
  
 
 

 

 *ٌذكر عنوان المجله العلمٌة 
 **ٌذكر عنوان المؤتمر 

الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

 بيان رصد االبحاث العلميةألعضاء هيئة التدريسبقسم المناهج وطرق التدريس

الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

ر
ستٌ

ج
الما

 

اٌمان 
 الحارونً

      

تهانً 
 عبدالعزٌز

      

 هند فرحان
      

نادٌة 
 زغلول

عالقة التفكٌر االبتكارى وبعض "
سمات الشخصٌة بمستوى األداء 

 "فى التدرٌب المٌدانً

     م0222

امٌرة 
 قطب

 للطالبة التدرٌسً االداء تقوٌم"
 مقررات دراسة ضوء فً المعلمة

 "التدرٌس وطرق المناهج قسم

     م0222

مها 
 عبدالوهاب

مستوى الكفاءة األدائٌة للتدرٌس "
بأستخدام الحاسب األلى لطالبة 

 "كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الزقازٌق.

     م0222

رضوى 
 همت

فاعلٌة برنامج تربٌة حركٌة "
باستخدام الوسائط المتعددة على 

العشوائٌة بعض السلوكٌات 
 "الطفال ما قبل المدرسة

     م0222

 لمٌاء
تصمٌم منهاج تربٌة رٌاضٌة "

 2-6لطفل المرححلة االبتدائٌة 
 "سنوات

     م0206
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

 اسراء

 على البالستى التدرٌب تأثٌر "
 البدنٌة المتغٌرات بعض تطوٌر

 هوكى لالعبات والمهارٌه
 "المٌدان

     م0202

 رضوى 

خرائط المفاهٌم تاثٌر استخدام "
المبرمجة على تعلم بعض 

المهارات الحركٌة لطالبات كلٌة 
التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة 

 "الزقازٌق

     م0202

 هدٌر

 التعلم لنواتج مقارنة دراسة"
 ضوء فى المعدلة البدنٌة للتربٌة

 التربٌة معلمة اعداد متطلبات
 الكلٌات ببعض الرٌاضٌة

 "المعتمدة المتخصصة

     م0202

راة
الدكتو

 

اٌمان 
 الحارونً

      

تهانً 
 عبدالعزٌز

      

 هند فرحان
      

امٌرة 
 قطب

 الجوانب لتحسٌن تعلٌمً برنامج"
 المعلمة للطالبة والقٌادٌة التفاعلٌة

 "الرٌاضٌة التربٌة بدرس

     م0222
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

نادٌة 
 زغلول

بناء مقٌاس تنبؤى لاللتزام "
 القٌادى كأحد محددات انتقاء

المتقدمات لكلٌات التربٌة 
 "الرٌاضٌة

     م0222

مها 
 عبدالوهاب

برنامج تعلٌمى للطالقة الحركٌة "
و فاعلٌتة على المهارات الحركٌة 

األساسٌة و بعض األهداف 
التربوٌة بدرس التربٌة 

 "الرٌاضٌة.

     م0200

رضوى 
 همت

فاعلٌة القصة الحركٌة المصورة "
على تحسٌن التأزر البصرى 

الحركى وبعض المهارات 
االجتماعٌة لالطفاال المعاقٌن 

 "ذهنٌا للتعلم

     م0202

 لمٌاء
قوة البداٌة وعالقتها بتسارع "

الجسم فى الوثب العمودى 
 "والعرٌض

     م0202

ستاذ 
ً ا

ج العلم
النتا

ث ا
حا

اب

ستاذ / ما بعد 
عد/ ا

سا
م

ستاذٌة
ال
ا

 

اٌمان 
 الحارونى

      

تهانى 
 عبدالعزٌز

      

       هند فرحان

امٌره 
 قطب 

 أداء لتطوٌر مقترح تصور
 ضوء فى العملٌة التربٌة مشرفات

 من اإلشرافٌة الممارسات واقع
 الطالبات على نظرهن وجهة

 البدنٌة العلوم مجلة فى منشور بحث م00/0/0202
 كلٌة ، عشر السادس العدد ، والرٌاضٌة

 جامعة – السادات بمدٌنة الرٌاضٌة التربٌة
 فردى المنوفٌة
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

 المعلمات

 الحركٌة القصص إستخدام فاعلٌة
 الحركٌة المهارات تطوٌر على

 رٌاض لمرحلة األخالقٌة والقٌم
 األطفال

 للتربٌة العلمٌة المجلة فى منشور بحث م02/2/0200
 كلٌة ،( 24) العدد ، والرٌاضة البدنٌة
 جامعة – للبنات الرٌاضٌة التربٌة

 اإلسكندرٌة

   

 بإستراتٌجٌة تعلٌمى برنامج تأثٌر
 الواجبات أسلوب بإستخدام كٌلر

 ألعاب مهارات تعلم على الحركٌة
 من الثانٌة الحلقة لتلمٌذات القوى
 األساسى التعلٌم

 فى منشور بحث  م02/2/0200
 نظرٌات مجلة

 ،  وتطبٌقات
 ، الدولٌة النسخة

 التربٌة كلٌة
 بابوقٌر الرٌاضٌة

 جامعة ،
 اإلسكندرٌة

  

 المعاقٌن التالمٌذ بٌن الدمج تأثٌر
 بعض تعلم على واألسوٌاء ذهنٌا

 الٌد كرة فى األساسٌة المهارات

 Publication  م02/2/0202
in Theories 

& 
Applications 

, the 
International 

Edition , 
Faculty of 

Physical 
Education , 

Abu Qir , 
Alexandria , 
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الرياضية للبنات  كلية التربية  
الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون    

 

الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

Egypt . 

 التطبٌق أسلوبى إستخدام تأثٌر
 والعمل المستوٌات متعدد الذاتى

 بعض تعلم على التبادلى
 الٌد كرة فى الهجومٌة المهارات

 اإلعدادٌة المرحلة تلمٌذات لدى

 للتربٌة العلمٌة المجلة فى منشور بحث م00/6/0202
 كلٌة ،( 66) العدد ، والرٌاضة البدنٌة
 جامعة – بالهرم للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة
 حلوان

   

 على حركٌة تربٌة برنامج فاعلٌة
 الحركٌة القدرات بعض

 والتحصٌل العشوائٌة والسلوكٌات
 لرٌاض المصور المعرفى
 األطفال

 وفنون علوم) العلمٌة المجلة فى منشور بحث م04/00/0202
 للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة ،( الرٌاضة
 حلوان جامعة – بالجزٌرة

   

 أسلوب بأستخدام برنامج فاعلٌه 
 بعض على الذهنى العصف

 للطالبه التدرٌسٌه المهارات
 المعلمه

 ٌولٌو
 م 0204

 وتطبٌقات نظرٌات مجله فى منشور بحث
 جامعه-بأبوقٌر للبنٌن الرٌاضٌه التربٌه كلٌه

 األسكندرٌه

   

 بأستخدام تعلٌمى برنامج تأثٌر
 على حركٌه أستكشافٌه أنشطه
 البدنٌه المتغٌرات بعض

 الطائره الكره فى والمهارٌه
 بالمرحله السمع لضعاف

 اإلعدادٌه

  أكتوبر
 م 0206

 فى منشور بحث   
 العلمٌه المجله

 علوموفنون)
 ،المؤتمر(الرٌاضه

 الدولى العلمى
 التنمٌه" السابع

 والقضاٌا البشرٌه
 الرٌاضٌه
 ،كلٌه" المعاصره

 الرٌاضٌه التربٌه
-بالجزٌره للبنات
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

 حلوان جامعه

 الحركٌه للتربٌه برنامج ثأثٌر
 األساسٌه الحركٌه المهارات على

 لألطفال األجتماعٌه والتفاعالت
( 2-6) سن من البكم الصم

 سنوات

 فبراٌر
 م0202 

 منشور بحث  
 المؤتمر فى

 العلمى
 رؤٌه"الرابع

 للبحث مستقبلٌه
 لتطوٌر العلمى

 الرٌاضه
 ،المجلد"العربٌه
 ،كلٌه الثانى

 التربٌه
-بنٌن الرٌاضٌه

 جامعه
 الزقازٌق

 

 اإلكتشاف أسلوب أستخدام تأثٌر
 الكفاءه مستوى على الموجه

 بعض وتعلم الحركٌه اإلدراكٌه
 المرحله لتالمٌذ الٌد كره مهارات
 األبتدائٌه

 ماٌو
 م 0202

 فى منشور حث 
 بحوث مجله

 الشامله التربٌه
 األول ،المجلد
 األول للنصف
 العلمٌه لألبحاث

 م، 0202لعام
 التربٌه كلٌه

 بنات، الرٌاضٌه
 الزقازٌق جامعه

  

 بدرس التوافقٌه القدرات تأثٌر
 تعلم على الرٌاضٌه التربٌه

  ٌناٌر
 م 0206

 الشامله التربٌه بحوث مجله فى منشور حث
 العلمٌه لألبحاث األول للنصف األول ،المجلد
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

 فى األرضٌه الحركات مهارات
 المرحله لتالمٌذ الجمباز

 .األبتدائٌه

 بنات، الرٌاضٌه التربٌه كلٌه م، 0206لعام
 الزقازٌق جامعه

 بأستخدام تعلٌمى برنامج تأثٌر
 الوعى على اآللى الحاسب
 البدنٌه المتغٌرات وبعض الصحى
 بالمرحله السمع ضعاف للتالمٌذ

 .األبتدائٌه

 ٌولٌو
 م 0206

 التربٌه بحوث مجله فى منشور بحث
-بنٌن الرٌاضٌه التربٌه كلٌه الرٌاضٌه،

 الزقازٌق جامعه

   

 العالجى التدرٌس أستخدام ثأثٌر
 المهارات بعض تعلم على

 نحو الدافعٌه وزٌاده األساسٌه
 صعوبات ذوى لألطفال التعلم
 الحركى التعلم

 ٌناٌر
 م 0202

 وتطبٌقات نظرٌات مجله فى منشور حثب
 جامعه– بأبوقٌر للبنٌن الرٌاضٌه التربٌه كلٌه

 األسكندرٌه

   

نادٌة 
 زغلول

 المصغر التدرٌس استخدام فاعلٌة"
 بعض علً المرئً بالمسجل المدعم

 الطالبات لدى التدرٌسٌة الكفاٌات
 الرٌاضٌة التربٌة بكلٌة المعلمات

"الزقازٌق جامعه بنات  

 كلٌة -الرٌاضٌة التربٌة لعلوم العلمٌة المجلة م02/0226
 طنطا )فردى( جامعة  - الرٌاضٌة التربٌة

   

 الطالبة أداء مستوى بٌن العالقة"
 الشخصٌة السمات وبعض المعلمة
 وغٌر للمتفوقات البدنٌة والذات

"مسحٌة دراسة المتفوقات  

 التربٌة كلٌة -الرٌاضٌة التربٌة بحوث مجلة م2/0222
 المجلد - الزقازٌق جامعة – بنات الرٌاضٌة

 )مشترك(. الثانً النصف  -الثانً

   

 التطبٌق اسلوب استخدام فاعلٌة" 
 بعض علً االقران بتوجٌة

 لتلمٌذات القوي ألعاب مهارات
 التعلٌم من الثانٌة الحلقة

 ".اآلساسً

 العلمً المؤتمر    م2/0226
الثالث الدولً  

 التربٌة لكلٌة
 – بنات الرٌاضٌة

 الزقازٌق جامعة
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

 مارس من –
00-
 م02/2/0226

 بإستراتٌجٌة تعلٌمً تاثٌربرنامج"
 الواجبات اسلوب باستخدام كلٌر

 مهارة تعلم علً الحركٌة
 لتلمٌذات الٌد كرة فً التصوٌب

 ".الثانوي االول الصف

 للتربٌة المتحصصة العلمٌة المجلة م2/0226
 جامعة - الرٌاضٌة التربٌة كلٌة -الرٌاضٌة

 . أسٌوط

   

 المهنً التطوٌر معاٌٌر" 
 واالحتراق بالضغوط وعالقته
 التربٌة لمعلمات النفسً

 ."الرٌاضٌة

 التربٌة بكلٌة الشاملة التربٌة بحوث مجلة م2/0222
 المجلد - الزقازٌق جامعة – بنات الرٌاضٌة

 (مشترك.) االول النصف  -االول

   

 للقصص منهاج  استخدام أثر"
 الرٌاضٌة التربٌة بدرس الحركٌة
 لدي االجتماعً التكٌف لتعدٌل

 من األول الصف تلمٌذات
 اإلمارات بدولة االبتدائٌة المرحلة
 "المتحدة العربٌة

 العلمً المؤتمر    م0202
الثانً الدولً  

 العلمً البحث)
 واإلبداع

 شرم(  االولٌمبً
 نوفمبر الشٌخ
 جامعة  -م 0202

 كلٌة -السوٌس قناة
 الرٌاضٌة التربٌة

 بالعرٌش

 لمنهج الخلقٌة القٌم تحلٌل" 
 للتعلٌم والصحٌة البدنٌة التربٌة
 " المتحدة العربٌة اإلمارات بدولة

 العلمً المؤتمر    م0202
 الخامس الدولً
 المؤتمر)عشر

 الثالث الدولً
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الدرجة 
 العلمٌة
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 النشر
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 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

الرٌاضً لإلبداع  
) 

 عربٌة رؤٌة)
 كلٌة -(  مشتركة
 الرٌاضٌة التربٌة
 جامعة  -للبنٌن
   حلوان

 الحركٌة القصة استخدام تأثٌر" 
 االنتماء مستوي علً التفاعلٌة
 األول الصف لتلمٌذات الوطنً

 بدولة األساسً التعلٌم من
 "المتحدة العربٌة اإلمارات

 العلمً المؤتمر    م 0206
 السابع الدولً

 عشر
 الذهبً الٌوبٌل

 النفس لعلم
 فً الرٌاضً

 والدول مصر
 كلٌة -العربٌة
 الرٌاضٌة التربٌة
 جامعة  -للبنٌن
   حلوان

 الصف استراتٌجٌة فاعلٌه"
 بعض تعلم مستوي علً المقلوب

 الجمباز فً االساسٌة المهارات
 من الخامس الصف لتلمٌذات

 "االمارات بدوله االساسً التعلٌم

 -الرٌاضٌة التربٌة وفنون لعلوم أسٌوط مجلة م0206
 . أسٌوط جامعة - الرٌاضٌة التربٌة كلٌة

   

 على تعلٌمٌة حقٌبة تصمٌم"
 فً المعلمة الطالبة اداء مستوى
 التربٌة بكلٌة المٌدانً التدرٌب

 التربٌة كلٌة -   الرٌاضٌة علوم مجلة م0206
 المنٌا جامعة - الرٌاضٌة
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

 "الزقازٌق جامعة الرٌاضٌة

 االفتراضً الواقع اسلوب فاعلٌة"
  المهنٌة المتطلبات مستوى علً

 التربٌة بكلٌة  المعلمة للطالبة
 "الزقازٌق جامعة  الرٌاضٌة

 التربٌة كلٌة -   الرٌاضٌة علوم مجلة م0202
 المنٌا جامعة - الرٌاضٌة

   

 استراتٌجٌة استخدام تأثٌر"
 وألعاب التعاونى للتعلم" جٌكسو"

 الطوٌل الوثب تعلم على غرضٌة
 اإلعدادٌة المرحلة لتلمٌذات

 "الرٌاضٌة

 التربٌة كلٌة -الرٌاضٌة التربٌة بحوث مجلة م0202
 الزقازٌق جامعة – بنات الرٌاضٌة

   

مها 
 عبدالوهاب

تأثٌر الدمج بٌن أسلوبً اإلثراء "
والتجمٌع على تعلم بعض 

مهارات الكرة الطائرة لتلمٌذات 
 "مدارس الثانوٌة الرٌاضٌة.

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم جامعة  م0/2/0200
 حلوان )فردى(

   

المعوقات التً تواجه موجهات " 
 "التربٌة الرٌاضٌة المدرسٌة .

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة  م0/2/0202
 الزقازٌق )فردى(

   

تأثٌر إستخدام األدوات الصغٌرة " 
المبتكرة على مستوى آداء بعض  

القدرات اإلدراكٌة الحركٌة 
والمهارات األساسٌة فً ألعاب 

 "المدرسة القوى ألطفال ما قبل

كلٌة التربٌة الرٌاضٌه للبنات بالجزٌره  م04/2/0202
 جامعة حلوان

   

تأثٌر التمرٌنات االٌقاعٌة فى " 
تنمٌة المهارات الحركٌة االساسٌة 

وعالج أضطراب االنتباه لذوى 
اآلعاقة الذهنٌة بنظامى الدمج 

 "والعزل .

المجلة العلمٌة )نظرٌات وتطبٌقات( كلٌة  م0/2/0202
التربٌة الرٌاضٌه للبنٌن بأبو قٌر  جامعة 

 )جماعً( األسكندرٌه
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الدرجة 
 العلمٌة

 
 عنوان الدراسة االسم

تارٌخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمً** مجلة علمٌة*

دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

تأثٌر األلعاب التعلٌمٌة الموجهة " 
على كل من المتغٌرات البدنٌة 
والمهارات الحركٌة االساسٌة 

وبعض القٌم الخلقٌة واألجتماعٌة 
 "لتالمٌذ المرحلة األبتدائٌة

 
 م04/6/0204

ٌن للبن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة
 اتجامعةالزقازٌق )فردى(

   

تأثٌر استخدام التعلم النشط على " 
تعلم بعض المهارات االساسٌة 
فً ألعاب القوى لتالمٌذ الحلقة 

 "االولى من التعلٌم األساسً

 
  
 م2/00/0204

 للبنٌن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة
 جامعةالزقازٌق)فردى(

   

رضوى 
 همت

فاعلٌة برنامج للسٌكو دراما 
على التوافق النفسً  الحركٌه

والرضا الحركى لالطفال الصم 
 والبكم

     م0204

فاعلٌة برنامج باستخدام االلعاب  
التمهٌدٌة على تنمٌة السلوك 

 التوافقى

     م0204

تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام  
انشطة استكشافٌة حركٌة على 

بعض المتغٌرات البدنٌة 
والمهارٌة فى الكرة الطائرة 

 السمع لضعاف

     م0206

تأثٌر استخدام االلعاب التمهٌدٌة  
على تعلم بعض مهارات العاب 
القوى بدرس التربٌة الرٌاضٌة 
لدى تلمٌذات الحلقة الثانٌة من 

     م0206
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دولًاقلٌمى/  محلً  اقلٌمً/ دولً محلً 

 التعلٌم االساسً

تأثٌر استخدام االلعاب المتنوعة  
الشعبٌة( على تنمٌة -)الحركٌة

التفاعل االجتماعى لالطفال من 
 سنوات  6-4سن 

     م0202
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