
  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 بيان رصد االبحاث ألعضاء هيئة التدريس بقسم الترويح والتنظيم واالدارة

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

دولياقليمى/  محلي  اقليمي/ دولي محلي 

ر
ستي

ج
الما

 

 د/ مرفت عبد الغفار 
تقووويم األنشوولة الرياضووية بمرابوو  الشووبا  

 الملورة بمحافظة الدقهلية
     م 6881/ 52/8

دراسة ألهوم المشوب ت التوي تواجوف الفنيوين  د/ مني عبد الفتاح 
الرياضوويين فووي القلووال التعليمووي بمحافظووة 

 الشرقية .

     م8-6881 -52

بنووواء مقيووواس للاقافوووة الترويحيوووة للمسووونين  د/ ايناس محمد غانم 
 . بمحافظة القاهرة

     م6881 -4 -58

تأاير برنامج ترويحو  رياضوي مقتورح علو   د/ سميرة محمد خليل 
 التوافق النفس  ومفهوم الذات للمسنين

     م2/6/6882

بمرابووو  محووددات انتقوواء القيوووادات االداريووة  د/ نشوي سمير عبده 
 الشبا  الملور

6/7/4002     

تقووويم االسووتامار الرياضووي بووبع  األنديووة  د/ الهام محمود أحمد 
الخاصة في بع  محافظات جمهورية مصر 

 العربية 
 م5166/ 8/6

    

برنامج ترويح مقتورح علوي تنميوة  د/ مني أبو هاشم محمد 
االتجاهووووات البيئووووة لوووودي تلميووووذات 

 المرحلة االعدادية 

40/00/4002     

فاعليوووووة اللعووووو  فووووووي تنميوووووة حوووووو   د/ سمر عبد هللا البصيلي 
االسووتل ل وع قتووف بووالنمو المعرفووي 

 لدي االلفال في مرحلة الروضة.

     م11/5115/ 5



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

دولياقليمى/  محلي  اقليمي/ دولي محلي 

دور القيوووووادة التحويليوووووة فوووووي تلووووووير أداء  د/ سارة عالف الصافوري 
رؤسوووواء األقسووووام بووووبع  بليووووات التربيووووة 

 الرياضية في ج .م .ل 

01/00/4007     

راه 
الدكتو

 

 د/ مرفت عبد الغفار 
تأاير برنامج ترويحي رياضي عل  السلوك 
 العدواني لدى تلميذات المرحلة االعدادية

     م0994

اسوووتخدام بعووو  األدوات و األجهووو ة توووأاير  د/ مني عبد الفتاح 
المبتبرة في ج ء اإلعداد البدني من دروس 
التربية الرياضية علي بع  مبونات اللياقة 
الحربيووووة لوووودي ت ميووووذ و تلميووووذات الحلقووووة 

 األولي من التعليم األساسي .

     م4-0-0994

تقويم نظام التخصص وع قتف بمستوي  د/ ايناس محمد غانم 
 التربية العملية بالمدارساللالبات في 

46- 2-4000      
 
 

بنوووووووواء مقيوووووووواس للضووووووووغول واالحتووووووووراق  د/ سميرة محمد خليل 
  النفسي لمدرسي التربية الرياضية

     م0/04/0999

معوقات تسويق الخدمات الترويحية  د/ نشوي سمير عبده 
الرياضية ببع  المؤسسات الرياضية 

 بمحافظة الشرقية
02/1/4009 

    

دور الصحافة الرياضية االلبترونية في  د/ الهام محمود أحمد 
تشبيل اتجاهات شبا  الجامعات نحو 

 .ممارسة النشال الرياضي 

م4/00/4002      
 
 

تصميم موقع البتروني للالبات بلية التربية  د/ مني أبو هاشم محمد 
 الرياضية لمادة الترويح 

40/00/4007     

دراسوووة تقويميوووة لواقوووع الووووعي الترويحوووي  د/ سمر عبد هللا البصيلي 
لمعلمي التربية الرياضية والت ميذ وع قتوف 

     م51/9/8152
 



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

 مؤتمر علمي** مجلة علمية*

دولياقليمى/  محلي  اقليمي/ دولي محلي 

بممارسووووة االنشوووولة بالمرحلووووة االعداديووووة 
 بمحافظة الدقهلية. 

 
 

 

الدرجة 
 العلمية

 
 عنوان الدراسة االسم

تاريخ المنح / 
 النشر

 جهة النشر

علمية*مجلة   مؤتمر علمي** 

 اقليمي/ دولي محلي اقليمى/ دولي محلي

ستاذ 
عد /أ

سا
ستاذ م

ي /ا
علم

ج ا
النتا

ث ا
حا

اب

ستاذية 
ال
/ما بعد ا

 

أاووور ممارسوووة بعووو  االنشووولة الرياضوووية  د/ مرفت عبد الغفار 
علووي مفهوووم الووذات لوودى المعوواقين بووبع  

 االعاقات الجسدية

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  م 6881
الرياضية الشواملة بليوة 
التربيوووووووووة الرياضوووووووووية 

 ال قا يق

   

 د/ مرفت عبد الغفار 
حاجووات االمووان وع قاتهووا بمفهوووم الووذات 

 الممارسوووووات  لووووودي الممارسوووووات وغيووووور
 ل نشلة الرياضية

مجلووة البحوووث التربيووة  م 6881
الرياضية الشواملة بليوة 
التربيوة الرياضوية بنوات 

 ال قا يق

   

تااير برنامج ل لعا  الشعبية عل  الرضوا  د/ مرفت عبد الغفار 
الحربوو  وع قتووف بالشخصووية لوودى ت ميووذ 

 المرحلة االبتدائية

مجلووة البحوووث التربيووة  م 6881
الرياضية الشواملة بليوة 
التربيوة الرياضوية بنوات 

 ال قا يق

   

تووأاير برنووامج تربيووة حربيووة علووي بعوو   د/ مرفت عبد الغفار 
االدراك والتبيف العام لودي ألفوال  جوان 

 (سنوات4-2)

المجلووة العلميووة للتربيووة  م 6884
البدنية والرياضية بليوة 
التربية الرياضية للبنين 
 بالهرم ,جامعة حلوان

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

تووأاير برنووامج ترويحووي علوو  االضوولرا   د/ مرفت عبد الغفار 
 السلوب  لدى االيتام دراسة مقارنة

مجلووووة العلوووووم وفنووووون  م 6884
 الرياضة 

مجلة علمية متخصصوة 
االووووووث اانويووووووة بليووووووة 
التربيوووووووووة الرياضوووووووووية 

 للبنات حلوان

   

الاقافوووة الترويحيوووة وع قتهوووا باتجاهوووات  د/ مرفت عبد الغفار 
 المسنين نحو الشيخوخة 

مجلووووووووووووة نظريووووووووووووات  م 5111
وتلبيقوات بليوة التربيوة 
الرياضية بنين ابوو قيور 

 االسبندرية

   

فعاليووووووة برنووووووامج االلعووووووا  الترويحيووووووة  د/ مرفت عبد الغفار 
المتنوعوووووووة علوووووووي الغيووووووورة وع قتهوووووووا 
بالشخصووووووية لوووووودى تلميووووووذات المرحلووووووة 

 االبتدائية 

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  م 5111
الشووواملة بليوووة التربيوووة 
الرياضووية بنووات جامعووة 

 ال قا يق

   

تووأاير برنووامج للتوورويح االجتموواع  علوو   د/ مرفت عبد الغفار 
الشوووووعور بالوحووووودة النفسوووووية وع قتهوووووا 
بالع قوووووات االجتماعيوووووة المتبادلوووووة لووووودى 

 المراهقات 

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  م 6888
الشووواملة بليوووة التربيوووة 
الرياضوووووووووية للبنوووووووووات  

 ال قا يق

   
 
 
 

ي 
علم

ج ا
النتا

ث ا
حا

اب

ستاذ 
عد /أ

سا
ستاذ م

/ا

ستاذية 
ال
/ما بعد ا

أاوور ممارسوووة بعوو  االنشووولة االرشوووادية   مرفت عبد الغفارد/  
والهويوووات الترويحيوووة وتنميوووة المسوووؤلية 

 االجتماعية  

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  م 5116
الرياضووية بليووة التربيووة 
الرياضوووووووووووية بنوووووووووووين 

 ال قا يق

   

توووأاير برنوووامج أنشووولة ترويحيوووة حربيوووة  د/ مرفت عبد الغفار 
االجتماعية خوارج وخلوية عل  التفاع ت 

المنوووو ل لوووودى االلفووووال المعوووواقين عقليووووا 
 القابلين للتعلم

 

مجلووة البحوووث التربيووة  م 5115
الشووواملة بليوووة التربيوووة 
الرياضوووووووووية للبنوووووووووات 

 ال قا يق

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

دراسووة لووبع  معوقووات حربووة المرشوودات  د / مني عبد الفتاح للفي 
بموووودارس الحلقوووووة الاانيووووة مووووون التعلووووويم 

 الشرقية .االساسي بمحافظة 

مجلة علووم الرياضوة و  م1-4-6881
التربية الرياضية ,بليوة 
التربيوووووووووة الرياضوووووووووية 
,جامعووة المنيووا ,المجلوود 

 61التاسع ,العدد 

   

الرضا عن أنشلة وقت الفورا  و السولوك  د / مني عبد الفتاح للفي
االجتماعي ومفهوم الذات لدي الممارسين 

 لنشال الجوالة بالجامعات 

 
 م66-4-6888
 
 
 

مجلة علووم الرياضوة و 
التربية الرياضية ,بليوة 
التربيوووووووووة الرياضوووووووووية 

 6888,جامعوووة المنيوووا 
المجلووود العاشووور ,العووودد 

51 

   

توووأاير ممارسوووة بعووو  أنشووولة الهوايوووات   د/ مني عبد الفتاح للفي
علووي التفبيوور األبتبوواري و النسووق القيمووي 
لوودي ت ميووذ الحلقووة النولووي موون التعلوويم 

 األساسس .

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  م52-1-6888
الشوووواملة,بلية التربيووووة 
الرياضوووووووووية للبنوووووووووات 
,جامعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
ال قا يق,المجلد الاواني 

 , النصف األول

   

تووأاير برنووامج للتوورويح األجتموواعي علووي  د/ مني عبد الفتاح للفي 
الشووووعور بالوحووووودة النفسوووووية و ع قتهوووووا 
بالع قوووووات األجتماعيوووووة المتبادلوووووة لووووودي 

 المراهقات .

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  م62-8-6888
الشوووواملة,بلية التربيووووة 
الرياضوووووووووية للبنوووووووووات 
,جامعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
ال قا يق,المجلوووود االول 

 النصف الااني

   

ااوور المعسووبرات بمنشوول خلوووي  جتموواعي  د/ مني عبد الفتاح للفي 
علووي األتجاهووات البيئيووة للممارسووين موون 
لوو   جامعووة ال قووا يق ة دراسووة مقارنووة 

 ة.
 

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  م61-4-5111
الشوووواملة,بلية التربيووووة 
الرياضوووووووووية للبنوووووووووات 
,جامعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
ال قا يق,المجلد الاواني 

 , النصف األول

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

تأاير برنامج أنشلة حربية مقترح لتنمية  د/ مني عبد الفتاح للفي
ح  األستل ل لدي تلميذات المرحلة 

 األعدادية .

أبتوبر  61-68
 م5111

المجلد األول   
المؤتمر لبحوث 

العلمي الاالث ة 
االستامار 

والتنمية البشرية 
في الولن 
العربي من 

 منظور رياضي

 

 

تأاير برنامج أنشلة ترويحية حربية و  د/ مني عبد الفتاح للفي
خلوية علي التفاغ ت اإلجتماعية خارج 

المن  ل لدي األلفال المعاقين عقليا 
  .القابلين للتعلم 

التربية مجلة بحوث  م  2-66-5115
الشاملة,بلية التربية 

الرياضية للبنات 
 ,جامعة ال قا يق

 

   

أار ممارسة نشال البراعم بمنشل  د/ مني عبد الفتاح للفي
ترويحي تربوي علي بع  جوان  النمو 

التبيفي لدي ألفال ماقبل والسلوك 
( سنوات ة دراسة  1-2المدرسة ) 
 مقارنة ة.

مجلة بحوث التربية  م61-66-5111
الشاملة,بلية التربية 

الرياضية للبنات 
 ,جامعة ال قا يق

   

 

فعالية برنامج ترويحي حربر اجتماعي  د/ مني عبد الفتاح للفي
علي تنمية المهارات االجتماعية وخف  
الشعور بالخجل لدي االلفال بمؤسسات 
الرعاية األجتماعية في مرحلة اللفولة 

 المتأخرة  .

,مجلة بحث منشور  م52-65-5114
المرب , ةدراسات في 

التعليم الجامعي ة 
 ,جامعة عين شمس

   

 

الدور التربوي الترويحي للمعسبرات  د/ مني عبد الفتاح للفي
وع قتف بتقدير الذات والن عة التفاؤلية 
لدي الشبا  في المرحلة الجامعية , بحث 

 منشور .

المجلة العلمية للتربية  م4-1-5112
التربية الرياضية,بلية 
الرياضية للبنين 

 .,جامعة حلوان

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

مظاهر بع  أنشلة الترويح الشعب  في  د/ مني عبد الفتاح للفي
الموالد ومناسبات أخري بمحافظة 

الشرقية ة دراسة تحليلية أناروبولوجية 
 ة .

مجلة بحوث التربية  م1-8-5112
الرياضية,بلية التربية 

الرياضية للبنين 
 ,جامعة ال قا يق

   

 

األهمية النسبية ألنشلة البمبيوتر بين  د/ مني عبد الفتاح للفي
أنشلة وقت الفرا  خ ل العللة الصيفية 
لدي النشئ في مرحلة المراهقة في ضوء 
متغيري الجنس والمستوي االجتماعي 

 واالقتصادي .

مجلة نظريات  م51-65-5112
وتلتبيقات ,بلية 

التربية الرياضية للبنين 
 االسبندرية,جامعة 

   

 

المشاربة في االنشلة الترويحية  د/ ايناس محمد غانم 
الرياضية وع قتها بالرضا عن الحياة 

 والتواقف النفسي لببار السن

 
 م4-65-5115

مجلة بحوث التربية 
الرياضية __بلية 

التربية الرياضية للبنين 
 جامعة ال قا يق

   

 

أنشلة حربية مقترح فاعلية برنامج  د/ ايناس محمد غانم 
باستخدام االلعا  الصغيرة الترويحية 
لتنمية المهارات الحربية االساسية 

والقدرات االدرابية الحربية للفل ما قبل 
 المدرسة

مجلة بحوث التربية  م5115 -1 -61
الشاملة _المجلد األول 
النصف األول _بلية 
 التربية الرياضية بنات

   

 

برنامج ترويحي رياضي مقترح  تأاير د/ ايناس محمد غانم 
علي بع  المبونات الجسمية والن عة 
التفاؤلية ومواجهة ضغول أحداث الحياة 

 للسيدات بعد انقلال اللمث
 

مجلة بحوث التربية  م5114 -1 -11
الرياضية__بليةالتربية 
الرياضية للبنين جامعة 

 ال قا يق

   

 

رياضي علي فاعلية برنامج ترويحي  د/ ايناس محمد غانم 
بع  القيم االخ قية ومفهوم الذات من 

 المعاقين حربيا

مجلة علمية متخصصة  م65-5111- 8
لبحوث التربية البدنية 

بلية  -والرياضية 
التربية الرياضية للبنين 

 أبوقير االسبندريف -

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

الممارسة الترويحية وتأايرها علي  د/ ايناس محمد غانم  
لنلفال األيتام التوافق النفسي االجتماعي 
 بمؤسسات رعاية األلفال

     م5112 -61 -8

 

تأاير برنامج ترويحي رياضي باستخدام  د/ ايناس محمد غانم 
األلعا  الصغيرة علي تعلم بع  

المهارات الهجومية والحالة النفسية 
 لمبتدئي برة السلة

مجلة بحوث التربية  م51-8-5111
جامعة  –الشاملة 
 ال قا يق

   

 

فاعلية برنامج ترويحي مائي مقترح علي  د/ ايناس محمد غانم 
بع  مبونات اللياقة البدنية والمتغيرات 
 الفسيولوجية والنفسية لدي المراه المسنة

61-
 م62/1/5118

المؤتمر االقليمي    
الرابع للمجلس 
الدولي للصحة 
والتربية البدنية 

والترويح 
والرياضة 

والتعببر الحربي 
الشرق لمنلقة 
 االوسل

 

تقويم اداره المهرجان القومي للمسابقات  د/ ايناس محمد غانم 
الرياضية الترويحية مقارنة باداره 

 المهرجان السابق

المؤتمر العلمي    م1-2/1/5118
الدولي الاالث 

بلية  -5118
التربية الرياضية 
بنين جامعة 
 ال قا يق

 

 

حربية باستخدام فاعلية برنامج أنشلة  د/ ايناس محمد غانم 
الدمج علي تنمية بع  المتغيرات البدنية 
ومهارات الحالة الصحية ل لفال مت  مة 

 داون

مجلة بحوث التربية  م51-8-5161
جامعة  –الشاملة 
 ال قا يق

   

فعاليات الخدمات الترويحية ببع  االندية  د/ ايناس محمد غانم  
الرياضية ف  ضوء متللبات الجودة 

 الشاملة

 World journal م62-4-5166
sport scince - 

wjss 

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

القصة الحربية وااللعا  الترويحية  د/ ايناس محمد غانم 
بأستخدام االدوات الغرضية لتنمية االدراك 

حربي وخف  النشال المفرل -الحسي
 للمعاقين ذهنيا

 World journal م6-4-5166
sport scince - 

wjss 

   

 

فاعلية التمرينات المائية الترويحية علي  د/ ايناس محمد غانم 
 اللياقة الحربية لدي سيدات الو ن ال ائد

مجلة بحوث التربية  5168
بلية التربية –الشاملة 

 –الرياضية بنات 
 جامعة ال قا يق

   

 

تأاير استخدام األسلو  المتباين علي  د/ ايناس محمد غانم 
المستوي اداء بع  المهارات االساسية 

الهجومية في برة السلة بلية تربية 
 رياضية بنات ال قا يق

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  5168
بليووة التربيووة –الشوواملة 

 –الرياضووووووووية بنووووووووات 
 جامعة ال قا يق

   

 

فاعلية برنامج ترويحي لخف   د/ ايناس محمد غانم 
االضلرابات السلوبية ل لفال المعاقين 

 ذهنيا )القابلين للتعلم (

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  5168
بليووة التربيووة –الشوواملة 

 –الرياضووووووووية بنووووووووات 
 جامعة ال قا يق

   

 

تأاير برنامج ترويحي رياضي علي بع   د/ ايناس محمد غانم 
المتغيرات البدنية لدي ل   اباديمية  

 سعد العبدهللا للعلوم األمنية بدولة البويت

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  5168
بليووة التربيووة –الشوواملة 

 –الرياضووووووووية بنووووووووات 
 جامعة ال قا يق

   

 

تأاير معاير الجودة علي معوقات الجودة  د/ ايناس محمد غانم 
التي تواجة معلمي التربية البدنية بدولة 

 البويت

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  5168
بليووة التربيووة –الشوواملة 

جامعة –الرياضية بنات 
 ال قا يق

   

 

تقييم واقع تلبيق ادارة الجودة الشاملة  د/ ايناس محمد غانم 
ل تحاد المصري لبرة اليد من وجة نظر 

 العبي الدرجة األولي

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  5168
بليووة التربيووة –الشوواملة 

 –الرياضووووووووية بنووووووووات 
 جامعة ال قا يق

 

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

دراسة عن مي انية الوقت الترويحي  د/ ايناس محمد غانم 
 لرواد تنس اللاولة

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  5168
بليووة التربيووة –الشوواملة 

 –الرياضووووووووية بنووووووووات 
 جامعة ال قا يق

   

 

تصميم موقع تعليمي لتحسن مستوي  د/ ايناس محمد غانم 
التحصيل الدراسي لمادة الترويح للالبات 

بلية التربية الرياضية بنات جامعة 
 ال قا يق

مجلوووة بحوووووث التربيووووة  5168
بليووة التربيووة –الشوواملة 

 –الرياضووووووووية بنووووووووات 
 جامعة ال قا يق

   

 

فاعلية برنامج ترويحي علي تنمية بع   د/ ايناس محمد غانم 
المهارات النفسية والتفاعل االجتماعي 

 لناشئات برة السلة

مجلة بحوث التربية  5168
بلية التربية –الشاملة 

 –الرياضية بنات 
 جامعة ال قا يق

   

 

واقع األنشلة الترويحية للمراه باألندية  د/ ايناس محمد غانم 
 الرياضية بدولة البويت

مجلة بحوث التربية  5168
بلية التربية –الشاملة 

 –الرياضية بنات 
 جامعة ال قا يق

   

 

فاعلية برنامج ترويحي رياضي مقترح  د/سميرة محمد خليل 
لتنمية التفاع ت االجتماعية لدي االلفال 

 التوحديين

بحث منشور في مجلة  م61/61/5116
بحوث التربية 

الرياضية الشاملة 
المجلد الااني النصف 
الااني بلية التربية 
الرياضية للبنات 
 جامعة ال قا يق

   

 

ممارسة األنشلة الترويحية وع قتها  د/سميرة محمد خليل 
باشبال الحاجات النفسية والحد من 

دور الرعاية السلوك العدواني اللفال 
 االجتماعية ةدراسة مقارنة ة

بحث منشور في مجلة  م1/1/5115
بحوث التربية 

 51الرياضية المجلد 
بلية التربية  14العدد

الرياضية للبنين جامعة 
 ال قا يق

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

تأاير برنامج ترويحي مقترح علي بع   د/سميرة محمد خليل 
المتغيرات االجتماعية والنفسية لدي 
 مراهقات دور الرعاية االجتماعية 

بحث منشور في مجلة  م8/5/5114
نظريات وتلبيقات 

بلية التربية  26العدد
الرياضية للبنين جامعة 

 االسبندرية

   

 

لدي المسؤلية االجتماعية وتقدير الذات   د/سميرة محمد خليل
ل   الجامعة الممارسين وغير 

الممارسين لبع  اوجة النشال الترويحي 
 ة دراسة مقارنة ة

بحث منشور في مجلة  م55/1/5111
بحوث التربية 

 51الرياضية المجلد 
بلية التربية  11العدد

الرياضية للبنين جامعة 
 ال قا يق

 
 

   

 

في التنظيم الدستوري لحقوق االنسان  د/سميرة محمد خليل 
 . المجال الرياضي في مصر

مجلة النظريات  م56/1/5111
بلية  -والتلبيقات 

التربية الرياضية للبنين 
جامعة  -بابي قير 
 االسبندرية

   

 

دور االع م الرياضي بأحد أهم العوامل  د/سميرة محمد خليل 
المؤارة في تبوين الصورة الذهنية لدي 

العبي الفريق األول للهوبي بنادي 
 الشرقية الرياضي 

مجلة النظريات  م54/2/5166
بلية  -والتلبيقات 

التربية الرياضية للبنين 
جامعة  -بابي قير 
 االسبندرية

   

 

دراسة تحليلية للمتللبات الدراسية اال مة  د/سميرة محمد خليل 
ألعداد خريج بلية التربية الرياضية في 

 مجال االدارة الرياضية 

المجلة العلمية للتربية  م61/2/5118
   -الرياضية والبدنية 

بلية التربية الرياضية 
 جامعة حلوان  -للبنين 

   



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

 MAIDEN PROPOSAL FOR د/ سميرة محمد خليل 
THE NEURAL-LINGUISTIC 
PROGRAMMING ( N.L.P.) 
ADMINISTRATIVE 
DEVELOPMENT 
LEADERSHIPSPORTS 

بحث منشور   م9/4000
بجامعة بتستي 

برومانيا 
UNIVERIST

Y OF 
PITESTI 

ROMANIA 

  

 

 A STUDY OF  د/ سميرة محمد خليل
MANAGIRIAL GOB 
SYSTEM OF OPEN WATER 
SWIMMING 

بحث منشور   م2/4000
بجامعة بتستي 

برومانيا 

UNIVERIST
Y OF 

PITESTI 
ROMANIA 

  

فاعلية ادارة وقت العمل لدى القيادات  د/ نشوي سمير عبده  
االدارية باالندية الرياضية بمحافظة 

 الشرقية

مجلة اسيول لعلوم و  6/65/5164
   فنون التربية الرياضبة.

 

تقويم االداء االدارى بمديرية الشبا   د/نشوي سمير عبده  
والرياضة بمحافظة الشرقية ف  ضوء 

 معايير ادارة الجودة الشاملة

مجلة اسيول لعلوم  6/4/5162
وفنون التربية 

 الرياضية.
  

 



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

وسائل االع م الرياضي ودورها في  د/ الهام محمود أحمد
مواجهة مظاهر السلوك الرياضي 

الرياضي , الشغ  , العدواني ) التعص  
 العنف ( لدي بع  روابل االلتراس .

  م56/4/5161

 ـــــ ـــــ

الموووؤتمر العلموووي 
الووووودولي الاالوووووث 
بوووووووووووووووووالعري  / 
جامعووووووووة قنوووووووواة 
السويس  المجلوة 
العلميووووة للتربيووووة 
البدنيوووووة وعلووووووم 
الرياضوووة , بليوووة 
التربية الرياضوية 
للبنوووين بوووالهرم / 

 جامعة حلوان
 
 

 

رؤية مستقبلية لتلبيق مبادئ االدارة   د/ الهام محمود أحمد
 الرشيدة ببع  االندية الرياضية المصرية 

  م56/4/5161

 ـــــ ـــــ

الموووؤتمر العلموووي 
الووووودولي الاالوووووث 
بوووووووووووووووووالعري  / 
جامعووووووووة قنوووووووواة 
السويس  المجلوة 
العلميووووة للتربيووووة 
البدنيوووووة وعلووووووم 
الرياضوووة , بليوووة 
التربية الرياضوية 
للبنوووين بوووالهرم / 
جامعوووووة حلووووووان  

 اة السويس قن

 

تصميم بلاقة االداء المتوا ن بمدخل  د/ الهام محمود أحمد 
لتلوير العمل االداري بوحدات حمامات 

 السباحة .

المجلة العلمية لعلوم  م62/5/5168
وفنون الرياضة , بلية 

التربية الرياضية 
للبنات بالج يرة , 
 جامعة حلوان .

 ـــــ ـــــ ـــــ



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

واقوووع الووودور التوعووووي لوووو ارة الشوووبا   د/ الهام محمود أحمد 
والرياضوووة فوووي تنميوووة الاقافوووة السياسوووية 
وانعباسوووتها علوووي البفووواءة االداريوووة لووودي 
االخصووائيين الرياضوويين العووامليين بووبع  
مرابووووو  الشوووووبا  والرياضوووووة بمحافظوووووة 

 الشرقية .

مجلووة علوووم الرياضووة ,  م1/1/5168
بلية التربية الرياضية , 

 جامعة المنيا .

 ـــــ ـــــ ـــــ

 

مدي مساهمة القيادة التحويلية في تلوير  د/ الهام محمود أحمد 
الرضووووووا الوووووووظيفي لوووووودي االخصووووووائيين 

 الرياضيين بجامعة ال قا يق 

مجلووة علوووم الرياضووة ,  م1/66/5168
بلية التربية الرياضية , 

 جامعة المنيا .

 ـــــ ـــــ ـــــ

 

آليووات تفعيوول منظومووة االدارة االلبترونيووة  د/ الهام محمود أحمد 
بالمؤسسوات الرياضووية فووي ضوووء التحووول 
الرقمووي لمؤسسووات الدولووة المصوورية موون 

 م ( 5111منظور ) رؤية مصر 

المجلوووة العلميوووة لعلووووم  م62/1/5168
وفنون الرياضوة , بليوة 
التربيوووووووووة الرياضوووووووووية 
للبنوووووووات بوووووووالج يرة , 

 جامعة حلوان .

 ـــــ ـــــ ـــــ

 

نموذج مقتورح لتلبيوق الرعايوة الرياضوية  د/ الهام محمود أحمد 
موووون المؤسسووووات االقتصووووادية العم قوووووة 
لمبووووووادرة رئوووووويس الجمهوريووووووة بتفعيوووووول 
 الممارسة الرياضية بالجامعات المصرية .

الموووؤتمر العلموووي  ـــــ ـــــ  م 16/61/5168
الووووودولي الاوووووامن 
بعنوووووان ة آفوووواق 
مسوووووووووووووووووووووتقبلية 
للرياضووة العربيووة 

ريقيووووووووووووووووووة واألف
المجلووووة  م5111

العلميووووووة لعلوووووووم 
وفنوووون الرياضوووة 
, بليوووووة التربيوووووة 
الرياضووية للبنووات 
بووووووووووووووووالج يرة , 
 جامعة حلوان .



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدربات الخالئة لببار السن نحو النشال  د/ مني أبوهاشم محمد 
 البدني .

المجلوووة العلميوووة لعلووووم  م 62/1/5168
وفنون الرياضوة , بليوة 
التربيوووووووووة الرياضوووووووووية 

بوووووووالج يرة , للبنوووووووات 
 جامعة حلوان .

  

 

فاعليووة برنووامج العووا  صووغيرة ترويحيووة  د/ مني أبوهاشم محمد 
علووي مسووتوي السوولوك الصووحي واللياقووة 

 الحربية للت ميذ ذوي االعاقة العقلية 

4/2/5168 
   

 



  
 
 

 

 *يذكر عنوان المجله العلمية 
 **يذكر عنوان المؤتمر 

  كلية التربية الرياضية للبنات
لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية    

 

 رئيس القسم                                                                                                                    معد التقرير       

  أ.د/ ايناس محمد غانم  د/ الهام محمود أحمد  

 د/ سمر عبد هللا البصيلي 

 ع / تقي ياسر أبو الفتوح 

 

 4009/ 04/ 1تاريخ التسليم : 


