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 جامعة ام القرى          
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 سنة النشر اسم المجلة العنوان م

لناشئي   متغيرات مستوي االنجازعلى بعـض  مقاومة متعددة االشكال تدريباتتأثير  1
 سنة. 16تحت  كرة القدم

 –علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي مجلة 
 –مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي 

 .3جامعة الجزائر
 م8118

فاعلية تدريبات مقترحة للرؤية البصرية على تطوير بعض القدرات التوافقية الخاصة   8
    ومستوى األداء المهارى لالعبي كرة القدم.

ية البدنية وعلوم كلية الترب  –مجلة علوم الرياضة 
 م8118 جامعة ديالى. –الرياضة 

تأثير استخدام ألعاب المباريات المصغرة على تنمية بعض القدرات الحركية  3
 سنوات(. 11 – 8والمهارات األساسية لبراعم كرة القدم )

كلية علوم -مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية 
 م8118 .جامعة الملك سعود –الرياضة والنشاط البدني 

استراتيجية مقترحة لتطوير البيئة التعليمية والتدريبية لناشئي كرة القدم بالمملكة  4
 .العربية السعودية

 –كلية التربية البدنية   –مجلة االجتهاد العلمية 
 م8117 جامعة الزيتونة.

تأثير برنامج تدريبي لتنمية القدرات البدنية الخاصة علي األداء المهارى المركب  5
 وبعض االستجابات الفسيولوجية لناشئ كرة القدم.

كلية   –المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة 
 م8116 جامعة حلوان. –التربية الرياضية للبنين 

ومخرجات  فسيولوجيةالمتغيرات البعض تأثير التدريب الدائري باألثقال علي  6
 لعربية السعوديةالمحليين بالمملكة ا لحكام كرة القدمالتحمل 

كلية   –المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة 
 م8116 جامعة حلوان. –التربية الرياضية للبنين 

( وعالقته بالمستوى cpkتأثير االجهاد البدني على انزيم كرياتين فسفوكينيز ) 7
 المهارى لناشئي كرة القدم.

كلية   –اضة المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والري
 م8115 جامعة المنصورة. –التربية الرياضية 

8 
The Impact Of A Proposed Program To Develop 

The Offensive Planning Thinking Of The Young 

Soccer Players Through The Usage Of The 

Computer. 

 – الرياضي النفس لعلم الدولي المؤتمر مجلة
 م8119 بيةالمملكة المغر  – مراكش

 بقسم للقبول المتقدمين للطالب البدنية القدرات الختبار معيارية درجات وضع 9
 م8111 مصر - حلوان جامعة - وفنون علوم الرياضة مجلة .القرى أم جامعة( الطالب فرع) بالقنفذة الجامعية بالكلية البدنية التربية

 والمهارية النفسية تالمتغيرا بعض علي الكاذبة العقاقير استخدام تأثير 11
 القدم. كرة لناشئي والفسيولوجية

 عبد جامعة – والرياضية البدنية التربية معهد مجلة
 م8111 الجزائر - باديس بن الحميد

 وعالقتهما والفسيولوجية البدنية القدرات بعض على النوعية التدريبات تأثير 11
 .القدم كرة لناشئ المهارى األداء بمستوى

 - الزقازيق جامعة -الرياضية لتربيةا بحوث مجلة
 م8111 مصر

 .السعودية العربية بالمملكة القدم كرة لحكام معرفي اختبار بناء 18
 –المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة 

 م8111 مصر -جامعة المنصورة 

لبدنية عالقة مفهوم الذات البدنية بمستوي التحصيل الدراسي لطالب قسم التربية ا 13
 جامعة أم القرى. –بالكلية الجامعية بالقنفذة 

 – الزقازيق جامعة - الرياضية التربية بحوث مجلة
 م8118 مصر

 األساسية المهارات بعض أداء مستوي علي األقران توجيه أسلوب استخدام فعالية 14
 .القدم كرة في

جامعة  –مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية 
 8118 راقالع -القادسية 

الكفايات التدريسية لطالب التربية البدنية المعلم وفًقا لمعايير الجودة واالعتماد  15
 .القرى أمبجامعة 

 - الزقازيق جامعة - الرياضية التربية بحوث مجلة
 م8118 مصر

 كرة لالعبي الكميوحيوية المتغيرات بعض علي الهوائية للتمرينات برنامج فاعلية 16
 .الشباب القدم

مجلة اإلبداع الرياضي بمعهد علوم وتقنيات 
 -جامعة المسيلة  -النشاطات البدنية والرياضة 
 الجزائر 

 م8113
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 سنة النشر اسن الوجلة

1 
األداء األكاديمى الرضا و ألمان الوظيفى وعالقته با
 بأقسام التربي  البرني المتعاقرين  عااء يية  التريي أل

  فى ضوء معايير الجودة ومتطلبات االعتماد المؤسسى

بحث 
 منشوي

 (مشترك)

كلي    –مجل  بحوث التربي  الشامل  
جامع   –التربي  الرياضي  للبنات 

 .قالزقازي
 م11/3/1119

1 
على  لعاالت مركز الجسمتأثير برنامج تمرينات نوعي  

ومستوي أداء بعض والتوازن العالي  مخرجات القوة 
 وازا لناشئ الجودو تاتشىمهايات 

بحث 
منشوي 
 )فردى(

علوم المجل  العلمي  للتربي  البرني  و 
 –الرياض ، كلي  التربي  الرياضي  للبنين 

 جامع  حلوان.
 م6/6/1117

3 
الكترونى متعرد الصعوبات فى ضوء  معرفي اختبايبناء 

 .التعريالت الفني  والقانوني  لرياض  الجودو
بحث 
منشوي 
 )فردى(

المجل  العلمي  لعلوم وفنون التربي  
 –الرياضي ، بكلي  التربي  الرياضي  

 مع  أسيوط.جا
 م1/4/1115

4 
تأثير وحرات تعليمي  باستخرام أشكال جرول  الممايس  
على بعض المتغيرات البرني  والمهايي  للمبترئين في 

 .يياض  الجودو

بحث 
منشوي 
 )فردى(

المجل  العلمي  للتربي  البرني  والرياض ،  
جامع   –كلي  التربي  الرياضي  للبنين 

 حلوان.
 م1/4/1114

5 
التعليمي  والترييبي   استراتيجي  مقترح  لتطوير البية 

 .لناشئ يياض  الجودو
بحث 
منشوي 
 )فردى(

المجل  العلمي  للتربي  البرني  والرياض ،  
جامع   –كلي  التربي  الرياضي  للبنين 

 حلوان.
 م18/5/1113

6 

Education and Training program for 
some of the floor games skills and its 
impact on the effectiveness of skilled 

performance among Judo beginners 

بحث 
منشور 
 )جماعى(

Theories & Applications, the 
International Edition, 
Alexandria University, Faculty 
of physical Education 

 م15/11/1111

7 
اء بعض تأثير برنامج العاب تمهيري  على مستوى أد

األساسي  لبراعم يياض    الحركي   والمهايات  القريات
 .الجودو

بحث 
منشوي 
 )زوجى(

مجل  بحوث التربي  الرياضي  بكلي  
جامع   –التربي  الرياضي  للبنين 

 الزقازيق
 م11/1/1111

8 
تأثير برنامج ترييبات نوعي  باستخرام مكونات التوقع 

خططي  الحركي على مستوى أداء  بعض الجمل ال
 .لناشةي الجودو

بحث 
منشوي 
 )فردى(

المجل  العلمي  لعلوم التربي  البرني  
 –والرياض  بكلي  التربي  الرياضي  

 جامع  المنصوية.
 م1111مايس 

9 

تأثير تنمي  القريات التوافقي  على تحسين مستوى أداء 
المهايات المركب  الخاص  بناشةى الجودو وعالقتها 

بحث  .لكينماتيكي ببعض الباياميترات ا
منشوي 
 )جماعى(

المؤتمر االقليمى الرابع للمجل  
الرولى للصح  والتربي  البرني  والترويح 

والرياض  والتعبير الحركى لمنطق  
اكتوبر  17-15الشرق األوسط، 

م بكلي  التربي  الرياضي  للبنين 1118
 جامع  االسكنريي . –بأبى قير 

15-
 م17/11/1118

 م1115 ............................ علميمرجع  .ات فنون ومهايات يياض  الجودونظريات وتطبيق 11
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