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الكلية الجامعية بالقنفدة
وحدة الجودة واالعتماد االكاديمي
م

العنوان

اسم المجلة

سنة النشر

1

تأثير تدريبات مقاومة متعددة االشكال على بعـض متغيرات مستوي االنجاز لناشئي
كرة القدم تحت  16سنة.

مجلة علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي –
مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي –
جامعة الجزائر3.

8118م

8

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

مجلة علوم الرياضة – كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة – جامعة ديالى.

8118م

3

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

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

استراتيجية مقترحة لتطوير البيئة التعليمية والتدريبية لناشئي كرة القدم بالمملكة
العربية السعودية.
تأثير برنامج تدريبي لتنمية القدرات البدنية الخاصة علي األداء المهارى المركب
وبعض االستجابات الفسيولوجية لناشئ كرة القدم.

مجلة االجتهاد العلمية – كلية التربية البدنية –
جامعة الزيتونة.
المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة – كلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة حلوان.

6

تأثير التدريب الدائري باألثقال علي بعض المتغيرات الفسيولوجية ومخرجات
التحمل لحكام كرة القدم المحليين بالمملكة العربية السعودية
تأثير االجهاد البدني على انزيم كرياتين فسفوكينيز ( )cpkوعالقته بالمستوى
المهارى لناشئي كرة القدم.
The Impact Of A Proposed Program To Develop
The Offensive Planning Thinking Of The Young
Soccer Players Through The Usage Of The
.Computer
وضع درجات معيارية الختبار القدرات البدنية للطالب المتقدمين للقبول بقسم
التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة (فرع الطالب) جامعة أم القرى.

المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة – كلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة حلوان.
المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة – كلية
التربية الرياضية – جامعة المنصورة.

11

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

4

5

7
8
9

8118م
8117م
8116م
8116م
8115م

مجلة المؤتمر الدولي لعلم النفس الرياضي –
مراكش – المملكة المغربية

8119م

مجلة الرياضة علوم وفنون  -جامعة حلوان  -مصر

8111م

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

8111م

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

مجلة بحوث التربية الرياضية -جامعة الزقازيق -
مصر
المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة –
جامعة المنصورة  -مصر

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

مجلة بحوث التربية الرياضية  -جامعة الزقازيق –
مصر

8118م

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

مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية – جامعة
القادسية  -العراق

8118

الكفايات التدريسية لطالب التربية البدنية المعلم وف ًقا لمعايير الجودة واالعتماد
15
بجامعة أم القرى.

مجلة بحوث التربية الرياضية  -جامعة الزقازيق -
مصر

8118م

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

8113م

 18بناء اختبار معرفي لحكام كرة القدم بالمملكة العربية السعودية.

16

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

8111م
8111م

