركات المدعمو الفرضية األلعاب تأثير
     م1025 المجتمعى بالتعميم الواحد الفصل مدارس

 
/ د.م.أ

رانياعطية 
 رمضان عطية

 صعوبات ذو لمطالبات الحركى التحصيل تنمية عمى اإلتقانى التعمم إستراتيجية إستخدام تأثير
     م1025 الباليو فى البار ميارات بعض فى التعمم

 

ناىد خيري 
 فياض

البوليمترك عمى القدرة العضمية لمرجمين والمستوى الميارى عمى حصان تأثير استخدام تدريبات 
م2776 القفز  

مجمة عموم 
وفنون الرياضة 

جامعة حموان  –
 –الجزيرة  –

م.2776  

   

ناىد خيري 
 فياض

تأثير استخدام أسموبى التدريس باالكتشاف الموجو والتقميدى فى درس التربية الرياضية عمى 
الميارات الحركية فى الجمباز لتمميذات المرحمة اإلعداديةمستوى أداء بعض  م2776   

مجمة عموم  –
وفنون الرياضة 

جامعة حموان  –
 –الجزيرة  –

م.2776  

   

م2777تأثير برنامج مقترح عمى تعمم بعض ميارات الجمباز والرضا الحركى بدرس التربية الرياضية ناىد خيري     مجمة بحوث  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

األساسى لتمميذات الحمقة األولى من التعميم فياض التربية الرياضية  
كمية  –الشاممة 

التربية الرياضية 
جامعة  –لمبنات 

 –الزقازيق 
م.2777  

ناىد خيري 
م1000 تأثير برنامج لتنمية بعض الميارات النفسية عمى مستوى األداء الميارى لرياضة الجمباز فياض  

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

جامعة  –
كمية  – الزقازيق

التربية الرياضية 
 –لمبنات 
م1000  

   

ناىد خيري 
 فياض

تأثير برنامجين باستخدام بعض األجيزة التدريبية المساعدة عمى بعض الصفات البدنية الخاصة 
م1002 والمستوى الميارى لرياضة الجمباز  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 

 –والرياضة 
 –جامعة حموان 

 –اليرم 
م.1002  

   

   جامعة حموان  – تأثير برنامج باستخدام التدريب المتداخل عمى تنمية بعض مكونات المياقة البدنية الخاصة ناىد خيري 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

م1002 ومستوى األداء الميارى فى رياضة الجمباز المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة فياض  
 
 

 –اليرم  –
م.1002  

ناىد خيري 
 فياض

التدريس المطور عمى تعمم بعض ميارات الجمباز بالجزء التعميمى بدرس  تأثير بعض أساليب
م1001 التربية الرياضية لتحسين أداء التمميذات بالمرحمة اإلعدادية  

مجمة عموم 
الرياضة والتربية 

 –الرياضية 
 –جامعة المنيا 

م.1001  

   

ناىد خيري 
 فياض

رياضة الجمبازالضغوط الحياتية وعالقتيا بالمجاراة لدى مدرسى  م1001   

مجمة عموم 
الرياضة والتربية 

 –الرياضية 
 –جامعة المنيا 

م..1001  

   

ناىد خيري 
 فياض

م1001 بناء مقياس الضغوط النفسية لمناشئين فى رياضة الجمباز  

مجمة نظريات 
 –وتطبيقات 
جامعة 
–اإلسكندرية   

   

ناىد خيري 
 فياض

المؤتمر العممى لقسم عمم النفس  –)الثبات والصدق( التحميل السيكومترى ألدوات قياس 
م1006 الرياضى  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 

 –والرياضة 
   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

كمية التربية 
الرياضية بنين 

–اليرم  –
م1006  

 

ناديو عبد 
 القادر

الميارى تأثير تدريبات البميومترك عمى تنمية القدرة العضمية لمذراعين والرجمين ومستوى األداء 
 لمشقمبات

 
م2776  

بحوث   مجمة
التربيةالشاممة 
بكمية التربية 

الرياضية بنات 
المجمد 

لمنصف  الثاني 
 الثاني

   

ناديه عبد 
 القادر

تأثير التدريب الدائري باستخدام التمرينات النوعية لمجمباز والرقص االبتكارى الحديث عمى بعض 
كمية التربية الرياضية بالزقازيقومتطمبات جممة الحركات األرضية لطالبات   

م2776  

بحوث   مجمة
التربيةالشاممة 
بكمية التربية 

الرياضية بنات 
المجمد 

لمنصف  الثاني 
 الثاني

   

ناديه عبد 
 القادر

تأثير برنامج مقترح لجمباز الموانع عمي بعض المكونات البدنيو والضغوط النفسية لمموظفات 
م100 العامالت كميو تربيو  0

   رياضيو بنين 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

جامعو الزقازيق 
مجمو البحوث 

التربية الرياضيو 
. المجمد الثاني 
 لمصف الثاني

ناديه عبد 
 القادر

أثر برنامج تدريبي لتنمية بعض الصفات البدنية عمي التحكم في التوازن ومستوي األداء 
 المياري عمي عارضة التوازن

م100 0 

كميو تربيو 
رياضيو بنين 

جامعو الزقازيق 
مجمو البحوث 

التربية الرياضيو 
. المجمد الثاني 
 لمصف الثاني

   

ناديه عبد 
 القادر

التوتر العضمي وشبكة تركيز االنتباه وعالقتيا بدالالت منحنى التقدم الميارى لمشقمبة األمامية 
م1001 عمى حصان القفز  

مجمة  بحوث 
التربية الشاممة 
بكمية التربية 

بنات الرياضية 
المجمد الثاني  
 لمنصف الثاني

   

ناديه عبد 
 القادر

م1001 تأثير برنامج مقترح لمطالقة الحركية عمى بعض ميارات الجمباز والنشاط الزائد لممعاقين عقميا مجمة  بحوث  
التربية الشاممة 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

بكمية التربية 
الرياضية بنات 
المجمد الثاني  
 لمنصف الثاني

ناديه عبد 
 القادر

تأثير برنامج تدريبي باستخدام الموانع عمى قمق االمتحان واألمان النفسي ومستوى األداء عمى 
م1001 أجيزة الجمباز  

مجمة  بحوث 
التربية الشاممة 
بكمية التربية 

الرياضية بنات 
المجمد الثاني  
 لمنصف الثاني

   

ناديه عبد 
 القادر

والنفسية لجياز العارضتان مختمفتا االرتفاع عمى فاعمية تنمية المتطمبات البدنية والميارية 
 تطور مستوى أداء الجممة الحركية والثقة بالنفس في رياضة الجمباز

م1001  

مجمة  بحوث 
التربية الشاممة 
بكمية التربية 

الرياضية بنات 
 -المجمد الثانى

 جامعة الزقازيق

   

ناديه عبد 
 القادر

لمجمباز عمى الشعور باالكتئاب وبعض ميارات الجمباز تأثير استخدام األلعاب التمييدية 
م1002 لممعاقين بصريا  

مجمة  بحوث 
التربية الشاممة 
بكمية التربية 

الرياضية بنات 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

المجمد الثاني  
 لمنصف الثاني

ناديه عبد 
 القادر

أداء فاعمية تنمية بعض الميارات النفسية باستخدام النموذج الذاتي االيجابي عمى مستوى  
م1002 بعض بدايات عارضة التوازن  

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 

والرياضية 
 بجامعة حموان

   

ناديه عبد 
 القادر

م1004 تأثير الجمباز التربوي عمي القدرات األدراكية الحركية لممعاقين ذىنيا  

كمية التربية 
الرياضية  
جامعو المنيا 
مجمو البحوث 
عموم الرياضو 

والتربية 
 الرياضيو

   

ناديه عبد  
 القادر

األلعاب التمييدية باستخدام األدوات الفرضية وتأثيرىا عمى الثقة بالنفس و المتغيرات البد نية 
  2008 والميارية ألجيزة الجمباز لممتعثرين دراسيا

المؤتمر  
الدولي 
الثالث  

كمية 
التربية 
الرياضي
ة بنات 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

جامعة 
 الزقازيق

ناديه عبد 
 القادر

م1027 جمباز الموانع وتأثيرة عمى االضطرابات السموكية وبعض ميارات الجو دو لمصم والبكم   
المخبر العممي   

بمستغانم 
 جامعة مستغانم

ناديه عبد 
 القادر

فاعمية تدريبات الياثايوجا عمي التوتر وتركيز االنتباه وتحسين مستوي اداء الجممو الحركيو عمي 
م1020 جياز عارضة التوازن  

المجمو العمميو 
لمتربية  البدنية 

والرياضية 
بجامعو حموان 

 القاىره

   

ناديه عبد 
 القادر

تأثير األلعاب التمييدية  عمي اكتساب بعض الميارات االرضيو  في الجمباز لألطفال المعاقين 
م1021 عقميا   

مؤتمر   
التوجييات  
الحديثو في 

التربيو الخاصو 
جامعة  عمان 

في العربية 
عمان والمممكة 

االردنيو 
 الياشميو

معيد التربية      الرياضة في مواجية اإلدمانناديو عبد 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

البدنية  القادر
والرياضة 

بوزريعة جامعة 
 بالجز

ىويدا فتحي 
 السيد

أثر الرسوم التوضيحية المصاحبة لنص معرفي عمى مستوى أداء بعض الميارات الحركية في 
المرحمة اإلعداديرياضة الجمباز لتمميذات  م1001   

المجمو العميمو 
لمتربيو البدنيو 
والراياضيو العدد 
الثامن والثالثون 

كميو تربيو 
رياضيو لمبنين 

 باليرم

   

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير استخدام التغذية الرجعية عمى تركيز االنتباه ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية كنياية 
م1001 عمى جياز عارضة التوازن  

مجمو بحوث 
التربيو الشاممو 
المجمد االول 
النصف االول 
كميو تربيو 

رياضيو بنات 
 جامعو الزقازيق

   

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير برنامج تدريبي مقترح عمى القدرات البدنية الخاصة وحاجات األمان النفسي ومستوى األداء 
بالزقازيق.الميارى فى الجمباز لطالبات كمية التربية الرياضية  م1001  مجمو بحوث  

التربيو الشاممو 
   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

المجمد الثالث 
النصف الثاني  

كميو تربيو 
رياضيو بنات 
 جامعو الزقازيق

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير برنامج تعميمى مقترح لبعض ميارات الحركات األرضية عمى مستوى األداء والسموك 
 م2005 التكيفى لممعاقين ذىنياً 

مجمو دراسات 
التعميم في 

الجامعي العدد 
العاشر كميو 
تربيو جامعو 
 عين شمس

   

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير برنامج مقترح بأستخدام جياز الخطوه مع األثقال عمى مستوى المياقو البدنيو واالداء 
 الميارى لبعض بدايات عارض

 م2005

مجمو العمميو 
الرياضيو عموم 
وفنون المجمد 

الثالثو وعشرون 
الثالث  العدد 

كميو تربيو 
رياضيو بنات 
الجزيره جامعو 

 حموان

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير برنامج مقترح باستخدام تمرينات التايبو عمي بعض القدرات التوافقية ومستوي األداء 
 2007 المياري في الجمباز وخفض مستوي السموك العدواني لتالميذ الحمقة األولي من التعميم األساسي

مجمو عموم 
وفنون الرياضو  

كميو تربيو 
رياضيو بنات 
بالجزيره جامعو 

 حموان

   

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير برنامج مقترح لأللعاب التربوية عمي بعض المتغيرات البدنية ومستوي أداء بعض ميارات 
 الحركات األرضية في الجمباز والتوافق النفسي لمتالميذ الصم والبكم

 25الي 23
أكتوبر 
م1006  

 

المؤتمر 
االقميمي 

الرابع 
لممجمس 
الدولي 
لمصحو 
والتربيو 
البدنيو 

والترويح 
والرياضو 
والتعبير 
الحركي 
لمنطقو 
الشرق 

  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

االوسط  
كميو تربيو 
الرياضيو 

لمبنين 
جامعو 

االسكندريو 
 بابي قير

ىويدا فتحي 
 السيد

البصرية وتركيز االنتباه ومستوي تأثير استخدام العالمات اإلرشادية عمي الميارات اإلدراكية 
 2009 . األداء الميارى عمي حصان القفز

مجمو عموم 
وفنون الرياضو  

كميو تربيو 
رياضيو بنات 
بالجزيره جامعو 

 حموان

   

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير برنامج تعميمي ترويحي عمي السموك اإلنسحابي وبعض الميارات األرضية في الجمباز -
القابمين لمتعمم لممعاقين ذىنياً   . 2010  

مؤتمر دولي   
في جامعه 

 طهران
university 

tehren 
World 

gournal of 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

sports  
sciences 
W. G. S. S 
3(S, 2010) 

ىويدا فتحي 
 السيد

واقع الميارات التدريسية لعضوات ىيئة التدريس بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي في 
لمممارسة األكاديمية لممعمم الجامعيضوء المعايير القومية  .   

مؤتمر دولي   
في جامعو 

 طيران
university 

tehren 
World 

gournal of 
sports 

sciences 
W. G. S. S 
3(S, 2010) 

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثير برنامج إدراك حس حركي عمي تنمية حب االستطالع وبعض ميارات الحركات األرضية في 
ما قبل المدرسة. الجمباز لدي أطفال  

1022 

المجمو العمميو 
لمتربيو البدنييو 
والرياضو كميو 
تربيو رياضيو 
 لمبنين باليرم

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام العالمات اإلرشادٌة على االدراك الحس حركً وتعلم بعض "

االطفال"المهارات  الحركٌة فى الجمباز للمرحلة الثانٌة من رٌاض   
2102 

المجله العلمٌه 
للتربٌه البدنٌٌه 
والرٌاضه كلٌه 
تربٌه رٌاضٌه 
 للبنٌن بالهرم

   

ىويدا فتحي 
 السيد

تأثٌر برنامج لتكنولوجٌا التعلم باستخدام المدٌول التعلٌمً على تعلم بعض مهارات الجمباز "

 والرضا الحركً لدى طفل ما قبل المدرسة"
2102 

المجله العلمٌه 
للتربٌه البدنٌٌه 
والرٌاضه كلٌه 
تربٌه رٌاضٌه 
 للبنٌن بالهرم

   

 

ىويدا فتحي 
   نموذج مقترح ألداره الموارد البشرٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة السيد

   

جييان بدر 
 السيد

فاعمية تدريبات التوازن عمي كفاءة المصادر الحسية لمتوازن ومستوي اداء ميارة الصعود عمي 
 عارضة التوازن باالرتقاء المنفرد

2003 

بحوث التربية 
كمية  –الشاممة 

التربية الرياضية 
جامعة  –لمبنين 

 الزقازيق

   

ييان بدر ج
دالسي  

تأثير استخدام التدريبات باالثقال الحرة عمي بعض مكونات الجسم والسعة الحيوية ومستوي اداء 
 1003 بعض الحركات االرضية في الجمباز

الرياضة عموم 
كمية  –وفنون 

التربية الرياضية 
جامعة  –لمبنات 

 حموان

   

   المجمة المصرية  1004تأثير تموث اليواء عمي بعض وظائف الجياز الدوري التنفسي واداء بعض ميارات الجمباز يان بدر جي



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

لمفسيولوجيا  االرضي لدي تالميذ المرحمة االبتدائي بالسويس السيد
االساسية 
 –والتطبيقية 

كمية الطب 
جامعة  –البطري 

 القاىرة

ييان بدر ج
 السيد

يب العقمي وفقا لنمط االيقاع الحيوي اليومي عمي بعض الميارات النفسية ر تأثير أستخدام التد
 ومستوي اداء الشقمبة االمامية عمي حصان القفز

1004 

الرياضة عموم 
كمية  – وفنون

التربية الرياضية 
جامعة  –لمبنات 

 حموان

   

ييان بدر ج
دالسي  

تأثير استخدام بعض وسائل تقنيات التعمم وعمي تعميم بعض الميارات عمي جياز الحركات 
 1004 االرضية في جمباز االنسات

الرياضة عموم 
كمية  –وفنون 

التربية الرياضية 
جامعة  –لمبنات 

 حموان

   

ييان بدر ج
 السيد

تأثير إستخدام التدريبات الدائرية المركبة عمى بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوى األداء 
  1006 لجممة الحركات األرضية فى جمباز اآلنسات فردي

المؤتمر 
االقميمى 

الرابع 
لممجمس 

  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

الدولى 
لمصحة 
والتربية 
البدنية 

والترويح 
والرياضة 
والتعبير 
الحركى 
لمنطقة 
الشرق 
 االوسط

كمية التربية 
الرياضية 
أبو قير 
جامعة 

االسكندرية 
مصر–  

ييان بدر ج
 السيد

The impact of interactive exercises for taiji and ballistic on some 
physical variables and psychoscial skills and level of the skill 

performance on vault table gymnastics 
1020  

  World 
Conference 
on  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

جياز حصان القفز فردىتأثير التدريبات التبادلية لمبالستى والتايجى عمى بعض الميارى عمى 
 المتغيرات البدنية والميارات والنفسية ومستوى االداء

 

Psychology 
, 
Counselling
&      
Guidance 
 21-
25April201
0 
Majesty 
Mirage park 
Resort  
Hotel   
Kemer- 
Antaly/ 
Turke 

ييان بدر ج
 السيد

Hail the impact of training on some of the variables associated with 
performance stages nom de guerre of one of the beginnings of the 

balance beam 
بدايات عارضة الداء الحركى لالحدى ل تأثير تدريبات الييل عمى بعض المتغيرات المرتبطة بمراح

 التوازن فردى

0202  

  World 
Conference 
on  
Psychology 
, 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 Counselling
&      
Guidance 
 21-
25April201
0 
Majesty 
Mirage park 
Resort  
Hotel   
Kemer- 
Antaly/ 
Turk 

 

ييان بدر ج
 السيد

مهارة االرتكاز  فاعلٌة استخدام االحبال المطاطة على بعض المتغٌرات المرتبطة  بمستوى أداء
 Hip circle على البار العلوى والمرجحة النزول وعمل دائرة خلفٌة على البار السفلى فردى

2011 

المجلة العلمٌة 
الرٌاضة علوم 

 وفنون ـ
كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة بنٌن 
الهرم ـ جامعة 

 حلوان

   

ييان بدر ج
 السيد

(PNF)  بعض المتطلبات البدنٌة ومستوى االداء تأثٌر نظام المستقبالت الحسٌة المنعكسة على

 المهارى للشقلبة الخلفٌة البطٌئة
 على جهاز الحركات االرضٌة فردى

2100 

المجلة العلمٌة 
نظرٌات 

وتطبٌقات كلٌة 
التربٌة الرٌاضٌة 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

 
 

أبوقٌر جامعة 
ةاالسكندرٌ  

ييان بدر ج
 السيد

The impact of Floor(gymnastics)  design sentence and balance beam 
OnThe development of some personality traits and Creative Thinking  For 

The fourth year students (Gymnastics) 
تأثٌرتصمٌم جملة االرضى وعارضة التوازن على تنمٌة بعض السمات الشخصٌة والتفكٌر 

داعى لدى طالبات الفرقة الرابعة تخصص جمباز فردىاالب  

2102  

      2nd 
Internation
al Social 
Sciences in     
Physical 
Education 
and  Sport 
Congress 
WHEN: 31 
May - 2 
June 2012  
WHERE: 
Ankara, 

ييان بدر ج
 السيد

The Effect of Qualitative exercises on some Variables of Kinesthesia and 
Skill of Performance Gymnastic Beginners 

تأثٌر التدرٌبات النوعٌة على بعض المتعٌرات االحساس الحركى ومستوى األداء المهارى 
 لناشئات الجمباز فردى

2102  

  2nd 
Internation
al Social 
Sciences in     
Physical 
Education 
and  Sport 
Congress 
WHEN: 31 
May - 2 
June 2012  
WHERE: 
Ankara 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

ايمان محمد 
 محمود عمي

تأثٌر التدرٌبات فى الوسط المائى لتنمٌة بعض القدرات البدنٌة الخاصة على التركٌب الجسمى -0

 ومستوى اداء الشقلبة األمامٌة على حصان القفز .......فردى
م2112  

مجلة جامعة 
 الزقازٌق الطٌبٌة

   

اٌمان محمد 
علًمحمود   

فاعلٌة برنامج تعلٌمى باستخدام الدمج على السلوك التكٌفى النمائى وبعض المتغٌرات البدنٌة  -2

-ومستوى األداء على جهاز الحركات األرضٌة ألطفال متالزمة دوان...... ذوجى   
م2112  

مجلة جامعة 
 الزقازٌق الطبٌة

   

اٌمان محمد 
 محمود علً

لجهاز حفظ التوازن الثابت والدٌنامٌكى ومستوى أداء الشقلبة تأثٌر تنمٌة الكفاءةالوظٌفٌة  -3

م ----الجانبٌٌة على عارضة التوازن لالنسات ......فردى   
2112 

مجلة بحوث 
التربٌة الشاملة 

كلٌة التربٌة –
الرٌاضٌة للبنات 

جامعة –
 – الزقازٌق

   

 

اٌمان محمد 
 محمود علً

مظاهر اآلنتباه ومستوى أداء بعض بداٌات جهاز فاعلٌة تطوٌر بعض القدرات الحس حركٌة على 
----عارضة التوازن....فردى   

م2112  

مجلة علوم 
وفنون الرٌاضة 

كلٌة الترٌبة ----
الرٌاضٌة للبنات 

---بالقاهرة 
 -جامعة حلوا ن

   

اٌمان محمد 
 محمود علً

حالة قلق المنافسة تاثٌر بعض االسترٌتجٌات العقلٌة المقترحة لتنمٌة المهارات النفسٌة على 
أكتوبر---- ---ومستوى اداء الشقلبة األمامٌة على الٌدٌن على حصان القفز لؤلنسات ......فردى   

م2112  

المؤتمر العلمى 
الرابع للمجلس 
الدولى  للصحة 
والتربٌة البدنٌة 

والتروٌح 
والرٌاضة 

والتعبٌر الحركى 
لمنطقة الشرق 

 األوسط

   

اٌمان محمد 
 محمود علً

فاعلٌة بعض اسالٌب التسهٌالت العصبٌة العضلٌة للمستقبالت الحسٌة لتحسٌن المدى الحركى  -2

 على مستوى أداء بداٌات جهاز عارضة التوازن لآلنسات.....فردى
م2112  

المجلة العلمٌة ) 
نظرٌات 

وتطبٌقات ( كلٌة 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

التربٌة الرٌاضٌة 
 –أبو قٌر –

األسكندرٌة العدد 
 – تسعة وستون

محمد اٌمان 
 محمود علً

فاعلٌة استخدام التدلٌك األستشفائى واألوزن الطبى على بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة  -3

جامعة  –ومستوى اداء النهاٌات الحركٌة ألجهزة الجمباز الفنى لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 الزقازٌق......فردى

2101 

المجلة العلمٌة 
)نظرٌات 

وتطبٌقات ( كلٌة 
لرٌاضٌة التربٌة ا

 –ابو قٌر –
األسكندرٌة العدد 

 سبعون

   

اٌمان محمد 
 محمود علً

سنوات فى ضوء التنوع الجٌنى  2تطوٌر بعض القدرات البدنٌة لناشئات الجمباز الفنى تحت  -4

--ألنزٌم محول األنجٌوتنسن( ....فردى   
م2102   

  ACE) 
...worid,jo
urnal,of,sp
ort 
,sciences    
 

اٌمان محمد 
 محمود علً

تأثٌر التدرٌب ذو األتجاه الموحد والمتعدد على بعض القدرات البدنٌة ومستوى أداء جملة  -5

---الحركات األرضٌة فى جمباز األنسات .....فردى   
م2102   

  ACE) 
...worid,jo
urnal,of,sp
ort 
,sciences    

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

باستخدام األدوات واألجيزة عمى القدرات البدنية وبعض تأثير برنامج مقترح لألنشطة الحركية 
 ميارات الجمباز والرضا الحركى لطفل ما قبل المدرسة

22/20/
1007  

المؤتمر العممى   
الدولى األول 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

الرياضة 
والطفولة " ، 

22-23 
أكتوبر 

(1007 ، )
كمية التربية 
الرياضية ، 

جامعة طنطا، 
43-74 . 

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

تأثير األلعاب الغرضية عمي بعض المتغيرات البدنية ومستوي أداء بعض ميارات جياز الحركات 
 األرضية في الجمباز والشعور بالوحدة لضعاف السمع

1022 

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
والرياضية، 
بكمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

حموان، العدد 
)جزء أول(،  41

52-73 . 

   

حمٌده عبدهللا  
 الخضرجً

فاعمية تدريبات الياثايوجا عمى التوتر وتركيز االنتباه وتحسين مستوى أداء الجممة الحركية عمى 
المجمة العممية  1022 جياز عارضة التوازان

لمتربية البدنية 
   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

والرياضية، 
بكمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة  -باليرم

حموان، العدد 
)جزء أول(،  41

202-211 . 

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

 0200 المناخ الدافعى المدرك وعالقتو بحالة قمق المنافسة الرياضية فى رياضة الجمباز

نظريات 
وتطبيقات، كمية 
التربية الرياضية 

لمبنين بأبى 
جامعة -قير

اإلسكندرية، 
-54،52العدد 

202. 

   

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

Effect of Vibration Training on Some Physical Variables and Level of 
the Skill Performance on a Horse Jumping 2012  

World 
Journal 
of Sport 
Sciences
, 6 (2): 

  



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

134-
139 

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

 فاعمية بعض االستراتيجيات العقمية عمى المظاىر النفسية المرتبطة باإلصابة الرياضية ومستوى
 1021 األداء عمى بعض أجيزة الجمباز

مجمة عموم 
الرياضة والتربية 

كمية –الرياضية 
التربية 
–الرياضية

 .جامعة المنيا

   

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

/12/2 التفاؤل وعالقتو بدافعية االنجاز ومستوى األداء فى رياضة الجمباز
1023 

المجمة العممية 
لمتربية البدنية 
والرياضية، 

التربية بكمية 
الرياضية لمبنين 

جامعة  -باليرم
حموان، العدد 

41 ،52-73 . 

   

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

تأثير تدريبات الفارتمك عمي بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية ومستوي أداء الجممة الحركية 
 لجياز الحركات األرضية

23/4/
1023 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 
، بكمية التربية 

الرياضية 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

جامعة -لمبنات
الزقازيق، العدد 

41 ،202-
211. 

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

تأثير برنامج مقترح باستخدام األلعاب عمى القدرات الحركية والسموك اإلستقاللى وبعض ميارات 
 الجمباز ألطفال ما قبل المدرسة

6/7/1023  

العممية المجمة 
لمتربية البدنية 
والرياضية، 
بكمية التربية 

الرياضية لمبنين 
جامعة -باليرم

حموان، العدد 
)جزء أول(،  41

52-73 . 

   

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

فاعمية الحديث الذاتى كاستراتيجية عمى الثقة بالنفس ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى 
 حصان القفز

17/1/
1024 

عموم  تطبيقات
الرياضة، كمية 

التربية الرياضية 
-أبوقير-لمبنين

جامعة 
اإلسكندرية، 

-54،52العدد 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

202. 

 

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

تأثير برنامج مقترح لمطالقة الحركية عمى بعض القدرات البدنية وتعمم بعض ميارات الجمباز 
 وخفض القمق االجتماعي لضعاف السمع

1/22/
1024 

المجمة العممية 
لعموم وفنون 
الرياضة، كمية 

التربية الرياضية 
لمبنات 
 -بالجزيرة

جامعة حموان، 
، 41العدد 
52-73 . 

   

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

2/2/1025 فاعمية تدريبات الصالبة العقمية عمى خفض االنياك النفسى وتحسين مستوى االداء في الجمباز  

مجمة عموم 
الرياضة والتربية 

كمية –الرياضية 
التربية 
–الرياضية

 .جامعة المنيا

   

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

العالقة بين االتجاىات نحو التربية الرياضية وجودة الحياة االنفعالية لدى تمميذات المرحمة 
 الثانوية األزىرية

19/10/20
17 

المجمة العممية 
لعموم وفنون 
الرياضة، كمية 

التربية الرياضية 

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

لمبنات 
 -بالجزيرة

حموان،جامعة   
، 41العدد 
52-73 . 

حمٌده عبدهللا 
 الخضرجً

فاعمية استخدام نموذج بايبي البنائي في تعمم بعض ميارات الجمباز والذكاء الحركي لتمميذات 
 المرحمو االبتدائيو

26/10/20
17 

المجمة العممية 
لعموم وفنون 
الرياضة، كمية 

التربية الرياضية 
لمبنات 
 -بالجزيرة

 جامعة حموان،
، 41العدد 
52-73  

   

رباب عطٌه 
 وهبه

عمي بعض المتغيرات PI-LA-TAS تأثير برنامج تدريبي باستخدام التدريبات  البيالتسي
 البدنية والفسيولوجية والثقة بالنفس ومستوي األداء المياري لجياز الحركات االرضية

11-
مارس 13

1020 
 

المؤتمر  
العممي 
الدولي 
الثالث 
عشر 

لمتربية 

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

البدنية 
والرياض

ة  
تحديات 
االلفيو 
التالتو 

في كميو 
التربية 
الرياضي
ة بنين 
جامعة 
 حموان

رباب عطٌه 
 وهبه

تاثير برنامج تدريبي باستخدام الوسط المائي عمي بعض القدرات التوافقية ومستوي األداء 
 المياري بجياز الحركات االرضية

22/21/
1022 

كميو التربية 
الرياضية جامعة 

 الزقازيق

   

رباب عطٌه 
 وهبه

فاعمية التدريب المقاطع عمي بعض القدرات البدنية والصالبة النفسية ومستوي أداء ميارة 
2/5/1022 الشقمبة األمامية عمي حصان القفز  

كمية التربية 
الرياضية جامعة 

 المنوفية

   

رباب عطٌه 
 وهبه

عمي التوافق العضمي العصبي وبعض  تاثير تدريبات المقارنة باستخدام اإلحباط المطاطة
 المتغيرات الفسيولوجية لتحسين مستوي األداء المياري لجياز العارضتان مختمفتا االرتفاع

1022  
  Journal of 

American 
science 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

-the effect of the resistance exercises Msing the elastic cords on 
neuromuscular coordination and some of the physiological skilful 

performance of Uneven parallel Bars 

رباب عطٌه 
 وهبه

فاعمية برنامج مقترح باستخدام تدريبات الكره السويسرية عمي بعض الصفات البدنية والثبات 
 االنفعالي ومستوي أداء بعض الميارات في الجمباز لطالبات المرحمو الثانوية .

11/6/
1021 

التربية كمية 
الرياضية لمبنات 
بالجزيرة جامعو 

 حموان

   

 

رباب عطٌه 
 وهبه

تأثير برنامج تعميمي باستخدام الحاسب اآللي عمي التحصيل المعرفي وأداء ميارة الشقمبة 
 الخمفية البطيئة عمي جياز عارضو التوازن لممبتدئين

25/22/
1022 

كمية تربية 
رياضية بنين 
 جامعة الزقازيق

   

عطٌه رباب 
 وهبه

تأثير برنامج لمتصور العقمي والعالمات اإلرشادية عمي التوتر النفسي ومستوي األداء المياري 
 عمي جياز عارضة التوازن

20/6/
1023 

مجمة بحوث 
التربية الشاممو 
كميو التربية 

 الرياضية لمبنات

   

رباب عطٌه 
 وهبه

الحركي والتفكير االبتكاري وبعض ميارات تأثير برنامج أنشطة حركية عمي تنمية األداء الحسي 
 الحركات االرضية في الجمباز لمرحمة رياض األطفال

11/1/
1025 

المجمو العمميو 
لمتربية البدنية 
وعموم الرياضة 
كميو التربية 

الرياضية لمبنين 
 باليرم

   



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

رباب عطٌه 
 وهبه

الميارات اإلدراكية البصرية وتعمم تاثير برنامج تعميمي باستخدام الرسوم المتحركة عمي بعض 
 بعض الميارات الحركية في الجمباز لتالميذ المرحمة االبتدائيو

24/6/
1024 

مجمو بحوث 
التربية الشاممة 
كمية التربية 

الرياضية لمبنات 
 جامعة الزقازيق

   

رباب عطٌه 
 وهبه

الشقمبة األمامية السريعو عمي تاثير استخدام التعميم المدمج عمي نواتج التعمم وتحسين ميارة 
2/2/1025 طاولة القفز  

مجمة بحوث 
التربية البدنية 

 الرياضية

   

رباب عطٌه 
 وهبه

تاثير تدريب إدارة الحواس وفقا ألنماط البرمجة المغوية العصبية عمي الصالبة العقمية وحديث 
 الذات لتحسين مستوي أداء الجممة الحركية لجياز الحركات االرضية

سبتمبر
1025 

مجمة عموم 
الرياضة دورية 

محكمة -عممية-
كمية التربية  

الرياضية جامعة 
 المنيا

   

رباب عطٌه 
 وهبه

/12/6 نسبة مساىمة بعض الميارات النفسية فى التدفق المياري لدي العبات الجمباز
1026 

مجمة بحوث 
التربية الشاممة 

كمية التربية -
الرياضية لمبنين 
 جامعة الزقازيق

   

رباب عطٌه 
 وهبه

   مجمة بحوث 17/9/201تاثير استخدام استراتيجيات التعمم النشط والصف الذىني عمي بعض العمميات العقمية ومستوي 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 االسم

 عنوان الدراسة
تارٌخ المنح / 

 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

 محلً
اقلٌمى/ 

 دولً
 اقلٌمً/ دولً محلً

التربية الشاممة  8 األداء المياري عمي جياز حصان القفز
كمية التربية -

الرياضية بنين 
قجامعة الزقازي  

تركان محمد 
 العزازي

الوظيفية التكامميو عمي بعض القدرات البدنية والتوتر النفسي ومستوي أداء  فاعية التدريبات
 ميارة  االسترتش سرو عمي حصان القفز

14/3/201
6 

مجمة بحوث 
 التربية الشاممة

   

تركان محمد 
 العزازي

تاثير برنامج مقترح باستخدام تدريبات الكرة السويسرية عمي بعض القدرات التوافقية ومستوي 
مجمة عموم  1025 األداء المياري عمي جياز الحركات االرضية

 الرياضة
   

تركان محمد 
 العزازي

تاثير برنامج تدريبي مقترحمعضالت الزراعين والرجمين عمي بعض القدرات البدنية ومستوي األداء 
 المياري عمي جياز الحركات االرضية

 
مجمة بحوث  1/8/2018

 التربية الشاممة

   

محمد تركان 
 العزازي

تاثير برنامج مقترح باستخدام األلعاب التاسيسية عمي القدرات الحركية وتعمم بعض الدحرجات 
 في الجمباز ألطفال ما قبل المدرسة

اكتوبر  
1025 

مجمة عموم 
 الرياضة

   

تركان محمد 
 العزازي

العقميو ومستوي األداء تاثير برنامج تعميمي باستخدام دورة التعمم فوق المعرفية عمي الصالبة 
 المياري لجياز عارضو التوازن

22/1/
1027 

مجمة بحوث 
 التربية الرياضية

   

تركان محمد 
 العزازي

تأثير برنامج تعميمي باستخدام التعمم التعاوني عمي التحصيل المعرفي وتعميم بعض الميارات 
مرحمة التعميم األساسياألساسية لجياز الحركات االرضية لتمميذات الحمقو الثانية من   

يوليو 10
1026 

مجمة جامعة 
السادات لمتربية 

البدنية 
 والرياضية

   

       

 



  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

كلية التربية الرياضية للبنات  
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  
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