
 

مكان  سنة النشر المؤلف العنوان  
 النشر

إتجاهات تالمٌذ المرحله اإلعدادٌه نحو  (1
  التروٌح فى وقت الفراغ /

رزٌق، محمود على 
  حسان.

2002.    

التربٌه إتجاهات طلبة الثانوٌه نحو مفهوم  (2
  الرٌاضٌه بمحافظة القاهره /

سابق، ولٌد فتحً 
  محمود.

1111.    

إتجاهات موظفى البنك المركزى المصرى  (3
  نحو ممارسة األنشطه التروٌحٌه /

    .2002  أمٌن، محمد فاروق.

أثر إستخدام أسلوبى التدرٌس بالتضمٌن  (4
والتبادلى على التحصٌل المعرفى وتحسٌن 

ارى لقذف القرص لطالب األداء المه
  المرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت /

هاجد، متعب مطلق 
  متعب.

2014.    

أثر إستخدام طرٌقة مواقف اللعب فى تعلٌم  (5
  بعض المهارات األساسٌه للكره الطابره /

المهدى، نجالء عبد 
  الحمٌد محمد.

1111.    

أثر إنقاص الوزن الجبرى على بعض  (6
الفسٌولوجٌة والبٌوكٌمٌابٌة المتغٌرات 

  والكفاءة البدنٌة لدى العبى المالكمة /

العنانى، عمر جمال 
  سلٌمان.

2005.    

أثر استخدام أسالٌب تدرٌب السرعة على  (1
  متر حره / 50المستوى الرقمً لسباحً 

محمد، طارق محمد عبد 
  الوهاب.

2014.    

تعلٌم أثر استخدام أسلوب تحلٌل المهمة فً  (8
بعض مهارات الكرة الطابرة لطالبات 

الفرقة األولى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة 
  أسٌوط /

    .2006  محمد، إٌمان سٌد أحمد.

أثر استخدام التدرٌس المصغر على تعلم  (1
  بعض المهارات األساسٌة لكرة القدم /

المتولى، إبراهٌم المتولى 
  أحمد.

1111.    

نشاط حركى عالجى هوابى  أثر استخدام (10
مقترح على مستوى هرمون األنسولٌن 

  والجلوكوز لمرضى السكر /

    .1118  عبد الحمٌد، خالد جابر.

أثر التدرٌب المٌدانً علً اتجاهات تالمٌذ  (11
  المرحلة االعدادٌة نحو التربٌة الرٌاضٌة /

شومان، اشرف محمود 
  الشحات.

2008.    

كره األصغر حجما على أثر التدرٌب بال (12
رفع مستوى بعض المهارات والصفات 

  البدنٌه لناشا كرة القدم /

البدوى، ولٌد عبدالمنعم 
  شمس الدٌن محمود.

2001.    

أثر برنامج تدرٌبً علً بعض الصفات  (13
البدنٌة والمستوي الرقمً لسباحً الزحف 

  علً البطن المعاقٌن ذهنٌا /

المغربً، محمد عبد 
  حداد.العزٌز 

2011.    

أثر برنامج تعلٌمً مقترح على سرعة تعلم  (14
  السباحة :

موسً، وجدي محمد 
  عبدالوهاب.

1118.    

أثر برنامج تعلٌمً مقترح لبعض مهارات  (15
رٌاضة سالح الشٌش فً تعدٌل السلوك 

  العدوانً لدي اطفال المؤسسات االٌوابٌة /

شحاته، مبارك محمد 
  حامد محمد.

2008.    

أثر تمكٌن العاملٌن على الرضا الوظٌفى  (16
بمدٌرٌات الشباب والرٌاضه بجنوب 

  الصعٌد /

عطٌه، عبده محمود عبد 
  الحلٌم.

2008.    

أثر نتابج مسابقات المٌدان والمضمار  (11
رجال(فى الترتٌب العام للدول -)سٌدات

  م :2008-1816بالدورات األولٌمبٌة من

دهللا خلٌل، نادٌة عب
  حسن.

2011.    

أدارة التمٌز كمدخل لتطوٌر االداء الوظٌفى  (18
  لدى العاملٌن بحمامات السباحة /

محمد، محمد حامد 
  فتحى،

2013.    

إدارة الجـودة الشـامـلـة كـمـدخـل لتطـوٌـر  (11
  إدارة النشاط الرٌاضً بجامعة بنها /

منصور، محمد احمد 
  محمد.

2014.    

إدارة الجوده الشامله كمدخل لتطوٌر مناهج  (20
التربٌه الرٌاضٌه للمرحله االعدادٌه 

  بالمعاهد األزهرٌه /

أبو زٌد، أحمد إبراهٌم 
  أحمد محمد.

2011.    

إدارة ضغوط الحٌاة المدرسٌة والمحددات  (21
األنثروبومترٌة للقٌادات الطبٌعٌة الرٌاضٌة 

  الدقهلٌة /فى المدارس اإلعدادٌة بمحافظة 

المحالى، غادة محمد 
  إبراهٌم أحمد.

2014.    

  جامعة بنها
  كلية التربية الرياضية 

  مكتبة الرسائل
 رسائل ماجستير

 رسايل ماجستير

 



أسالٌب مقترحة لتسوٌق البطوالت  (22
  الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة /

عباس، خالد إبراهٌم عبد 
  العاطى.

2000.    

إستخدام األلعاب التروٌحٌه وتأثٌرها على  (23
تعلم بعض مهارات كرة الٌد الطفال 

  اإلٌوابٌة /المؤسسات 

    .2001  قاسم، ٌاسر محمد حسن.

إستخدام المودٌودل التعلٌمٌى فى تحسٌن  (24
السباحة الحرة لطالب أكادٌمٌة سعد العبد 

  هللا للعلوم األمنٌة بدولة الكوٌت /

المالكى، فهد عبد هللا 
  سلطان.

2012    

إستخدام بعض المؤشرات البٌومٌكانٌكٌة  (25
اللكمات المستقٌمة لدى  لتطوٌر قوة وسرعة

  ناشبى المالكمة /

شعٌب، إبراهٌم إبراهٌم 
  محمود.

2005.    

إستخالص البناء الفنى للعروض الرٌاضٌة  (26
  دراسة تحلٌلٌة / -للدورات األولٌمبٌة 

عطا، صبحى نور الدٌن 
  نور الدٌن.

1118.    

إستراتٌجٌة مقترحة للجمباز العام باالتحاد  (21
  للجمباز /المصري 

    .2014  والً، محمد فتحً سعد.

إستٌراتٌجٌة مقترحه للرٌاضه للجمٌع فً  (28
  جمهورٌة مصر العربٌه /

عبد الخالق، ٌحً محمد 
  الجٌوشً.

1118.    

اتجاهات اطفال الشوارع نحو ممارسة  (21
  النشاط الرٌاضً /

بدٌر، احمد محمد 
  عبدالرحمن.

2010.    

االدارٌٌن بالمعاهد االزهرٌة بنٌن اتجاهات  (30
بمحافظة الشرقٌة نحو ممارسة النشاط 

  الرٌاضى وعالقتها بمستوى النشاط /

محمد، عبد العزٌز السٌد 
  سلٌمان.

2012.    

اتجاهات الجمٌعات العمومٌة فى اندٌة  (31
محافظة المنوفٌة نحو التعدٌالت االخٌرة فى 

  البحة االندٌة الرٌاضٌة /

اسالم محمد عفٌفى، 
  ابراهٌم،

2013.    

اتخاذ القرار االدارى لمواجهة بعض  (32
  االزمات بوزارة الشباب /

معوض، شرٌف محمد 
  محمد.

2001.    

اثر استخدام التدرٌبات النوعٌة على  (33
مهارتى البدء والدوران لتحسٌن اداء سباحة 

  الحرة لدى ناشبى السباحة /

    .2012  الهلف، محمد احمد على.

اثر استخدام العمل الالهوابى فى نهاٌة  (34
الوحدة التدرٌبٌة على المستوى الرقمى 

  للسباحٌن /

اباظة، حسٌن درى عبد 
  الغفار.

1110.    

اثر استخدام بعض الوسابل التعلٌمٌة علً  (35
تعلم مهارات النجوم الثالثة للبراعم فً 

  السباحة /

محمد، أحمد عبد الجلٌل 
  العزٌز.عبد 

2006.    

اثر استخدام تكنولوجٌا الحاسبات على  (36
  تصمٌم الوظٌفة /

    .1115  الجارجى، ربٌع محمود.

اثر استخدام نظام المحاورة على تنمٌة  (31
مهارة المحاورة وبعض المهارات الهجومٌة 

  لناشا كرة السلة /

ابوطالب، عبده صالح 
  ابراهٌم.

1111.    

استخدام وحدة تدرٌسٌة قابمة على اثر  (38
الذكاءات المتعددة فى تنمٌة الدافعٌة وتعلم 
بعض المهارات كرة الٌد لتالمٌذ المرحلة 

  االبتدابٌة /

سفٌن، عبد الناصر احمد 
  محمد.

2013.    

اثر االلعاب التمهٌدٌة على تنمٌة بعض  (31
المكونات البدنٌة والمهارات االساسٌة 

الرٌاضٌة لتالمٌذ المرحلة بدرس التربٌة 
  االعدادٌة /

المصرى، طارق زكرٌا 
  محمد.

2000.    

اثر العولمة على استراتٌجٌات العالقات  (40
  العامة :

    .2008  السٌد، احمد فوزى.

اثر برنامج تاهٌلى لعالج خلل هبوط قوس  (41
القدم الطولى لدى تالمٌذ التعلٌم االساسى 

  بمحافظة القلٌوبٌة /

أشرف، أحكام محمد 
  رزق.

1114.    

اثر برنامج تدرٌبى بدنى مقترح على  (42
  المستوى المهارى لناشا الهوكى /

عبدالفتاح، اٌهاب على 
  زٌن العابدٌن حسن .

2001 .    

اثر برنامج تدرٌبً لبعض عناصر اللٌاقة  (43
البدنٌة لتجنب اصابة مجموعة العضالت 

  القدم / المقربة للفخذٌن لالعبً كرة

شلبً، محمد عصام الدٌن 
  فؤاد محمد.

1118.    

اثر برنامج لتعلٌم المهارات االساسٌة  (44
لسباحة الزحف على البطن والظهر 

  للمكفوفٌن /

عامر، عالء على سٌد 
  احمد.

2016.    

    .2000ابراهٌم، محمد ابو النصر اثر تنمٌة القوة الممٌزة بالسرعة بنسب  (45



مختلفة على عناصر اللٌاقة الخاصة بالعبى 
  سنة /11القدم تحت  كرة

  محمود.

اثر دٌنامٌكٌة االتزان االنفعالى على  (46
مستوى التحصٌل لدى طالب كلٌة التربٌة 

  الرٌاضٌة جامعة بنها /

الباقٌرى، ابراهٌم محمد 
  ابراهٌم.

2015.    

اثر ممارسة النشاط الرٌاضى على التوافق  (41
لطالب جامعة عمر المختار بطبرق النفسى 

/  

ابراهٌم، فتح هللا االمٌن 
  عبد العزٌز.

2012.    

احجام األعضاء العاملٌن عن حضور  (48
اجتماعات الجمعٌات العمومٌة العادٌة 

  باألندٌة الرٌاضٌة /

    .2000  السٌد، معتز السٌد حلمى.

احراز اللمسات فى اجزاء الجسم المستهدفة  (41
ها بنتابج المبارٌات لالعبى سالح وعالقت

  سٌف المبارزة

محمد، سامح محمد 
  مجدى

جامعة   2002
  حلوان

اختبار معرفً للترقً للحزام االسود  (50
  لالعبً الكاراتٌه /

العوٌنً، ابراهٌم عبد 
  الستار ابراهٌم

2001.    

اختبار نظرٌة المخطط لتطوٌر اداء  (51
  / التصوٌب السرٌع فى كرة السله

ٌوسف، على عبدالعزٌز 
  على.

1111.    

ادارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوٌر العمل  (52
االداري باالتحادات الرٌاضٌة االولمبٌة 

  بدولة البحرٌن /

المهنا، محمد حسن عبد 
  الرحمن.

2003.    

ادارة الصراع التنظٌمى وعالقته بمستوى  (53
االنجاز لدى االخصابٌٌن الرٌاضٌٌن 

بالهٌبات الشبابٌة والرٌاضٌة بمحافظة 
  اسٌوط /

احمد، عمرو سعد عز 
  الدٌن.

2016.    

اسباب تسرب ناشبى الكاراتٌه بمحافظة  (54
  القاهرة من االستمرار فى التدرٌب /

    .2014  حسن، اشرف مصطفى.

استخدام التدرٌب العقلً فً ضوء مستوٌات  (55
مستوي مختلفة من القوة العضلٌة لتطوٌر 

  اداء الهجمات البسٌطة فً سالح الشٌش /

    .1111  حسن، ولٌد أحمد جبر.

استخدام التعلم الذاتى فى تعلم بعض  (56
المهارات األساسٌة للمبتدبٌن فى كرة القدم 

/  

منصور، مصطفى محمد 
  بدر الدٌن سٌد.

1116.    

استخدام الخرابط الذهنٌة لتعلٌم بعض  (51
ة للبراعم فً كرة السلة المهارات األساسٌ

/  

االسونجً، سهٌل محمد 
  السٌد عطٌه ٌوسف.

2015.    

استخدام الخرابط الذهنٌة لتعلٌم بعض  (58
  المهارات االساسٌة لدى ناشبى المالكمة /

حلمى، شادى محمد 
  العربى.

2015.    

استراتٌجٌة االعداد للهجوم لالعبً المبارزة  (51
  االنجاز /وعالقتها بمستوي 

قطب، حسام الدٌن عبد 
  الحمٌد قطب.

2001.    

استراتٌجٌة االعالم الرٌاضى المصرى فى  (60
  معالجة بعض االزمات الرٌاضٌة /

الطلخاوى، ابراهٌم السعٌد 
  غنٌم حسٌن.

2013.    

استراتٌجٌة مقترحة لتسوٌق استاد السالم  (61
  الدولى /

    .2016  ٌونس، أحمد على أحمد.

استراتٌجٌة مقترحة لتسوٌق المنشات  (62
الرٌاضٌة ببعض مراكز الشباب فى 

  محافظة الشرقٌة /

الٌثى، احمد ابراهٌم عبده 
  محمد مصطفى.

2015.    

استراتٌجٌة مقترحة لتسوٌق بطوالت  (63
  المبارزة /

    .2001  عثمان، احمد رشاد محمد

استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر التسوٌق  (64
  الرٌاضى بدولة الكوٌت /

الراشد، مثنى على 
  عربود.

2010.    

استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر هٌبة استاد  (65
  القاهرة الدولى /

محمود، ٌحٌى زكرٌا 
  محمد.

2014.    

استراتٌجٌة مقترحة لجذب رؤوس االموال  (66
  لالستثمار فً االندٌة الرٌاضٌة الكوٌتٌة /

المٌع، ٌحًٌ بدر مبارك 
  فالح.

2010.    

استراتٌجٌة مقترحة للجمباز الفنى رجال  (61
  باالتحاد المصرى للجمباز /

البهوتى، ابراهٌم على 
  احمد احمد.

2015.    

اسلوب االشراف الشابع على مراكز سباب  (68
  المدن بمحافظة الدقهلٌة /

البحرواى، احمد حسن 
  عبد الرحٌم ابراهٌم.

2012.    

الركبة وعالقتها ببعض االعاب اصابات  (61
المختلفة وفترات عالجها فً دولة الكوٌت 

/  

الشمري، طالل ضاٌف 
  سالم

2008.    



اإلصابات الشابعة لناشا كرة القدم بالنادي  (10
  األهلً وعالقتها بالتحكم القوامً /

محمد، فتحً عبد المجٌد 
  محمد.

2014.    

تحدٌث دور اإلعالم الرٌاضى و فاعلٌته فى  (11
  المرأة فى صعٌد مصر /

    .2004  قطب، مروه محمود.

اإلنحرافات القوامٌه الشابعه وعالقتها  (12
ببعض المتغٌرات البدنٌه للطالب المتقدمٌن 

  للمدرسه الرٌاضٌه بمدٌنة بنها /

السٌد، 
  محمودالسٌدإبراهٌم.

2012.    

اإلهتمامات التروٌحٌه لطالب جامعة حلوان  (13
/  

هاشم، وابل عبدالوهاب 
  السٌد.

1111.    

االتجاهات الصحٌة وعالقتها بالسلوك  (14
  الصحى لدى طالب جامعة بنها /

سالمة، ٌاسر زكرٌا 
  متولى.

2012.    

االختالالت القوامٌة االكثر انتشارا بٌن  (15
  تالمٌد ادارة قلٌوبحلقة التعلٌمٌة االولى /

عبد الجلٌل، اسالم عبد 
  محمد. الرحمن

2012.    

االداء االدارى وعالقته ببعض المتغٌرات  (16
  الدارى حمامات السباحة بصعٌد مصر /

عبد العال، حاتم محمد 
  عبد الحمٌد.

2016.    

حركى ومستوى االنجاز  -االداراك الحسى  (11
  فى بعض مسابقات الوثب /

حجازى، مصطفى محمد 
  على مصطفى.

1116.    

باالهداف كمدخل لتطوٌر االتحادات االدارة  (18
  الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العرٌبة /

المسٌدى، عمرو ابراهٌم 
  محمد.

2006.    

االسس الفنٌة لتصمٌم العالمة التجارٌة من  (11
  خالل الشكل واللون واالسم التجارى /

عترٌس، فاتن فاروق 
  احمد.

1111.    

العبى االصابات الرٌاضٌة الشابعة لدى  (80
  االلعاب المابٌة بمنطقتى القاهرة والجٌزة /

محمد، هشام محمد 
  رفعت.

2014.    

االصابات الشابعة لدى العبى بعض  (81
  الرٌاضات الجماعٌة والفردٌة /

حسن، محمود سعٌد 
  محمود.

2016.    

االعالم الرٌاضى واثره النفسى على االداء  (82
  لدى العبى كرة القدم /

اسامة رجب سعودى، 
  عبد المعبود.

2013.    

االنحرافات القوامٌة الشابعة بٌن طالب  (83
المرحلة االعدادٌة بالمعاهد االزهرٌة 

  بمحافظة القاهرة /

    .2014  ناجى، احمد محمد شبل.

االنحرافات القوامٌة الشابعة ومسبباتها  (84
لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة بمحافظة القلٌوبٌة 

/  

ٌم، إٌهاب محمد إبراه
  عماد الدٌن.

2011.    

االنحرافات القوامٌة الشابعة ومسبباتها  (85
لوضع االجراءات الوقابٌة لتالمٌذ المرحلة 

  االعدادٌة بنٌن لمحافظة البحٌرة /

القصرى، عصام عبٌد 
  عبد العال ابراهٌم.

2012.    

االٌقاع الحٌوي وعالقته ببعض اصابات  (86
  الفردٌة وااللعاب الجماعٌة /الرٌاضٌات 

خلٌفة، محمد حسن 
  عبدالعزٌز إسماعٌل.

2011.    

البرامج الرٌاضٌة بالتلٌفزٌون المصري  (81
  واثرها علً ممارسة المرأة الرٌاضٌة /

صبري، امل منٌر صبري 
  محمد جعفر.

1115.    

البروفٌل االنفعالً وعالقتة بتوجه المنافسة  (88
  الكارتٌة /لدي العبً 

سالمان،سالمان عبد 
  الباسط.

2010.    

البعد التربوى فى النقد الرٌاضى ببعض  (81
  الصحف القومٌه المصرٌه /

    .2010  على، أحمد محمد ٌسن.

البناء العاملً لمهارات مدربً الفرق  (10
الرٌاضٌة فً ضوء متطلبات العمل المهنً 

/  

عبد الكرٌم، أسامه محمد 
  الحلٌم.عبد 

2004.    

البٌبه الصحٌه لتدرٌس التربٌه الرٌاضٌه  (11
وعالقتها باالتجاهات الصحٌه لمدرسى 

التربٌه الرٌاضٌه بالمرحله اإلعدادٌه 
  بمحافظة الشرقٌه /

مصطفى، محمد عبد 
  العظٌم محمد.

1111.    

التحلٌل الحركً الكٌفً كدالة لتقٌٌم االداء  (12
االساسٌة فً الكرة الفنً لبعض المهارات 

  الطابرة /

    .2008  سٌد، عصمت محمد.

التحلٌل العضلى الحركى لبعض عضالت  (13
الجسم االساسٌة المساهمة فى اداء اللكمات 

  المستقٌمة لدى العبى المالكمه /

    .2010  على، أحمد طه محمود.

التحلٌل الكهربى لبعض عضالت الطرف  (14
الجله للمعاقٌن العلوى العامله فى دفع 

  حركٌا /

محروس، عزت إبراهٌم 
  السٌد.

1111.    

التحلٌل الكٌنماتٌكى الداء مهارة )اواوتش  (15
  جارى( لالعبات الجودو /

عبد القادر، سالى جمال 
  احمد.

2016.    



التخطٌط للتغلب على المعوقات اإلدارٌه  (16
والفنٌه لمسابقات المضمار فى ألعاب القوى 

  بجمهورٌة مصر العربٌه /

صالح، حسن السٌد حسن 
  محمد.

1118.    

التدابٌر الوقابٌه و عالقتها بمكونات اللٌاقه  (11
البدنٌه للحد من إصابات العبً كرة القدم 

  بدولة الكوٌت /

الخالدي، عبد العزٌز 
  عدنان بنٌان.

2010.    

التركٌب التشرٌحً لعظام القدم وعالقته  (18
القٌاسات المورفولوجٌة للجسم ببعض 

  والمستوي الرقمً لالعبً الجرى /

حسٌن، احمد أبوالعباس 
  عبدالحمٌد.

2001.    

التشخٌص الكٌنماتٌكً للبناء الحركً  (11
متر صدر كدالة لتحسٌن  100لسباحة

  مستوي االداء /

بدر، بدر عبدالعظٌم 
  محمد

2004.    

ي تالمٌذ التشوهات القوامٌة الشابعة لد (100
  المرحلة الثانوٌة بالكوٌت /

عٌفان، محمد عٌفان 
  الدٌس.

2008.    

التعرف على المخاطر التً تهدد التسوٌق  (101
  الرٌاضً فً بعض األندٌة المصرٌة /

    .2014  حسن، أمٌر سعد سعد.

التعرف على المعوقات المؤثرة على تقدم  (102
 رٌاضة المبارزة بجمهورٌة مصر العربٌة

/  

القاضى، محمد فوزى 
  محمد حسٌن.

2012.    

التغٌرات الكٌنماتٌكٌة لمهارة الدورة  (103
الهوابٌة األمامٌة المكورة على سلم القفز و 
عالقتها ببعض القدرات اإلدراكٌة الحركٌة 

  لناشبى الجمباز /

الطنانى، فادى عمر 
  على.

2013.    

الكتف  التقٌٌم األٌزوكٌنٌتٌكى لقوة عضالت (104
  لالعبى الجودو /

السٌد، السٌد عبد 
  المرضى.

2015.    

التكوٌن الجسمى وعالقته بمستوى األداء  (105
البدنى والمهارى لدى العبى كرة الماء 

  بدولة الكوٌت /

السعٌد، أحمد سلٌمان 
  محمد.

2014.    

التكوٌنات الخططٌة الدفاعٌة اثناءالتحول  (106
وعالقتها بنتابج اللحظى للهجوم الخاطف 

المبارٌات لبطولة العالم لكرة الٌد رجال 
2015 /  

خلٌل، احمد سعٌد السٌد 
  محمد.

2016.    

التمرد النفسى وعالقته بتنفٌذ االجراءات  (101
التعلٌمٌة بدرس التربٌة الرٌاضٌة لدى 

  تلمٌذات المرحلة االعدادٌة /

مرسى، صفاء محمد 
  محمد.

2015.    

بمستوى أداء مهارة التصوٌب بالوثب التنبؤ  (108
بداللة بعض محددات التكوٌن الجسمى 
والقدرات البدنٌة لدى العبى كرة السلة 

  الناشبٌن /

أبو المجد، أحمد محمد 
  الطنطاوى.

2001.    

التنشبة االجتماعٌة و عالقتها بالسلوك  (101
الرٌاضى لدى تالمٌذ الحلقة الثانٌة من 

  بمدٌنة أسٌوط /التعلٌم االساسى 

    .2001  لولى، شٌماء على محمد.

التوافق النفسً لدي العبً رٌاضة الجودو  (110
  وعالقته بمستوي االنجاز الرٌاضً /

البخشونجً، أحمد 
مصطفً عز الدٌن 

  صدٌق.

1118.    

الثقافة الرٌاضٌة وعالقتها بالصحة العامة  (111
/  

    .2001  حمزة، ولٌد ابراهٌم احمد

الثقاقة الغذابٌة ألولٌاء االمور وعالقتها  (112
بالتكوٌن الجسمانى واالضطرابات الغذابٌة 
لطالب المرحلة االعدادٌة بمحافظة القاهرة 

/  

خفاجى، مجدى كمال عبد 
  الكرٌم محمد.

2000.    

الثقة الرٌاضٌة وعالقتها باإلنجاز الرٌاضى  (113
  فى رٌاضتى السباحة وألعاب القوى /

مود، غادة عاطف مح
  على.

2014.    

الجودة الشاملة كمدخل لتطوٌر إدارة  (114
  الجوالة والخدمة العامة بجامعة المنوفٌة /

السٌد، محمد السٌد 
  مرسً.

2014.    

الحاله اإلنفعالٌه لالعب كرة الٌد قبل  (115
  المباراه /

عبدالمقصود، عصمت 
  محمد.

1112.    

التكتٌكٌة وفعالٌة إستخدام مداخل الخرابط  (116
الهجوم لدى العبى مسابقة القتال الفعلً 

 كمرشد” كومٌته”
  لتخطٌط البرامج برٌاضة الكاراتٌه 

عوض هللا، محمد لبٌب 
  عبد العزٌز.

2012.    

الخصابص الكٌنماتٌكٌة لمهارة االرسال  (111
المستقٌم كدالة لوضع بعض التمرٌنات 

  رٌاضة التنس /النوعٌة لالعبى 

جودة، محمد سمٌر 
  محمد،

2016.    



الخصابص الكٌنماتٌكٌه للضرب الساحق  (118
السرٌع كدالة لتدرٌب العبى الكرة الطابره 

/  

    .2005  محمد، إٌمان سٌد أحمد.

الدوافع المرتبطة بممارسة رٌاضة كمال  (111
  االجسام بجمهورٌة مصر العربٌة /

 الكٌالنً، تامر مصطفً
  عبد الحمٌد

2008.    

الدور التسوٌقى الخدمى للنادى فى القرن  (120
  الواحد والعشرٌن /

عفٌفى، احمد محمد عبد 
  المجٌد.

2013.    

الذكاء الوجدانى لدى العبى المصارعة  (121
  وعالقته بنتابج المنافسات /

عزام، احمد محمد احمد 
  محمد.

2016.    

التربٌة الرٌاضٌة الربط بٌن تعلم مقرر  (122
ومقررات مواد دراسٌة اخرى باستخدام 

  تكنولوجٌا التعلٌم /

واصل، واصل محمد 
عاطف محمد محمد 

  السٌد.

2012.    

الرضا الوظٌفى لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة  (123
وعالقته باألهداف السلوكٌة لدى طالب 

المرحلة اإلعدادٌة فى محافظة مٌسان 
  بجمهورٌة العراق /

الزبٌدى، وسام قٌس 
  خزعل نجم.

2014.    

السلوك الخططى لصانع اللعب وعالقته  (124
  بالهجوم فى الكرة الطابرة /

عٌسوى، حسام الدٌن 
  عبدالعزٌز عطٌة محمد.

2001.    

على، ناصف النمر   السلوك العدوانى لدى العبى المالكمة / (125
  خلٌفة.

2008.    

وعالقتها باتجاهات السمات الشخصٌة  (126
طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة نحو التربٌة 

  الرٌاضٌة كمهنة /

عبد العزٌز، منً مختار 
  المرسً.

1114.    

السمات الشخصٌة وعالقتها بفصابل الدم  (121
  لدي العبً المصارعة /

    2001.  سالم، محمد عودة خلٌل

الجسمانى السمات النفسٌة وعالقتها بالنمط  (128
  ” /المونو”لدى سباحى الزعانف 

الدركى، معتز عبد الخالق 
  محمود.

2013.    

الشكل الجانبى االنفعالى لالعبى كرة السلة  (121
  على الكراسى المتحركة /

فرج، هدٌر عالء الدٌن 
  عبد العزٌز.

2016.    

ابراهٌم المطرى، أحمد   الشكل الجانبى النفسى لحكام كرة القدم / (130
  الشربٌنى محمد.

2013.    

الصراع النفسى بٌن الممارسة الرٌاضٌة  (131
والدراسة االكادٌمٌة لتالمٌذ المرحلة 

  الثانوٌة /

ذكر هللا، منى شبانه محمد 
  عوض.

2015.    

الضغوط النفسٌة وعالقتها بالتحصٌل  (132
المعرفى والمهارى للطالب الجدد فى قسم 

الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة التربٌة البدنٌة و
  األساسٌة فى دولة الكوٌت /

    .2014  الخالدى، بدر مشعل.

الضغوط النفسٌة وعالقتها بالرضا عن  (133
العمل لدى مدربى كرة القدم بدولة الكوٌت 

/  

النصار، فاٌز عبد العزٌز 
  احمد.

2014.    

الضغوط النفسٌة وعالقتها بالنشاط الكهربى  (134
  سباحى المسافات القصٌرة /للمخ لدى 

خلٌل، محمد عبد العزٌز 
  عبد العزٌز.

2015.    

الضغوط النفسٌة وعالقتها بمستوي االداء  (135
  لدي العبً الجودو /

    .2001  عمرو، حسام حسٌنً

العابد اإلقتصادى لإلحتراف الرٌاضى فى  (136
  بعض األنشطه الرٌاضٌه الجماعٌه /

عبد موسى، أحمد فاروق 
  القادر.

2000.    

العادات الغذابٌه وتأثٌرها على مكونات  (131
اإلعداد البدنى وبعض المتغٌرات 

الفسٌولوجٌه لدى العبى كرة القدم بدولة 
  الكوٌت /

المطوطح، مشارى محمد 
  ثواب.

2010.    

العالقة بٌن اإلٌقاع الحٌوي و القوة العضلٌة  (138
/  

    .1111  نصار، نصار سٌد محمد.

العالقة بٌن االضطرابات الغذابٌة والوزن  (131
ومستوي اداء الرٌاضٌٌن من الجنسٌن فً 

  بعض االنشطة الرٌاضٌة /

الملٌجً، اشرف حسٌن 
  محمد ابو السعود

2000.    

العالقة بٌن السلوك التربوى ومستوى  (140
  سنة / 20االنجاز لالعبى كرة القدم تحت 

عبدالعزٌز، أسامة 
  بدالرءوف أحمد.ع

2004.    

العالقة بٌن القدرة علً تركٌز االنتباه ودقة  (141
  اداء ركلة الجزاء لناشبً كرة القدم /

النجار، ماجد عبد هللا 
  محمد

2004.    

العالقة بٌن مؤشر كتلة الجسم وبعض  (142
تشوهات القدمٌن وسرعة العدو ومسافة 

  سنة / 12 - 1الوثب لألطفال من 

بدوى، محمود جمال 
  محمود.

2013.    



العالقة بٌن نمط الجسم والقوام لدى تالمٌذ  (143
  المرحلة االعدادٌة بمحافظة الجٌزة /

خلٌل، إٌاد محمد السٌد 
  محمد.

2000.    

العالقه بٌن الحاله البدنٌه واالصابه  (144
  الرٌاضٌه لدي الرٌاضٌٌن /

السمكري، مصطفً عبد 
  الحمٌد محمد.

1111.    

العالقه بٌن تركٌب الجسم ومستوى الحالة  (145
الصحٌة لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة بنٌن 

  بمحافظة الجٌزة /

تاج الدٌن، بهلول عبد 
  الهادى على.

2000.    

العالقه بٌن ممارسة النشاط الرٌاضى  (146
والمسؤلٌه اإلحتماعٌه لدى طالب جامعة 

  أسٌوط /

سٌد، أحمد عٌسى 
  سلٌمان.

2008.    

العلملٌات الدفاعٌة النشطة وعالقتها  (141
  بالضغوط النفسٌة لدى العبى كرة القدم /

الباز، أٌمن النجدى عبد 
  السمٌع.

2016.    

العولمة الثقافٌة وآثرها على الثقافة  (148
  التروٌحٌة للشباب الجامعى /

    .2001  حسن، سامح حسن عبده.

االحتراق النفسً لدي بعض الفروق فً  (141
  مدربً األنشطه الرٌاضٌه المختاره /

رضوان، وابل رفاعً 
  إبراهٌم.

1118.    

الفعالٌة البٌومٌكانٌكٌة للضربة الساحقة  (150
المواجهة بالدوران كاساس لتدرٌب العبً 

  الكرة الطابرة /

محمد، محمد منٌر 
  عطٌة.

2010.    

 8-1سن  الفكر الحركى لالطفال من (151
  سنوات :

    .2002  عطٌه، احمد عبدالسالم.

القدرات البدنٌة المسهمه فى المستوى  (152
الرقمً لمتسابقً مراكز التحمل فى 

  مسابقات المٌدان والمضمار /

سالمه، عبدالخالق محمد 
  عبدالخالق.

2001.    

القٌاسات االلمورفولوجٌة والتركٌب  (153
بالمستوي الرقمً الجسمً وعالقتهما 

  لسباحً المسافات القصٌرة )ناشبٌن( /

الشهابً، عبد الفتاح نعٌم 
  عبد الفتاح.

2008.    

الكفاٌات الخاصة بادارى فرق االلعاب  (154
  الجماعٌة باالندٌة الرٌاضٌة /

عامر، محمد فٌصل محمد 
  محمد.

2001.    

المتغٌرات الفنٌة للطرق الدفاعٌه وعالقتها  (155
  باألخطاء القانونٌه فً كرة الٌد /

محمد، محمد عبدهللا 
  عبدالمرضى.

2008.    

المتغٌرات الكٌنماتٌكٌة المؤثرة فً دوران  (156
سباحة الزحف على الظهر كدالة لتعلٌم 

  البراعم /

البراوي، إبراهٌم عاطف 
  محمد إبراهٌم.

2014.    

المتغٌرات النفسٌة المرتبطة بالالصابات  (151
الرٌاضٌة الشابعة لالعبى بعض الرٌاضات 

  الفردٌة /

سالمة، محمد رجب محمد 
  ٌونس على.

2015.    

المحددات البدنٌه والفسٌولوجٌه لالعبى  (158
  الخماسى الحدٌث :

    .2001  عبٌد، أسامه عبٌد سٌد.

المحددات البٌومٌكانٌكٌة لبعض مهارات  (151
الختٌار الطرف السفلً الهجومٌة كدالة 

  التمرٌنات النوعٌة فً الكاراتٌه /

الدالً، أحمد محمود 
  سعٌد.

2001.    

المحددات الشخصٌة إلنتقاء أفراد أخصابى  (160
  أمن الجامعات المصرٌة /

السٌد، رأفت محمد 
  السعٌد.

2014.    

المحددات الكٌنماتٌكٌة وعالقتهما بالنشاط  (161
القاطعة  الكهربى للعضالت العاملة لمهارة

  بالمى فى الكتف لالعبى سالح الشٌش /

حسٌن، الحسٌن صالح 
  محمد.

2010.    

المخاطر المدركة لدى المستهلك النهابى فى  (162
التسوٌق اإللكترونً وتأثٌرها فً إتخاذ 

  قرار الشراء عبر اإلنترنت /

    .2014  كردي، أحمد السٌد طه.

وعالقتهما المدركات الصحٌة والغذابٌة  (163
ببعض المتغٌرات الصحٌة لناشبً كرة القدم 

/  

زهره، ناجح أحمد 
  محمود.

2016.    

المشكالت اإلدارٌه والفنٌه التً تواجه  (164
  رٌاضة الجمباز بصعٌد مصر /

السباعً، إبراهٌم أحمد 
  عبد الوهاب.

2006.    

المشكالت االدارٌة والفنٌة للتوجٌه الفنى  (165
الرٌاضٌة بالمرحلة االبتدابٌة للتربٌة 

  بمحافظة القلٌوبٌة /

    .2016  عبد النبى، محمد عادل.

المشكالت التى تواجه األخصابٌٌن  (166
  الرٌاضٌٌن بجامعة حلوان /

البٌاع، عبد الحمٌد على 
  عبد الحمٌد.

1111.    

المعارف واالتجاهات الصحٌة وعالقتها  (161
لتالمٌذ المرحلة ببعض السلوكٌات الصحٌة 

  االعدادٌة بمحافظة القلٌوبٌة /

    .2014  محمود، احمد ابراهٌم.



المعالجات النظرٌه لبٌومٌكانٌكٌه سباحة  (168
  الزحف على البطن :

محمد، أحمد عدالن 
  محمود.

2000.    

المناخ التنظٌمى باالدارة العامة لرعاٌة  (161
  الشباب وعالقته باتخاذ القرار /

العال، محمد عمر عبد 
  كامل.

2014.    

المهارات النفسٌة و عالقتها بالتصرف  (110
الخططً لدى مدربً كرة الٌد بدولة 

  الكوٌت /

الشمري، عبدالعزٌز 
  سعدون دبٌسان.

2010.    

النسب المساهمة فً المستوي الرقمً  (111
لمخرجات القوة العضلٌة لمراحل األداء 

والكلٌن والنطر الحركً لرفعتً الخطف 
  لالعبً رفع األثقال /

الدسوقى، محمد مصطفى 
  محمد.

2006.    

النمط الجسمانً وعالقته بالسمات النفسٌة  (112
  لسباحً المسافات القصٌرة /

    .2006  علً، احمد عٌد عدلً.

الهجوم الخاطف وعالقته بنتابج المبارٌات  (113
  فى الدورى الكوٌتى لكرة الٌد /

اسٌرى، حسٌن عٌسى 
  حسٌن.

2015.    

انماط القٌادات الطالبٌه وعالقتها بمفهوم  (114
  الذات الجسمٌه وبعض سمات الشخصٌه /

    .2000  حسب هللا، صالح محمد.

برامج تنمٌة إدارٌة لإلخصابٌٌن الرٌاضٌٌن  (115
  بالجامعات المصرٌة /

األفندى، أحمد فتحى 
  حسٌن.

  بنها :  .2003

لبعض ” وقابى  –تأهٌلى ” برنامج  (116
اإلصابات الشابعة بمٌدان إجتٌاز الموانع 

  لجندى المشاة بالقوات المسلحة المصرٌة /

    .2014  محمد، أحمد جمال أحمد.

برنامج إعداد حكام كرة القدم تحت اإلختبار  (111
/  

محمد، طارق مصطفى 
  عصمت.

2010.    

للوقاٌة والحد من برنامج ارشادى مقترح  (118
بعض االنحرافات القوامٌة الشابعة لدى 

  ناشبى رٌاضة المبارزاة /

شحاته، محمد خلٌفة 
  محمد.

2014.    

برنامج ارشادى وقابى لالصابات الرٌاضٌة  (111
الشابعة لدى العبى كرة الٌد فى الجمهورٌة 

  الٌمنٌة /

    .2011  سوله، أحمد ٌحٌى محمد.

رونى لتنمٌة االدارٌة برنامج الكت (180
  لالخصابٌٌن الرٌاضٌٌن بجامعة دمٌاط /

    .2016  محمد، عادل أحمد حسن.

برنامج تأهٌل للوقاٌة من اصابات اسفل  (181
الظهر وفق متطلبات العمل المهنى لعمال 

  مصنع اسمنت اسٌوط /

أحمد، أحمد مرسى 
  محمد.

2004.    

لترقً معلمً برنامج تاهٌل وارشاد مقترح  (182
  التربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة الثانوٌة /

حسانٌن، نهال مظهر 
  محمد

2012    

برنامج تدرٌب عقلً لتصحٌح بعض أخطاء  (183
مسار الثقل فً رفعة الخطف بالٌدٌن لدي 

  الرباعٌن /

عبد الرسول، سامح محمد 
  رشدي أمٌن.

1111.    

المهارات برنامج تدرٌب عقلى لتنمٌة بعض  (184
النفسٌة المرتبطة بصعوبات التعلم الحركى 

  فى رٌاضة السباحة /

محمود، خالد عبد 
  الرؤوف حافظ.

2013.    

برنامج تدرٌبى باستخدام المواقف التنافسٌة  (185
وعالقتها بمستوى االداء الخططى للهجوم 

  الخاطف لناشبى كرة السلة /

ربٌع، محمود محمد نجٌب 
  حسٌن حسانٌن.

2013.    

برنامج تدرٌبى باستخدام بعض طرق  (186
التسهٌالت العصبٌة العضلٌة للمستقبالت 

الحسٌة وتاثٌره على المدى الحركى 
  ومستوى االداء لالعبى القوس والسهم /

خضر، احمد حمدى 
  محمد.

2016.    

برنامج تدرٌبى باستخدام تدرٌبات سرعة  (181
التوقع رد الفعل المركب وتاثٌره على 

الحركى ومستوى اداء بعض المهرات 
  الدفاعٌة لدى حراس مرمى كرة الٌد /

مصطفى، احمد مصطفى 
  عبد المجٌد.

2016.    

برنامج تدرٌبى لتحسٌن كفاءة الجهاز  (188
الدهلٌزى و تأثٌرة على مهارة البرم لالعبى 

  المصارعة /

عبدالسالم، أٌمن مسلم 
  سلٌمان.

2005.    

برنامج تدرٌبى لتطوٌر مهارات اللعب  (181
بالوجه المعكوس للمضرب لناشبى الهوكى 

/  

الجندى، رابد السٌد على 
  محمود على.

1111.    

برنامج تدرٌبى لتنمٌة الصفات البدنٌة  (110
المساهمة لمهارات النجمة الثانٌة لدى 

  السباحٌن البراعم /

رمضان، عبد هللا موسى 
  محمد محمد.

2014.    



برنامج تدرٌبى لتنمٌة بعض المهارات  (111
النفسٌه المرتبطه بصعوبات تعلم المهارات 

  الحركٌه فى رٌاضة المصارعه /

حسنٌن، محمد عبد الكرٌم 
  نبهان.

2001.    

بلٌومترى(  -برنامج تدرٌبى مركب )اثقال  (112
لتنمٌة بعض المتغٌرات البدنٌة واثره على 

متر 100لسباق تحسٌن المستوى الرقمى 
  عدو /

الكرٌم، محمد ابو الفتوح 
  سعد عطا.

2013.    

برنامج تدرٌبى مقترح العداد حكام كرة  (113
  القدم الجدد /

منصور، محمد معروف 
  عٌد.

2013.    

برنامج تدرٌبى مقترح لتحسٌن القدرة  (114
الهوابٌة و بعض المتغٌرات الفٌسٌولوجٌة 

  للبراعم فى السباحة /

    .2002  شومان، مختار ابراهٌم.

برنامج تدرٌبى مقترح لتطوٌر سرعة أداء  (115
  بعض المهارات لناشًء التنس /

    .2003  محمد، أحمد أنور السٌد.

برنامج تدرٌبى مقترح لتنمٌة االداء الفنى  (116
  سنة / 12 -لناشبى كرة السلة من 

عبد الحمٌد، السٌد محمد 
  السٌد.

2013.    

برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة الثبات  (111
  سنة / 14االنفعالً للمصارعٌن تحت 

نعٌم، محمد أحمد أنور 
  أحمد.

2001.    

برنامج تدرٌبى مقترح لتنمٌة القدره  (118
العضلٌه بداللة بعض المؤشرات 

  الفسٌولوجٌه لدى العبى المصارعه /

عثمان، مصطفى رمضان 
  على.

2010.    

برنامج تدرٌبى مقترح لمتسابقى دفع الجله  (111
واثره على بعض المتغٌرات البدنٌه 

والمستوى الرقمى لطالب المرحله الثانوٌه 
/  

أحمد، نصر الدٌن حسن 
  محمد.

2005.    

برنامج تدرٌبى مقترح مصاحبا بتناول  (200
(لعالج اصابات عضالت الفخذ 3اومٌجا )

  لالعبى كرة القدم /

نور الدٌن عفٌفى، محمد 
عبد الرحمن السٌد عبد 

  الرحمن.

2016.    

برنامج تروٌحً باستخدام بعض انشطة  (201
المنازالت لدمج المعاقٌن سمعٌاً مع اقرانهم 

  من االسوٌاء /

رمضان، أحمد نبٌل 
  عمر.

2010.    

برنامج تروٌحى رٌاضى لكبار السن  (202
  بالمشروع القومى للرواد /

عبد خلٌل، أحمد جالل 
  الكرٌم.

2016.    

برنامج تعلٌمى باستخدام دورة التعلم لتنمٌة  (203
مفاهٌم ابعاد الحركة واثره على تعلم بعض 

  مهارات الكرة الطابرة /

    .2014  محمد، محمد فؤاد راشد.

برنامج تعلٌمً لبعض المهارات االساسٌة  (204
فً كرة السلة وتاثٌره علً مفهوم الذات 

  لمؤسسات االٌوابٌة /لدي اطفال ا

عبد العلٌم، عبد العلٌم 
  موسً.

2001.    

برنامج تعلٌمى لتحسٌن بعض مهارات  (205
السباحة لدى المعاقٌن ذهنٌا فبة القابلٌن 

  للتعلم /

صالح، محمد شوقت 
  خاطر،

2015.    

برنامج تمرٌنات مقترح لتأهٌل ضمور  (206
العضالت المصاحب لكسر احدى عظام 

  / الساعد

    .2015  حسن، عبٌر رجب أحمد.

برنامج غذابى لتحمٌل الكربوهٌدرات  (201
وتأثٌره على تحمل االداء البدنى والتمثٌل 

  الغذابى لدى ناشبى كرة القدم /

عبدالحمٌد، مروه محمد 
  مجدى.

2001.    

برنامج مقترح إلعداد مدرب كرة القدم فى  (208
  ج.م.ع /

شحاته، عمرو زٌن 
  العابدٌن محمود.

2000.    

برنامج مقترح لتحسٌن بعض مكونات  (201
المنظومة الحسٌة وتأثٌره على االتزان 

الحركى والمستوى المهارى لناشبى كرة 
  السلة /

المغى، محمد فكرى عطا 
  هللا.

2013.    

برنامج مقترح لتدرٌب وصقل موجهى  (210
االبتدابى التربٌة الرٌاضٌة بمرحلة التعلٌم 

  فى ضوء متطلبات العمل المهنى /

الخطٌب، خالد محمد عبد 
  الجابر محمد.

2001.    

برنامج مقترح لتعلم بعض المهارات  (211
االساسٌة فى رٌاضة الكاراتٌه لألفراد ذوى 

  االعاقة الذهنٌة البسٌطة /

    .2010  حسن، أحمد على حسٌن.

رات برنامج مقترح لتنمٌة بعض المها (212
االدارٌة لالخصابً الرٌاضً بالجامعات 

  فً ضوء متطلبات الوظٌفه /

الرمادي، معتز علً حسن 
  سلٌمان.

2006.    



برنامج مقترح لمقرر الوسابل المعٌنه  (213
واألجهزه الرٌاضٌه جامعة أسٌوط فى 

  ضوء متطلبات العمل المهنى /

عبد الحمٌد، محمد عبد 
  العظٌم محمد.

2001.    

برنامج مقترح من التمرٌنات لعالج تفلطح  (214
القدمٌن لتالمٌذ المرحلة االبتدابٌة بدولة 

  الكوٌت /

العنزى، ناصر مرضى 
  عاٌش.

2001.    

برنامج وقابً للتمرٌنات الغرضٌة  (215
  للمسعفٌن بهٌبة االسعاف المصرٌة /

رزق، محمد رزق 
  محمد.

2014.    

وعالقتها بالوزن بعض المشكالت النفسٌة  (216
الزابد لدى الطالبات الممارسات والغٌر 

ممارسات للنشاط الرٌاضى بجامعة اسٌوط 
/  

الطاهر، اآلء أحمد 
  محمد.

2014.    

بعض معوقات الحركة الكشفٌة بالجامعات  (211
  المصرٌة /

مملوك، اشرف منٌر عبد 
  الحلٌم حافظ.

2006.    

كرة القدم بناء إختبار معرفى فى رٌاضة  (218
  لطالب كلٌة التربٌه الرٌاضٌه /

رمٌح، أحمد محمد 
  إسماعٌل.

2011.    

بناء برمجٌة تعلٌمٌة معدة بتقنٌة الوسابط  (211
وتاثٌرها فى تعلم بعض المهارات بدرس 

  التربٌة الرٌاضٌة /

على، عالء معتصم 
  احمد.

2013.    

ة بناء بطارٌة اختبار النتقاء الناشٌبن فى كر (220
  السلة فى ضوء جواتب وابعاد الحركة /

    .2016  احمد، لٌلى عبد هللا حامد.

بناء بطارٌة اختبار لقٌاس القدرات التوافقٌة  (221
  لناشبى التنس /

محمد، أحمد عبد المعٌن 
  عباس.

2016.    

بناء بطارٌة اختبار لقٌاس القدرات التوافقٌة  (222
  لناشبً كرة القدم /

سعٌد علً، محمد 
  مصلحً محمد.

2011.    

مهارٌة (  -بناء بطارٌة اختبارات ) بدنٌة  (223
لالعبات كرة القدم الخماسٌة بمحافظة أربٌل 

/  

    .2014  محمد، شاخوان عارف.

بناء بطارٌة اختبارات للمهارات الحركٌة  (224
األساسٌة المرتبطة باألداء االمهارى النتقاء 

  المبارزة /المبتدبٌن فى رٌاضة 

عبدهللا، منتصر سعدى 
  احمد.

2004.    

بناء بطارٌة اختٌار النتقاء طالب كرة القدم  (225
  المتقدمٌن لمدرسة الموهوبٌن رٌاضٌا /

    .2000  حجازي، محمد حموده.

بناء بطارٌةاختبار النتقاء المبتدبٌن فى  (226
  رٌاضة المصارعة /

حسنٌن، تامر محمد محمد 
  جاد.

2003.    

بناء مرجع وحدة لبعض المهارات األساسٌه  (221
لكرة الٌد فى ضوء خاصٌة البناء الحركى 

/  

مرزوق، محمد حسٌن 
  كامل.

2001.    

بناء مقٌاس اتجاهات التالمٌذ الحلقة الثانٌة  (228
من التعلٌم االساسً نحو ممارسة الكرة 

  الطابرة /

محمد، محمـد مصطفى 
  عبدالوهاب.

2001.    

بناء مقٌاس االثراء الوظٌفى للعاملٌن  (221
بادارت النشاط الرٌاضى وعالقته بالرضا 

  الوظٌفى /

خمٌس، محمد فاروق 
  عطٌة.

2005.    

    .2001  السٌد، عمرو أحمد.  بناء مقٌاس الطالقة النفسٌة للرٌاضٌٌن / (230

بناء مقٌاس كفاٌة أداء األخصابٌٌن  (231
من شاغلً الوظابف الرٌاضٌٌن 

التخصصٌة بالدرجة الثالثة بالجامعات 
  المصرٌة /

    .2004  عقل، هٌثم فاٌز محمود.

بناء مقٌاس لإلدراك الحركً لتالمٌذ  (232
  ( سنوات /1-6المرحلة االبتدابٌة من سن )

صقر، دٌنا صالح الدٌن 
  محمد علً.

2005.    

ً بناء مقٌاس للتوافق النفسً لدي العب (233
  رٌاضة الكاراتٌه /

صالح، اسالم عبد الواحد 
  غرٌب مصطفً

2006.    

بناء مقٌاس للتوافق النفسً لالعبً كرة  (234
  السله على الكراسً المتحركة =

حنفى، فرٌدة عصام الدٌن 
  ابراهٌم السٌد.

2014.    

بناء مقٌاس للكفاٌات االدارٌة لدى ادارٌى  (235
  ومراكز الشباب /بعض االندٌة الرٌاضٌة 

    .2011  صبح، نهال البٌلى البٌلى.

بناء مقٌاس معرفى ألخصابى العالقات  (236
  العامه بالهٌبات الرٌاضٌه /

محمود، محمد عبد 
  المحسن أحمد.

2006.    

بناء منظومة للوسابط المتعددة وتاثٌرها  (231
علً جوانب تعلم بعض المهارات االساسٌة 

  المبارزة /للمبتدبٌن فً 

    .2006  علً، تامر جمال عرفه.



بناء نموذج احصابً للتنبؤ بالمستوي  (238
الرقمً بداللة بعض مكونات األداء الفنى 

  لدى سباحى السرعة /

اسماعٌل، محمد أحمد 
  محمد.

2014.    

بناء نموذج احصابى للتنبؤ بمقدرة أطفال  (231
الشوارع على االنجاز فى رٌاضة 

المصارعة بداللة بعض القدرات الحركٌة 
/  

    .2010  على، أحمد حسنى السٌد.

بناء نموذج رٌاضى لبعض مكونات األداء  (240
  الفنى لدى سباحى المسافات القصٌرة /

مقلد، محمد عبد الحمٌد 
  طه عبد الرحمن.

2001.    

بناء نموذج الدارة المتطوعٌن فى الدورات  (241
ٌة الكبرى بجمهورٌة البطوالت الرٌاض

  مصر العربٌة /

صٌام، محمد عبد الحكٌم 
  محمد.

2014.    

بناءاستراتٌجٌة مقترحة لزٌادة عدد ممارسً  (242
  ألعاب القوي بمنطقة القلٌوبٌة /

إسماعٌل، علً أبو حدٌد 
  علً،

2016.    

بٌومٌكانٌكٌة اداء الركلة الدابرٌة العكسٌة  (243
النوعٌة فً رٌاضة كمؤشر للتدرٌبات 

  الكاراتٌه /

ٌوسف، احمد ٌوسف عبد 
  الرحمن احمد

2001.    

بٌومٌكانٌكٌة اداء اللكمة المستقٌمة العكسٌة  (244
كدالة للتمرنٌات النوعٌة فى رٌاضة 

  الكاراتٌه /

هٌكل، عمرو عاطف 
  سباعى محمد هٌكل.

2013.    

تأثٌر استخدام التدرٌبات البالٌستٌٌة على  (245
القدرة العضلٌٌة للرجلٌٌن وعالقتها بالمستوى 

  الرقمً للوثب الطوٌٌل /

سالم، رامً محمد 
  الطاهر.

2010.    

تأثٌر أستخدام أسلوبً التعلم التعاونً و  (246
األوامر علً أداء مهاراتى الدحرجة 
للوقوف علً ٌدٌن و الشقلبة األمامٌة 

باألرتقاء المنفرد لدى طالبات كلٌة التربٌة 
  الرٌاضٌة بأسٌوط /

    .2008  جودة، أسماء سٌد محمد.

تأثٌر إستخدام التدرٌب المابً علً تنمٌة  (241
  القدره العضلٌه لالعبى الكرة الطابره /

    .2006  عبدالقادر، إسالم خلٌل.

تأثٌر إستخدام التغذٌة الرجعٌة على تحسٌن  (248
مستوى اآلداء الحركى للتلوٌح الجانبى 

  الدابرى على عش الغراب /

داود، ناصر خلٌل 
  صادق.

1118.    

تأثٌر إستخدام بعض أشكال خرابط المفاهٌم  (241
على المستوى المعرفى والمهارى فً الكرة 

الطابرة لتلمٌذات الحلقة الثانٌة من التعلٌم 
  األساسى :

الجندى، إٌمان ثروت 
  راغب إبراهٌم عبدهللا.

2013.    

إستخدام بعض الوسابل المساعده على  تأثٌر (250
  تطوٌر الضربه الركنٌه لناشىء الهوكى /

    .2000  كمال، عمرو محمد.

تأثٌر إستخدام خرابط المفاهٌم المبرمجة  (251
على تعلم بعض المهـارات األساسٌة 

والتحصٌل المعرفى لدى المبتدبٌن فى 
  الرٌشة الطابرة /

إبراهٌم، أكرم عبد 
  ة.المرضى خلٌف

2015.    

تأثٌر إستخدام طرٌقة التدرٌب الطولى على  (252
اإلرتقاء بمستوى بعض خطط اللعب 
 14الهجومٌه لدى العبى كرة القدم تحت 

  سنة /

عبدالهادى، أٌمن 
  عبدالهادى محمد.

2000.    

تأثٌر أسلوب التدرٌس المصغر باستخدام  (253
أسالٌب التغذٌة الراجعة على تعلٌم بعض 
مهارات كرة السلة لدى تالمٌذ المرحلة 

  اإلعدادٌة :

خلٌل، محمد حسنى السٌد 
  محمد.

2001.    

تأثٌر أسلوب التطبٌق الموجه متعدد  (254
األشكال على تعلم بعض المهارات الفنٌه 

فى الكرة الطابرة لتالمٌذ الحلقة الثانٌه من 
  التعلٌم األساسً =

نافع، عبدالفتاح 
  محمدعلى.

2014.    

تأثٌر أسلوبً التعلم التعاونً والمبرمج على  (255
فاعلٌة أداء بعض المهارات األساسٌة لدى 

  المالكمات المبتدبات /

حسن، ماجد سمٌر 
  حسٌن.

2005.    

تأثٌر اختالف شدة حمل البرنامج الهوابى  (256
النقاص الوزن على بعض المتغٌرات 

 30الى  25البٌولوجٌة للمرحلة السنٌة من 
  سنة /

    .2003  أبو ستة، محمد رأفت.

تأثٌر استخدام أسلوب التدرٌس العالجى  (251
على تعلم السباحة لدى الطالب ذوى 

الحبشى، أحمد السٌد 
  أحمد.

2013.    



  صعوبات التعلم /

تأثٌر استخدام أسلوب التكلٌف )الواجب(  (258
الحركى على مستوى بعض المتغٌرات 

المهارى بدرس التربٌة البدنٌة واألداء 
  الرٌاضٌة للمرحلة الثانوٌة /

الشامى، أحمد ناجى 
  أحمد.

2011.    

تأثٌر استخدام أسلوب الواجبات الحركٌة  (251
على التفاعل السلوكً بٌن المدرس 

والتالمٌذ فً درس التربٌة الرٌاضٌة 
  بالصف الخامس االبتدابً /

حبٌب، أحمد على راشد 
  على.

2006.    

تأثٌر استخدام أسلوب الواجبات الحركٌة  (260
متعدد األشكال على تعلم بعض المهارات 
الهجومٌة فى كرة الٌد لطالب كلٌة التربٌة 

  الرٌاضٌة :

محمد، تامر محمود 
  السعٌد.

2006.    

تأثٌر استخدام أسلوبى التعلم التعاونى  (261
واألوامر على المستوى الرقمى لمسابقة 

لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة رمى الرمح 
  جامعة المنصورة /

خلٌل، هٌثم حسنى السٌد 
  محمد.

2005.    

تأثٌر استخدام أسلوبً التعلم التعاونً  (262
واألوامر على تعلم بعض مهارات 

الرٌاضات األساسٌة بالجزء التعلٌمً بدرس 
التربٌة الرٌاضٌة لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة 

/  

مد الطوخً، أحمد مح
  السٌد عبد الخالق.

2014.    

تأثٌر استخدام آلة الذراع المصوبة على  (263
  تعلم مهارةالتصوٌب لناشبً كرة السلة /

متولً، تامر توكل 
  إبراهٌم.

2008.    

تأثٌر استخدام اسلوبً التعلم التعاونً  (264
واالوامر علً تعلم بعض المهارات 

 االساسٌة فً رٌاضة الجودو لدي اطفال
  المؤسسات االٌوابٌة /

عبد الهادي، حاتم محمد 
  حسنً.

2008.    

تأثٌر استخدام األسلوب التبادلى على تعلم  (265
بعض المهارات الدفاعٌة فى رٌاضة 

  االسكواش /

كساب، أمٌرة أحمد 
  رشاد.

2014.    

تأثٌر استخدام االسلوب التنافسى على تعلم  (266
  كرة الٌد /بعض المهارات االساسٌة فى 

    .2010  شحاتة، أحمد محمد على.

تأثٌر استخدام التدلٌك اإلستشفابً واألوزون  (261
الطبً على بعض المتغٌرات الوظٌفٌة 

  والمستوى الرقمً لسباحً السرعة :

    .2001  نـاشــد، فــادى فخـرى.

تأثٌر استخدام التمرٌرة الذاتٌة داخل منطقة  (268
المبارٌات فً رٌاضة م علً نتابج  23

  الهوكً /

محمد، محمد متولى عبد 
  العزٌز.

2014.    

تأثٌر استخدام التمرٌنات وطرٌقة  (261
الكٌروبراكتٌك على إصابات العمود 

  الفقارى /

عفٌفى، محمد كمال 
  محمد.

2013.    

تأثٌر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة على مستوى  (210
 أداء بعض المهارات األساسٌة

فى كرة الٌد بدرس التربٌة الرٌاضٌة  
  لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة /

عوض هللا، عمرو علٌوة 
  عبده ابراهٌم.

2015.    

تأثٌر استخدام الذراع الحرة على أداء بعض  (211
المهارات الهجومٌة و الدفاعٌة لدى 

  المبارزٌن المبتدبٌن /

عزب، هانى محمد 
  زكرٌا.

2006.    

استخدام الكرة المطاطة على الكفاءة تأثٌر  (212
البدنٌة المهارٌة لطالب الكلٌة فى مادة 

  الجمباز /

راضى، بهاء الدٌن عبد 
  الفتاح السٌد.

2001.    

تأثٌر استخدام الوسابط المتعددة التفاعلٌة  (213
على التصور الحركً ومستوى أداء 

  الدوران فً سباحة الزحف على البطن /

اهٌم حجازي، نرڤا إبر
  السٌد إبراهٌم.

2014.    

تأثٌر استخدام الوسابط المتعددة الرقمٌة  (214
والفابقة التداخل على تعلم الوثب الثالثً 

  لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة :

أحمد، عبدالرحمن 
  عبدالفتاح محمد.

2008.    

تأثٌر استخدام الوسابط فابقة التداخل على  (215
والمهارى مستوى التحصٌل المعرفى 

  لبعض المهارات األساسٌة فى كرة الٌد /

الهاللى، أحمد محمد 
  أبوزٌد محمد.

2008.    

تأثٌر استخدام برنامج تمرٌنات باألثقال  (216
علً مستوي تعلم بعض مهارات الوثب فً 

زٌدان، سمر على على 
  محمد.

2013.    



لطالبات كلٌة التربٌة جامعة  -البالٌة 
  المنصورة /

تأثٌر استخدام برنامج قصص حركٌة  (211
إلكساب الوعى الصحى ألطفال ما قبل 

  سنوات / 6:  4المدرسة 

عبد اللطٌف، محمد 
  محمود البهنسى.

2013.    

تأثٌر استخدام بعض التدرٌبات الخاصة  (218
على مستوى مهارات الكاتا وتحسٌن 

  االتزان للمكفوفٌن /

عابدٌن، دٌنا عزت محمد 
  .ابراهٌم

2013.    

تأثٌر استخدام تدرٌبات المقاومة البالٌستٌة  (211
على القدرة العضلٌة ومستوى األداء 

  المهارى للمصارعٌن /

أحمد، محمد عادل عبد 
  العزٌز.

2016.    

تأثٌر استخدام تمرٌنات القوة العضلٌة  (280
والمدى الحركى على تأهٌل العضالت 

العاملة على مفصل الركبة لبعض 
  الرٌاضٌٌن المصابٌن /

قندٌل، ولٌد محمد عبد 
  الرازق.

2014.    

تأثٌر استخدام خرابط المفاهٌم المبرمجة  (281
على تعلم بعض المهارات االساسٌة فى 

  رٌاضة السباحة /

جالل، أحمد شحاته 
  مرسى محمد.

2016.    

تأثٌر استخدام طرق مختلفة للتعلم على  (282
الكوبرى للمصارعٌن مستوى أداء مهارة 

  سنة : 12 - 10المبتدبٌن من 

سالم، أحمد محمد أحمد 
  حسٌن.

1111.    

تأثٌر األحمال التدرٌبٌة المختلفة على  (283
مستوى هرمون النمو وبعض المتغٌرات 

  البدنٌة لدى ناشا كرة القدم /

شادى، عمرو على 
  فتحى.

2001.    

مٌة بعض تأثٌر التدربٌات النوعٌة على تن (284
المتغٌرات البدنٌة الخاصة والمهارٌة لدى 

  العبى كرة القدم /

العنزى، عبد العزٌز 
  خزٌم عواد.

2012.    

تأثٌر التدرٌب البلٌومترى للذراعٌن على  (285
أداء مهارة رجل المطافى لدى العبى 

  المصارعة /

شومان، عماد رفعت 
  محمد على.

2011.    

الرٌاضى فى البٌبة منخفضة تأثٌر التدرٌب  (286
التلوث على الوظابف التنفسٌة لمرضى 

  اإلنسداد الربوى المزمن /

خلٌل، محمد عبدالرازق 
  طه عبده.

2005.    

تأثٌر التدرٌب بأسلوبً األٌزوكٌنتٌك،  (281
البلٌومتري لتنمٌة القوة الممٌزة بالسرعة 
علً مستوي األداء المهاري لالعبً كرة 

  سنة : 11القدم تحت 

باشا، صفا فتحى رزق 
  أحمد.

2005.    

تأثٌر التدرٌب باألثقال على مستوى دهنٌات  (288
الدم لدى كبار السن من الرجال فى وقت 

  الفراغ /

    .1111  عبد الحلٌم، ناهد حسٌن.

تأثٌر التدرٌبات الالهوابٌه خارج الوسط  (281
المابى على بعض المتغٌرات البدنٌه 

والمستوى الرقمى لسباحى والوظٌفٌه 
  السرعه /

مبارك، احمد محمد 
  محمد.

2010.    

تأثٌر التدرٌبات الالهوابٌه علً بعض  (210
التغٌرات الفسٌولوجٌه لطالب كلٌة التربٌه 

  الرٌاضٌه للبنٌن بجامعة بنها /

    .2011  العلٌمً، أحمد فؤاد أنور.

باستخدام تأثٌر التدرٌبات المشابهة لألداء  (211
بعض األجهزة الفنٌة علً المستوي الرقمً 

  لسباحً الزحف علً البطن للناشبٌن /

جاد، محمد أحمد عبد 
  هللا.

2001.    

تأثٌر التعلٌم عن بعد على المستوى  (212
  المعرفى والمهارى لمنهاج كرة السلة /

أبو العطا، محمود محمد 
  محمد محمد.

2010.    

الراجعة بأستخدام الكمبٌوتر تأثٌر التغدٌة  (213
علً مستوى أداء المهارات األساسٌة فً 

  كرة الطابرة لتالمٌذ المرحلة الثانوٌة /

داود، سعد حسٌن المتولً 
  سعد.

2001.    

تأثٌر التغذٌة المسبقة والراجعة باستخدام  (214
الكمبٌوتر على مستوى أداء المهارات 

لمرحلة األساسٌة فى الكرة الطابرة لتالمٌذ ا
  الثانوٌة /

داود، ٌحٌى حسٌن 
  المتولى سعد.

2001.    

تأثٌر التمرٌنات التأهٌلٌة على السٌدات  (215
المصابات بمرض ألم النسٌج العضلى 
-35اللٌفى والالبى تتراوح أعمارهن من )

  سنة( /50

عبد الحلٌم، أحمد شاكر 
  طه

2001.    



معدل  تأثٌر التمرٌنات الهوابٌه على تقلٌل (216
الكربوكسى هٌموجلوبٌن وزٌاده اوكسجٌن 

  الدم لدى المدخنٌن /

بخٌت، محمد مخلوف 
  محمد محمود.

2014.    

 -تأثٌر الجمباز العام علً االدراك الحسً  (211
  حركً للمكفوفٌن /

عجاج، نادر سٌد أحمد 
  عبده.

2008.    

تأثٌر الجهد البدنً على بعض وظابف  (218
  الكلى /

اسامة محمد عبد حسن، 
  العال.

2010.    

تأثٌر الصحافة اإللكترونٌة الرٌاضٌة على  (211
اتجاهات شباب جامعة المنصورة نحو 

  بعض القضاٌا الرٌاضٌة /

أبوالمجد، هٌثم بهجت 
  عمار.

2015.    

تأثٌر اللعب التربوى على النمو الحركى  (300
  والمعرفى واإلجتماعى لرٌاض األطفال /

، ناصر أبو زٌد إبراهٌم
  على.

2001.    

تأثٌر برمجٌة تعلٌمٌة باستخدام الوسابط  (301
الفابقة على تعلم بعض مسابقات العاب 

القوى لتالمٌذ المرحلة االبتدابٌة بمحافظة 
  شمال سٌناء /

محمد، محمود جابر 
  محمد.

2015.    

مهارى( على تنمٌة  -تأثٌر برنامج )بدنى  (302
البدنٌة واألداء الفنى بعض المكونات 

  لالعبى البومزا فى رٌاضة التاٌكوندو /

صالح، محمود أحمد 
  عبدالداٌم أحمد.

2001 .    

تأثٌر برنامج استرخابى فى الوسط المابى  (303
  على السعادة النفسٌة لدى كبار السن /

حسن، مروة محمد 
  إبراهٌم.

2015.    

مقترح تأثٌر برنامج بدنى حركى عالجى  (304
  لحاالت االلتهاب الغضروفى للرقبة /

عزت، رحاب حسن 
  محمود.

1118.    

تأثٌر برنامج بدنى إلعداد الطالب الراغبٌن  (305
  فى اإللتحاق بكلٌات التربٌه الرٌاضٌه /

البٌومى، سامى حسن 
  محمد إبراهٌم.

1116.    

تأثٌر برنامج بدنى مقترح لعالج إصابة  (306
القدم لدى العبٌن الصم والبكم تمزق مفصل 

من تالمٌذ المرحلة المتوسطة بدولة الكوٌت 
  وجمهورٌة مصر العربٌة :

المطٌرى، مرجاح بتال 
  المرجاح.

2005.    

تأثٌر برنامج تأهٌلً حركً للوقاٌة من  (301
بعض حاالت االنزالق الغضروفً القطنً 

  للعاملٌن بشركة القناة لتوزٌع الكهرباء /

السٌد محمد السٌد رمٌح، 
  محمد سلٌمان.

2015.    

تأثٌر برنامج تأهٌلى على التشوهات  (308
  القوامٌة للمعاقٌن /

خلٌفه، بدوى محمد 
  محمود.

2001.    

تأثٌر برنامج تأهٌلً علً مفصل الركبة بعد  (301
عملٌة اإلصالح الجراحً إلصابة الرباط 

  الصلٌبً األمامً لالعبً كرة القدم /

زاٌد، ٌاسر السٌد 
  مصطفً.

2010.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً اٌزوكٌنتٌك على تنمٌة  (310
القدرة العضلٌة للكمة الصاعدة لدى ألعبً 

  المالكمة /

حسٌن، خالد عبد الموجود 
  عبد العظٌم.

2001.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام األلعاب  (311
الصغٌرة خالل فترة اإلعداد الخاص على 
فعالٌة األداء المهارى للمصارعٌن الفتٌان 

/  

نوح، محمد رمزي على 
  محمد.

2005.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام التمرٌنات  (312
النوعٌة على تحقٌق متطلبات الترقً للحزام 

ن واحد(لناشا رٌاضة الكاراتٌه 1األسود )د
/  

محمد، سمٌر مصطفى 
  العجمً.

2001.    

مج تدرٌبً على فاعلٌة أداء بعض تأثٌر برنا (313
المهارات الهجومٌة والدفاعٌة فً مناطق 

  اللعب المختلفة لناشا الكومٌتٌه /

أبو األسعاد، معتز هالل 
  هالل.

2010.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً فً رٌاضة الكاراتٌه  (314
علً بعض المتغٌرات النفسٌة واالجتماعٌة 

  لدي اطفال المؤسسات االٌوابٌة /

عبد الهادي، محمد بكر 
  محمد.

2001.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً لبعض القرات  (315
التوافقٌة علً فاعلٌة أداء ضرب الكرة 

  بالرأس لناشا كرة القدم /

عوض، سامً محمود 
  طة.

2001.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً لتحسٌن الحاله  (316
الوظٌفٌه للجهاز التنفسً على مستوى 

عض االداءات الهجومٌه التحمل الخاص وب
  لالعبً الكومٌتٌه فى رٌاضة الكاراتٌه /

عبد هللا، محمود عبد هللا 
  عبد العزٌز.

2014.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة السرعة علً  (311
 110المستوي الرقمً للمبتدبٌن فً سباق 

  متر حواجز /

محمد، عبده محمد 
  إبراهٌم.

2001.    



تدرٌبى لتنمٌة القدره العضلٌه تأثٌر برنامج  (318
على مستوى أداء مهارتى البرمة و مسكة 

  الوسط العكسٌه للمصارعٌن الناشٌبٌن /

هالل، حمدى عبد الرحمن 
  بغدادى.

1111.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة بعض القدرات  (311
 50البدنٌة على المستوى الرقمً لسباق 
  متر حرة لسباحً الخماسً الحدٌث /

    .2014  محمد، محمد فارس.

تأثٌر برنامج تدرٌبى لتنمٌة بعض القدرات  (320
التوافقٌة على فاعلٌة مهارة الدوران وزمن 

  سباحة الزحف على الظهر /

عبد الهادى، محمد حمدى 
  محمد.

2001.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة قدرة االستجابة  (321
رات السرٌعة على فعالٌة أداء بعض المها
  الهجومٌة الفردٌة لناشبً كرة القدم /

النادى، حسن منٌر 
  عبدالشكور.

2010.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً لخفض اضطراب  (322
نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط 

  لبراعم رٌاضة الكاراتٌه /

ابراهٌم، احمد عبد 
  المرضى.

2015.    

تأثٌر برنامج تدرٌبى للوثب العمٌق على  (323
  زمن البدء فً سباحة الزحف علً البطن /

عبدالبارى، وابل محمد 
  توفٌق محمد.

1118.    

تأثٌر برنامج تدرٌبى مقترح على األداء  (324
  الخططى الهجومى لالعبى كرة السلة /

على، إٌهاب رجب 
  حسن.

2001.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح علً تنمٌة  (325
الحركات مستوي االداء الفنً لبعض 

الدفاعٌة للعب األرضً فً رٌاضة الجودو 
/  

عبدالقادر، عاطف علً 
  عبدالمتجلً.

2006.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة القوة  (326
الممٌزة بالسرعة والتحمل العضلً وبعض 

المهارات االساسٌة الطفال المؤسسات 
  االٌوابٌة فً كرة السلة /

عبدالعزٌز، أحمد حسٌن 
  .محمد

2001.    

تأثٌر برنامج تدرٌبى مقترح لتنمٌة القوة  (321
الممٌزة بالسرعة والدقة على فعالٌة األداء 

  المهارى للمالكمٌن /

ابراهٌم، مصطفى أمٌن 
  جابر.

2006.    

تأثٌر برنامج تدرٌبى مقترح لتنمٌة بعض  (328
الصفات البدنٌة على القدرة القتالٌة لضباط 

  المقاتلٌن /المدرعات 

سلٌمان، أحمد عفٌفى 
  محمد.

1118.    

تأثٌر برنامج تدرٌبى مقترح للحد من  (321
االصابه باالنزالق الغضروفى القطنى لدى 

  العبى رٌاضة كمال االجسام /

على، أٌمن عبد الرازق 
  عبد السمٌع.

2013.    

تأثٌر برنامج تدرٌبى هوابى على بعض  (330
الفسٌولوجٌه لحاالت أنمٌا سوء المتغٌرات 

  التغذٌه /

منصور، تامر محمد عبد 
  العزٌز.

2000.    

تأثٌر برنامج تدرٌبً هوابً علً بعض  (331
المتغٌرات الوظٌفٌه واالداء المهاري 
  لسباحة الزحف على البطن للبراعم /

شمس، أحمد طه محمود 
  محمد.

2001.    

على تنمٌة بعض تأثٌر برنامج تربٌة حركٌة  (332
متغٌرات السلوك التوافقى لدى المعاقٌن 

  ذهنٌا /

عطٌة، حاتم محمد 
  إبراهٌم.

2005.    

تأثٌر برنامج تربٌة كشفٌة على إكساب  (333
  ( سنوات /1-5السلوك البٌبى للبراعم )

محمد، هبه عبدالمنعم 
  رمضان.

2013.    

تأثٌر برنامج تروٌحى مابى على مستوى  (334
اللٌاقة الصحٌة ألطفال المؤسسات اإلٌوابٌة 

/  

محمد، هانى فاروق 
  محمد.

2010.    

تأثٌر برنامج تصور عقلى لمهارتى البدء  (335
والدوران على مستوى اإلنجاز الرقمى 

م زحفاً على 100للسباحٌن فى سباحة 
  البطن /

أبو زٌد، خالد محمد 
  خالف.

2005.    

بإستخدام التمرٌنات  تأثٌر برنامج تعلٌمى (336
حركى على تعلم  -النوعٌة لإلدراك الحس 

  مهارة دفع الجلة لفبة المكفوفٌن /

محمد، محمود عـبد المنعم 
  غنٌم.

2014.    

تأثٌر برنامج تعلٌمً بإستخدام الهٌبرمٌدٌا  (331
علً مستوي أداء بعض المهارات األساسٌة 

  فً كرة القدم للمبتدبٌن /

ل جمال لطفً، محمود نبٌ
  الدٌن.

2011.    

تأثٌر برنامج تعلٌمى بإستخدام الوسابط  (338
المتعددة على التحصٌل المعرفى ومستوى 

المهارات األساسٌة فى الكرة الطابرة 
  لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة /

أبوزٌد، أحمد طلعت أحمد 
  محمد.

2001.    



تأثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام االلعاب  (331
التمهٌدٌة على مستوى أداء بعض المهارات 

األساسٌة والقدرات الحركٌة وعالقتها 
بالتوافق النفسى واالجتماعى لدى براعم 

  كرة القدم /

    .2013  سدرة، فادى فتوح عبده.

تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام التمرٌنات  (340
الغرضٌة علً مستوي االداء المهاري 

  لبراعم سباحة الفراشة /

صابر، رامى محمد 
  حسٌن.

2001.    

تأثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام النشاط  (341
التمثٌلى فى تحسٌن األهداف السلوكٌه فى 

  كرة الٌد لدى تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة /

عامر، سامٌه أحمد 
  محمد.

2013.    

تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام الوسابط  (342
المعرفً  فابقة التداخل علً التحصٌل

ومستوي األداءالمهاري للمبتدبٌن فً 
  رٌاضة الكاراتٌه /

الشابوري، محمد علً 
  محمد حمزة.

2001.    

تأثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام بعض  (343
األدوات المساعدة علً تعلم مهارة 

التصوٌب من الثبات للمبتدبٌن فً كرة 
  السلة /

    .2008  فوده، أٌسم خالد محمد.

تأثٌر برنامج تعلٌمى ألسلوب التربٌه  (344
الحركٌة على مستوى تحصٌل بعض 
المهارات الحركٌة والصفات البدنٌة 

  للمبتدبٌن فى كرة السلة /

محمد، خالد ثابت 
  عوض.

1111.    

تأثٌر برنامج تعلٌمً مقترح باستخدام  (345
الكمبٌوتر علً مستوي التحصٌل المعرفً 

ه اإلعدادٌة فً والمهاري لدي تالمٌذ المرحل
  رٌاضة رفع األثقال /

الجندى، محمد مصطفى 
  السعٌد.

2001.    

تأثٌر برنامج تعلٌمً مقترح على التحصٌل  (346
المعرفً واألداء المهاري والثقافة الصحٌة 

  لطالب المرحلة المتوسطة بمدٌنة الدمام /

عفٌفً، ضٌاء الدٌن 
  سعٌد.

2014.    

مقترح لبعض  تأثٌر برنامج تعوٌضى (341
االنحرافات القوامٌة للمعاقٌن بالشلل 

  النصفى بمدراس دولة الكوٌت /

العازمى، مشعل منٌخر 
  مسلم.

2005.    

تأثٌر برنامج تمرٌنات تأهٌلٌة لتنمٌة  (348
المستقبالت الحسٌة المٌكانٌكٌة بعد التدخل 

الجراحى إلصابة غضروف الركبة 
  للرٌاضٌٌن /

عمر، محمد محمود 
  ٌد.الس

2014.    

تأثٌر برنامج تمرٌنات لبعض مكونات  (341
اإلدراك الحس، حركى على مستوى االداء 

  المهارى لناشىء كرة الٌد /

عبدالرازق، صاحب 
  الشحات البهنسى.

2008.    

تأثٌر برنامج لتدرٌب الرشاقة على األداء  (350
  الدفاعى فى كرة السلة /

حسن، عمرو عبدهللا 
  عبدالقادر.

1111.    

تأثٌر برنامج لتدرٌب لٌاقة الطاقة على  (351
معدالت التحسن فى تحمل السرعة لالعبى 

  كرة الٌد /

عوض، أشرف ٌحٌى 
  شحاته.

2001.    

تأثٌر برنامج لأللعاب التمهٌدٌه الجماعٌه  (352
على التوافق النفسى واإلجتماعى لتالمٌذ 

  المرحله اإلعدادٌه /

الرحمن والى، رشا عبد 
  محمد.

2001.    

تأثٌر برنامج للتدرٌب العقلى على مستوى  (353
  أداء مهارة اإلرسال لناشىء التنس /

شادى، أحمد ناصف 
  إسماعٌل.

2003.    

تأثٌر برنامج للتدرٌب العقلى لتطوٌر األداء  (354
  الخططى لناشا التنس األرضى /

الصبرى، أحمد فاروق 
  محمد.

2001.    

تأثٌر برنامج للتربٌة الحركٌة علً أداء  (355
بعض المهارات الحركٌة الخاصة للصم 

  ( سنوات / 1 - 6البكم من ) 

مباشر، محمد فتحً 
  حسٌن محمد.

2004.    

تأثٌر برنامج للتربٌة الحركٌة على تنمٌة  (356
مفهوم الذات لدى تالمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة 

  ( سنوات /1 - 6من )

هٌم المحمدي خلٌل، إبرا
  إبراهٌم.

2005.    

تأثٌر برنامج للتمرٌنات النوعٌه علً تعلم  (351
  بعض مهارات الجودو للمبتدبٌن /

علم الدٌن، سامح شكري 
  ٌوسف ٌوسف.

2001.    

تأثٌر برنامج للتمرٌنات والوعى القوامى  (358
على تحسٌن بعض االنحرافات القوامٌه 

  اإلعدادٌه /الشابعه لتالمٌذ المرحلة 

عفٌفى، مجدى محمد 
  نصر الدٌن.

1111.    



تأثٌر برنامج للتوجٌه واالرشاد الصحى  (351
الغذابى على اإلتجاهات الغذابٌه وبعض 
دالالت الصحه البدنٌه لطلبة كلٌة التربٌه 

  الرٌاضٌه بالقاهره /

محمد، محمد على أبو 
  سرٌع.

1111.    

النفسٌة على تأثٌر برنامج للمهارات  (360
مواجهة الضغوط النفسٌة لرمٌات الجزاء 

  للناشبٌن فى كرة الٌد /

    .2015  زكى، أحمد سعد محمد.

تأثٌر برنامج مقترح باستخدام القصة  (361
الحركٌة و التمرٌنات التمثٌلٌة لتنمٌة اللٌاقة 
الحركٌة وبعض المهارات الحركٌة لتالمٌذ 

البتدابٌة الصفوف الثالثة األولى للمرحلة ا
/  

عبد هللا، عبد هللا عبد 
  اللطٌف محمد.

2001.    

تأثٌر برنامج مقترح لتعلٌم بعض المهارات  (362
األساسٌة لإلسكواش على القدره الالهوابٌه 

  ومستوى األداء للمبتدبٌن /

الجندى، محمد بدر الدٌن 
  صالح.

1111.    

تأثٌر برنامج مقترح لتنمٌة المتطلبات  (363
  البدنٌة الخاصة بالعبى كرة السله /

    .2000  مرسى، ٌاسر أحمد سٌد.

تأثٌر برنامج مقترح للتصور العقلى على  (364
تحسٌن مستوى دقة التصوٌبٌة الثالثٌة 

  لالعبى كرة السلة /

سالم ، عالء محمد 
  ٌوسف.

2006.    

تأثٌر برنامج مقترح للتمرٌنات الهوابٌة  (365
و مفهوم الذات الجسمٌة  علً انقاص الوزن

  لدي السٌدات متوسطً العمر /

    .2001  خلٌل، مٌرانده لبٌب خله.

تأثٌر برنامج مقترح للتوافق الحركً علً  (366
مستوي االداء البدنً والمهاري لدي العبً 

  االسكواش /

    .2001  محمد، ولٌد نشأت علً.

تأثٌر برنامج مقترح للجمباز العام على  (361
بعض مكونات اللٌاقة البدنٌة لطالب 
  المرحلة االعدادٌة بمحافظة الدقهلٌة /

حسانٌن، حسانٌن 
  عبدالهادى عبدالهادى.

2005.    

تأثٌر برنامج مقترح للقدره العضلٌه على  (368
تحقٌق المستهدف من الضرب الساحق 

  لالعبى الكره الطابره /

حسٌن، عادل محمد 
  محمد.

2001.    

ثٌر برنامجج تكمٌلً مقترح لتنمٌة اللٌاقة تأ (361
البدنٌة ومستوي االداء المهاري علً بعض 

مهارات الكرة الطابرة لذوي االحتٌاجات 
  الخاصة ذهنٌا القابلٌن للتعلم /

    .2001  عطٌه، رشا عطٌة محمد.

تأثٌر بعض التدرٌبات الخاصة على مستوى  (310
الوسط األداء البدنى والمهارى لحركة مسك 

  والرفع للتقوس للمصارعٌن /

عشماوى، محمد السٌد 
  سعٌد محمد.

2003.    

تأثٌر بعض تدرٌبات القدرات التوافقٌة على  (311
مستوى آداء تحركات الرجلٌن لدى حراس 

  المرمى الناشبٌن فى كرة القدم /

كشك، محمد محمد 
  شوقى.

2014.    

ى تأثٌر بعض مضادات االكسدة على مستو (312
  الكفاءة البدنٌة لدى العبى كرة القدم /

الشقصى، ناصر عامر 
  سلٌمان.

2001.    

تأثٌر بعض نظم انقاص الوزن على  (313
مكونات الجسم واسلوب الحٌاه لدى األطفال 

  سنة / 12-1فى المرحلة السنٌة من 

النادى، جمال حسن 
  على.

1111.    

 تأثٌر بعض وسابل االستشفاء على بعض (314
المتغٌرات الفسٌولوجٌه لدى العبى 

  الكاراتٌه بٌن المبارٌات الرسمٌه /

هنداوى، أحمد ثابت عبد 
  العواض.

2001.    

تأثٌر تدرٌب بعض المهارات النفسٌة على  (315
آداء مهارتى اإلرسال وحابط الصد فى 

الكرة الطابرة لتلمٌذات الحلقة الثانٌة من 
  التعلٌم األساسً /

عبدالحكٌم السٌد، آٌه 
  أحمد.

2014.    

تأثٌر تدرٌبات األستك المطاط على  (316
  متر / عدو /15المستوى الرقمى لناشبى 

مصطفى، محمد إبراهٌم 
  محمود.

2014.    

تأثٌر تدرٌبات الرؤٌة البصرٌة على دقة  (311
بعض المهارات الفنٌة لناشبات الكرة 

  سنة / 16الطابرة تحت 

    .2012  د.عبد هللا، ٌوسف محمو

تأثٌر تدرٌبات الرشاقة على فعالٌة بعض  (318
األداءات المهارٌة المركبة لدى ناشا 

  رٌاضة الجودو /

عجٌز، سامح سامى 
  عبدالمطلب إبراهٌم.

2011 .    

تأثٌر تدرٌبات القوة الخاصة علً سرعة  (311
  األداء المهاري للمالكمٌن /

السٌد، أحمد محمد صالح 
  محمد.الدٌن 

2000.    



تأثٌر تدرٌبات القوه الممٌزه بالسرعه  (380
بأسلوبً المقاومه المتغٌره والالمركزي 

علً فعالٌة أداء بعض المهارات الهجومٌه 
  الفردٌه لناشا كرة القدم /

    .2013  رسول، نا مانج قادر،

تأثٌر تدرٌبات باستخدام الكرة السوٌسرٌة  (381
البدنٌة والمهارٌة على بعض المتغٌرات 

والمستوى الرقمى لسباحى الفراشة الناشبٌن 
/  

إبراهٌم، أحمد مصطفى 
  محمد رجب.

2013.    

تأثٌر تدرٌبات للتوازن على فعالٌة بعض  (382
األداءات المهارٌةالمركبة لناشا رٌاضة 

  سنة / 15الجودو تحت 

أبوالمعاطى، أٌمن محمد 
  عبدالمنعم.

2014.    

تدرٌبات نوعٌة على بعض المتغٌرات  تأثٌر (383
الكٌنماتٌكٌة لمهارة الشقلبه األمامٌة على 

  سنوات /8الٌدٌن لناشبات الجمباز تحت 

محمد، أمٌره محسن 
  ابراهٌم.

2014.    

تأثٌر تدرٌبات نوعٌة لبعض مواقف اللكم  (384
  على فاعلٌة السلوك الخططى للمالكمٌن /

    .2014  حسن، أحمد سعٌد السٌد.

تأثٌر تدرٌبات نوعٌه علً فاعلٌة بعض  (385
مهارات االوساي وازا لناشا الجودو تحت 

  سنه /13

    .2012  العزازي، منً طه فرٌد،

تأثٌر تركٌب بعض المهارات الحركٌة على  (386
التحمل الالهوابى ومستوى االداء على 

  جهاز حصان الحلق فى رٌاضة الجمباز /

    .1116  غنٌم.سالم، جمال عباس 

تأثٌر تطبٌق مقرر التروٌح على الثقافه  (381
التروٌحٌه الرٌاضٌه لطلبة المعهد 

التكنولوجى العالى بمدٌنة العاشر من 
  رمضان /

    .1111  عفٌفى، أشرف محمود.

تأثٌر تمرٌنات التنفس علً بعض  (388
  المتغٌرات الفسٌولوجٌة والبدنٌة /

    .2008  حرٌز، عٌد شافعً عٌد.

تأثٌر تمرٌنات التوازن الحركى على زمن  (381
فقد اإلتزان ومستوى تعلم سباحة الزحف 

  على الظهر للمبتدبات /

احمد، إسراء جمال 
  ابراهٌم.

2014.    

تأثٌر تنمٌة األداءات الحركٌة المركبة على  (310
بعض مكونات اللٌاقة البدنٌة الخاصة 

  للناشبٌن فً كرة القدم /

عبدالقادر، محمد 
  عبدالستار محمود.

2005.    

تأثٌر تنمٌة االنتباه والتصور العقلى على  (311
  أداء االرسال لالعبى الكرة الطابرة /

عبدالحمٌد، محمد محمود 
  كمال.

2000.    

تأثٌر تنمٌة التوافق علً تعلم سباحتى  (312
)الصدر و الفراشة( للمبتدبٌن من الجنسٌن 

/  

ٌاسر عبدالفتاح  ابراهٌم،
  أحمد.

1111.    

تأثٌر تنمٌة التوقع الحركً الخاص علً  (313
فعالٌة األداء المهاري لناشا رٌاضة 

  الجودو /

أبوالمعاطى، أحمد محمد 
  عبدالمنعم.

2008.    

تأثٌر تنمٌة القدرة العضلٌة باستخدام  (314
تدرٌبات األثقال على مستوى أداء بعض 

لناشىء هوكً المٌدان المهارات األساسٌة 
/  

الشبراوى، أحمد محمد 
  عاطف.

2005.    

تأثٌر تنمٌه بعض االدراكات الحس حركٌة  (315
على مستوى أداء الدورة الهوابٌة األمامٌة 
المتكورة على سلم القفز لناشبى الجمباز 

  سنوات / 1تحت 

إسماعٌل، عٌد إسماعٌل 
  اسماعٌل.

2014.    

تأثٌر حمل الهوابى والالهوابى على  (316
بعد  cpk, hddhمستوى تركٌز انزٌمى 

االداء وخالل فترة االستشفاء لدى 
  الرٌاضٌن /

داود، هٌثم عبد الحمٌد 
  أحمد.

1111.    

تأثٌر عرض مقترح للجمباز للجمٌع على  (311
السلوك العدوانى لدى تالمٌذ المرحلة 

  االبتدابٌة /

عبدالخالق قاسم، هبه 
  حمدٌن.

2014.    

تأثٌر فترة المشاهدة على مستوى الكفاٌات  (318
  التدرٌسٌة للطالب المعلم /

    .2010  إبراهٌم، عالء طه أحمد.

تأثٌر فترة المنافسات على دٌنامٌة بعض  (311
القدرات البدنٌة والمهارٌة لناشبً كرة السلة 

/  

كامل، خالد سٌد صالح 
  الدٌن.

2001.    

 PHتأثٌر فترة المنافسات على مستوى  (400
وحامض الالكتٌك والجلوكوز فى الدم لدى 

محمد، نسرٌن نادى 
  عبدالجٌد.

2001.    



العبات التنس االرضى وعالقته بتحمل 
  االداء /

تأثٌر ممارسة رٌاضه الجودو علً السلوك  (401
  العدوانً لدي أطفال المؤسسات اإلٌوابٌة /

ل محمود العلٌمً، بال
  محمد عبد الرازق.

2010.    

تأثٌر منطقة أداء اإلرسال علً بعض  (402
  التشكٌالت فً مبارٌات الكره الطابره /

    .1111  ٌونس، محمد سالمه.

تاثثٌر التدرٌب باسلوب المقتربات الخططٌة  (403
الهجومٌة على انجاز بعض االداءات 
  المهارٌة المركبة لناشبى كرة القدم /

الدٌن، شادى هشام 
  جمال.

2015.    

تاثٌر إختالف تدرٌبات القدره الالهوابٌه  (404
على دٌنا مٌكٌة استشفاء انزٌمى 

AST,CPK  لدى العبى السرعة وتحمل
  السرعة فى العاب الفوى /

فضل هللا، محمد أحمد 
  على.

1118.    

تاثٌر إستخدام األسلوب المتباٌن على تعلم  (405
األساسٌه لكرة القدم لتالمٌذ المهارات 

  المرحله األعدادٌه /

عبدهللا، عبدهللا أحمد 
  فؤاد.

2006.    

تاثٌر إستخدام التدرٌب البلٌومترى على  (406
تحسٌن السرعه الحركٌه لناشا تنس 

  الطاوله /

محمد، أحمد شوقى 
  محمد.

2005.    

تاثٌر إستخدام الوسابل السمعٌه البصرٌه  (401
  السباحه / علً تعلم

البلتاجً، محمد حامد عبد 
  الخالق.

2000.    

تاثٌر اختالف األحمال التدرٌبٌه الالهوابٌه  (408
-Hذات القصوي علً نشاط انزٌمً )

LDH&M-LDH ًوعالقتهما بالتغٌر ف )
معدالت الكتات الدم وبعض المتغٌرات 

  الفسٌولوجٌه /

موسً، أحمد قدري محمد 
  محمد.

1111.    

تاثٌر استخدام البرنامج الفردي علً تعلم  (401
بعض المهارات االساسٌة فً رٌاضة 

  االسكواش للمبتدبٌن /

السٌد، وابل إبراهٌم 
  عثمان.

2011.    

تاثٌر استخدام التدرٌب المتقاطع على بعض  (410
المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة والفسٌولوجٌة 

  لدى ناشا كرة السلة بدولة الكوٌت /

الغصاب، نواف فٌصل 
  عٌد.

2015.    

تاثٌر استخدام التدرٌب باالثقال والتدرٌب  (411
المابى على الوقاٌة من التهاب اوتار 

العضالت المدورة لمفصل الكتف وتحسٌن 
بعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة لدى 

  السباحٌن /

عبد المقصود، خالد عبد 
  الرحمن عبد الرؤف.

2012.    

تاثٌر استخدام التدرٌبات الخاصة على  (412
تحمل القدرة والمستوى الرقمى لالعبى 

  الوثب الثالثى /

الغمرٌنى، خالد احمد 
  صالح.

2016.    

تاثٌر استخدام التدرٌبات الموقفٌة على  (413
بعض مبادئ الخطط الهجومٌة لناشا كرة 

  القدم /

محمد، محمود عبد الفتاح 
  حمودة.

2013.    

تاثٌر استخدام التدرٌس المصغر على تعلم  (414
مهارة دفع الجلة لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من 

  مرحلة التعلٌم االساسى /

الموافى، محمد توفٌق 
  احمد.

2014.    

تاثٌر استخدام التدلٌك العالجى  (415
  والكاٌروٌراكتٌك على االم اسفل الظهر /

المالح، محمد على 
  ابراهٌم.

2012.    

تاثٌر استخدام التمرٌنات النوعٌة علً تعلم  (416
  بعض المهارات الدفاعٌة فً كرة السلة /

محمد،اسراء سعٌد 
  مصطفً

2015    

تاثٌر استخدام التمرٌنات الهوابٌة على  (411
بعض المتغٌرات البدنٌة والجسمانٌة 

  ( سنة /45-35للسٌدات البدنٌات من )

ابراهٌم، حنان سمٌر 
  حامد.

2011.    

تاثٌر استخدام الكمبٌوتر على تعلم بعض  (418
  المهارات االساسٌه للبراعم فى كرة القدم /

بٌومى، سامح محمود عبد 
  العال.

2011.    

تاثٌر استخدام الهٌبرمٌدٌا على مستوى  (411
االداء المهارى فى كرة القدم لتالمٌذ 

  االعدادٌة الرٌاضٌة بالمنوفٌة /

فتحى الجلبه، هشام 
  محمد.

2015.    

تاثٌر استخدام الوحدات النموذجٌة التطبٌقٌة  (420
على مستوى تعلم سباحة الزحف على 

  الظهر لدى البراعم /

    .2015  عبد الفراج، نهال سامى.

تاثٌر استخدام الوسابط المتعددة التفاعلٌة  (421
على مستوى أداء بعض مهارات المد 

والوثب فى البالٌه لطالبات كلٌة التربٌة 

عبد الحمٌد، ٌاسمٌن عبد 
  الحمٌد أحمد.

2010.    



  جامعة المنصورة. -الرٌاضٌة 

تاثٌر استخدام الوسابط فابقة التداخل على  (422
فى بعض التحصٌل المعرفى والمهارى 

مسابقات المٌدان والمضمار االعدادٌة 
  بمحافظة الشرقٌة /

عبد الغفار، احمد محمد 
  محمود.

2016.    

تاثٌر استخدام بعض اسالٌب التدرٌس الغٌر  (423
مباشرة على مخرجات التعلم فى الكرة 

الطابرة لتلمٌذات الحلقة االولى من التعلٌم 
  االساسى /

السرٌطى، سارة محمد 
  احمد.

2013.    

تاثٌر استخدام تدربٌات المقاومة داخل  (424
الوسط المابى على بعض المتغٌرات البدنٌة 

  والمهارٌة لناشا كرة الماء /

عبد السالم، احمد السٌد 
  عوف.

2015.    

تاثٌر استخدام تدرٌبات القوة الوظٌفٌة على  (425
بعض المتغٌرات البدنٌة الخاصة ومستوى 

 -مهارة الركلة الدابرٌة )ماواشى اداء 
  جٌرى( لدى العبى الكاراتٌة /

احمد، اسامة عبد الرحمن 
  بكرى.

2016.    

تاثٌر استخدام تدرٌبات الهٌبوكسٌك داخل  (426
الوسط المابى وخارجه على نسبة تركٌز 

حامض الالكتٌك فى الدم وبعض المتغٌرات 
البدنٌة الخاصة والمستوى الرقمى لناشا 

  م/عدو /400

محمود، محمد كامل عبد 
  الماجد.

2013.    

تاثٌر استخدام كرات صغٌرة الحجم على  (421
بعض المهارات االساسٌة والقدرات 
التوافقٌة لدى ناشبى كرة القدم بنادى 

  الزهور الرٌاضى /

الغنٌمى، ٌاسر محمود 
  رفعت امٌن.

2013.    

حقٌق تاثٌر اسلوب التطبٌق الموجه على ت (428
االهداف السلوكٌة لدرس التربٌة الرٌاضٌة 

فى تعلم مهارات الكرة الطابرة لتالمٌذ 
  الحلقة الثانٌة من التعلٌم االساسى /

بركات، احمد فؤاد طه 
  محمود.

2014.    

تاثٌر االجهاد الرٌاضى على بٌومٌكانٌكٌة  (421
حركات الطرف السفلى للركل فى كرة 

  القدم /

محمد البندارى، عمرو 
  حسن السعٌد.

2013.    

تاثٌر االحتراق النفسى على اتخاذ القرار  (430
  لدى حكام االتحاد المصرى لكرة الٌد /

احمد، محمد على 
  محمود،

2016.    

تاثٌر التدرٌب اإلسترخابً علً  (431
  التوترالنفسً لدي العبات الجودو /

إبراهٌم، علٌاء عبد 
  المنعم.

1111.    

تاثٌر التدرٌب باستخدام التنبٌه الكهربابً  (432
  علً مستوي البدء فً السباحه /

الشرٌف، أحمد إبراهٌم 
  ٌوسف.

2001.    

تاثٌر التدرٌبات البلٌومترٌة على فعالٌة  (433
  االداء المهارى لناشا االسكواش /

أحمد، أحمد محمد 
  عبدالستار.

2011.    

تناول المرٌمٌة  تاثٌر التدرٌبات الهوابٌة مع (434
على الهبات الحرارٌة وبعض الخصابص 
الفسٌولوجٌة لدى السٌدات منقطعى الطمث 

/  

عٌد، مرام مصطفى 
  محمد.

2013.    

تاثٌر التدرٌبات الهوابٌة والالهوابٌة على  (435
بعض المتغٌرات المناعٌة لدى العبى 

  منتخب فلسطٌن اللعاب القوى /

طالب، عبد الحكٌم ادرٌس 
  بد.الع

2013.    

تاثٌر التعلم الشبكً علً مخرجات التعلم  (436
  فً الكرة الطابرة /

السٌد، والء عبدالفتاح 
  أحمد.

2011.    

تاثٌر التعلٌم المبرمج على تنمٌة الصفات  (431
البدنٌه الخاصه وتعلم مهارة الوثب الثالثى 

  لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌه /

رمضان، ٌاسر محمد 
  على.الغزالى 

1111.    

تاثٌر التغزٌة المرجعٌة علً تحسٌن االداء  (438
المهاري لحركة برمة الوسط للمصارعٌن 

/  

عشماوي، احمد السٌد 
  سعٌد محمد

2006.    

تاثٌر التمرٌنات النوعٌة على اداء الوثب  (431
الطوٌل بدرس التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة 

  االعدادٌة بنٌن بمركز كفر صقر /

حسام محمد عبد  على،
  الرؤوف احمد.

2015.    

تاثٌر الحمل البدنى الهوابى والالهوابى  (440
على التربتوفان وسلسلة االحماض االمٌنٌة 

  كمؤشرات للتعب المركزى /

إسماعٌل، إٌهاب محمد 
  محمود.

2000.    

تاثٌر الغاء قاعدة التسلل على فاعلٌة بعض  (441
  لمٌدان /المتغٌرات فى مبارٌات هوكى ا

عبدالمعطى، سٌد 
  عبدالوهاب.

1111.    



تاثٌر القدرات التوافقة على مستوى اداء  (442
  الوثب الثالثى لمبتدبى العاب القوى /

ٌوسف، احمد عبد 
  المرضى عبد العزٌز،

2012.    

تاثٌر الموسٌقى قبل سباقات السرعة على  (443
  مستوى االنجاز الرقمى لسباحى السرعة /

حسام الدٌن  على،
  مصطفى عباس.

2012.    

تاثٌر النشاط الرٌاضً المدرسً علً تعدٌل  (444
  السلوك االجتماعً للمعاقٌن ذهنٌا /

    .2001  حنفً، احمد سٌد

تاثٌر برمجٌة تعلٌمٌة باستخدام الوسابط  (445
الفابقة على جوانب تعلم بعض المهارات 

  االساسٌة لبراعم الكرة الطابرة /

الصادق، محمد احمد 
  السٌد.

2015.    

تاثٌر برمجٌة تعلٌمٌة باستخدام الوسابط  (446
الفابقة على مستوى المهارات الحركٌة 

االساسٌة لتالمٌذ المعاهد االزهرٌة 
  بالقلٌوبٌة /

حسن، احمد رمضان عبد 
  الحكم محمد.

2015.    

تاثٌر برنامج ارشادى على الصراع النفسى  (441
المرحلة الثانوٌة الممارسات  لتلمٌذات

  الرٌاضٌة /

زاٌد، اسماء حسٌن على 
  مصطفى.

2016.    

تاثٌر برنامج ارشادى نفسى رٌاضى على  (448
اتجاهات تلمٌذات المرحلة االعدادٌة نحو 

  ممارسة االنشطة الالصفٌة /

متولى، اسماء محمود 
  السعٌد.

2014.    

المدرسى  تاثٌر برنامج التربٌة الرٌاضٌة (441
على اللٌاقة القلبٌة التنفسٌة وبعض مكونات 
  اللٌاقة البدنٌة لتلمٌذات المرحلة االعدادٌة /

القلٌل، اسماء فرحات 
  احمد فرحات.

2013.    

تاثٌر برنامج بإستخدام التمرٌنات النوعٌة  (450
حركى على مستوى اداء  -لالدراك الحس 

مهارة الوثب الطوٌل لفبة المكفوفٌن 
  بمراحل التعلٌم االساسى /

شهدة، أحمد محمود 
  على.

2006.    

تاثٌر برنامج باستخدام البرمجة اللغوٌة  (451
العصبٌة على مستوى اداء الطالب المعلم 

  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسٌوط /

محمد، احمد عبد الموجود 
  خضٌرى.

2013.    

 تاثٌر برنامج تاهلٌى مقترح على بعض (452
االنحرافات القوامٌة لفبة الصم وضعاف 

  سنة بلٌبٌا /” 14-12”السمع من

العبانى، عادل احمد عبد 
  الحفٌظ.

2013.    

تاثٌر برنامج تاهٌلى باستخدام تمرٌنات  (453
التوزان على بعض حاالت االصابة بالشلل 

  النصفى /

عباس، هشام شٌحا عبد 
  المنعم.

2016.    

تاهٌلى حركى مابى على تاثٌر برنامج  (454
الكفاءة الوظٌفٌة للعضالت المحٌطة بمفصل 

الركبة بعد االصالح الجراحى للرباط 
  الصلٌبى االمامى /

خلٌفة، محمود عطا 
  راشد.

2014.    

تاثٌر برنامج تاهٌلى على المصابٌن بفصل  (455
المنشا القصبى للرباط الصلٌبى االمامى بعد 

  التدخل الجراحى /

ضٌاء الدٌن عبد زهران، 
  الحافظ محمد.

The effect of arehabilitation 
pragram after surgical treatment 
of patients of avulsion fracture of 

attachment of the anterior 
cruciate ligament  

  

تاثٌر برنامج تاهٌلى على تحدب الظهر لدى  (456
  تالمٌذ المرحلة االعدادٌة /

براهٌم السٌد ٌوسف، ا
  ابراهٌم.

2013.    

تاثٌر برنامج تاهٌلى الصابات التمزق  (451
  العضلى وااللتواء لدى ناشبى كرة القدم /

عبد الباسط، مصطفى 
  محمود محمد.

2013.    

تاثٌر برنامج تدربٌى مقترح على مستوى  (458
أداء بعض المهارات االساسٌه فى كرة الٌد 

  / سنوات10-1للمبتدبٌن من 

عبد المحسن، أشرف 
  فتحى.

1116.    

تاثٌر برنامج تدرٌب بإستخدام مواقف  (451
اللعب التنافسٌه علً تنمٌة بعض الصفات 
البدنٌه الخاصه ومستوي األداء المهاري 

  لناشبً كرة السله /

هاشم، أحمد محمد 
  طاهر.

2006.    

تاثٌر برنامج تدرٌب بلٌومترٌك لتنمٌة  (460
العضلٌة على مستوى اداء التحركات القدرة 

  الخططٌة الدفاعٌة لناشا كرة الٌد /

    .2014  سٌد، محمد احمد همام.

تاثٌر برنامج تدرٌب عقلً لتنمٌة بعض  (461
المهارات العقلٌة علً دقة اداء الرمٌة 

الحرة للناشبٌن من الجنسٌن فً كرة السلة 
/  

العمرى، مصطفً 
  عبدالسالم مصطفً.

1118.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام التمرٌنات  (462
التنافسٌة فى تنمٌة االداءات المهارٌة 

النقٌب، محمد محمود 
  محمد محمود.

2014.    



الهجومٌة المركبة لدى ناشبى كرة القدم 
  الخماسٌة /

تاثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام الحمل  (463
الفترى لتنمٌة بعض االصفات البدنٌة 

والمهارٌة لدى المنقذٌن العاملٌن بحمامات 
  السباحة بمحافظة اسوان /

محمد، صالح محمد 
  صالح.

2013.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام صنادٌق قفز  (464
مختلفة االرتفاع على القوة االنفجارٌة 

  والمستوى الرقمى لناشبى الوثب الطوٌل /

محمد، محمد عوض 
  سعٌد.

2016.    

تاثٌر برنامج تدرٌبً باستخدام مواقف  (465
اللعب التنافسٌة علً فاعلٌة التشكٌالت 

  الهجومٌة لالعبً الكرة الطابرة /

    .2004  عبدهللا،احمد محمد

تاثٌر برنامج تدرٌبً باالثقال علً معدالت  (466
نمو القوة العضلٌة لدي اطفال المؤسسات 

  االٌوابٌة /

محمد، تامر عماد الدٌن 
  سعٌد.

2008.    

تاثٌر برنامج تدرٌبً باالثقال والبلٌومترك  (461
علً معدالت نمو القدرة العضلٌة لناشبً 

  الكاراتٌه فً مرحلة ما قبل البلوغ /

    .2000  زاٌد، صالح سٌد علً.

تاثٌر برنامج تدرٌبى على بعض المتغٌرات  (468
البدنٌة والفسٌولوجٌة والمستوى الرقمى فى 

الجلة لتالمٌذ المرحلة االعداداة دفع 
  بمحافظة شمال سٌناء /

عمرو، مهدى سالم 
  سلٌمان.

2015.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى لبعض األداءات  (461
المهارٌه المركبه على فاعلٌة األداء لدى 

  ناشا رٌاضة الجودو /

إسماعٌل، أحمد محمد نور 
  الدٌن.

2001.    

لتحسٌن مهارتى البدء تاثٌر برنامج تدرٌبى  (410
  والدوران لسباحى المونو للناشبٌن /

مصطفى، هشام مصطفى 
  نصرت.

2014.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى لكبار السن على  (411
بعض النواحى البدنٌة والفسٌولوجٌة 
بمشروع المركز الرٌاضى للرواد ) 

  محافظة القلٌوبٌة( /

حموده، محمود حمدى 
  سلٌمان أحمد.

2016.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى للتمرٌنات الالهوابٌه  (412
على بعض المتغٌرات البدنٌه والفسٌولوجٌه 

  لدى ناشىء المالكمه /

    .2004  عبد النبى، مراد عمر.

تاثٌر برنامج تدرٌبً للقوة المتوازنة  (413
للعضالت القابضة والباسطة لمفصل الركبة 

علً بعض المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة 
  العبً المبارزة /ل

الحفنً، حاتم فتح هللا 
  محمد.

2001.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح باستخدام بعض  (414
مواقف اللعب الهجومٌة على فاعلٌة بعض 
االداءات المهارٌة المركبة لدى ناشبى كرة 

  القدم /

احمد، احمد محمد 
  حسٌن.

2013.    

القوة تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح على  (415
والضخامة العضلٌة لدى ناشبى كمال 

  سنة / 11االجسام تحت 

سالم، احمد رضوان 
  محمد.

2013.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح على الكفاءة  (416
االنقباضٌة لعضالت الذراع العاملة اثناء 
تسدٌد اللكمات المستقٌمة من الثبات فى 

  الرأس /

الشتٌحى، تامر حسٌن 
  محمد .

2002.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح على تنمٌة  (411
-6االداء الفنى لكرة السله لألطفال من 

  سنوات /1

الشٌخ، مجدى محمد 
  محمد.

1118.    

تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح لتنمٌة القوه  (418
البرم( لدى  -العضلٌه لمهارتى)السنتٌر 

  ناشىء رٌاضة المصارعه /

مهران، صالح عبد الجابر 
  الحافظ. عبد

2003.    

تاثٌر برنامج تربٌة كشفٌة على اكساب  (411
  (سنوات /1-5السلوك البٌبى للبراعم)

محمد، هبة عبد المنعم 
  رمضان.

2013.    

تاثٌر برنامج تروٌحى رٌاضى على  (480
العالقات السوسٌومترٌة لدى االطفال االٌتام 

  بالمؤسسات االٌوبٌة بمحافظة أسٌوط /

شرٌف محمد محمد، 
  عبدالواحد.

2008.    

تاثٌر برنامج تروٌحى رٌاضى مقترح على  (481
حركى  -بعض متغٌرات االدراك الحسى

  لدى بعض المعاقٌن ذهنٌا /

حسانٌن، ماٌسه أحمد 
  محمد.

2016.    



تاثٌر برنامج تروٌحى مابى على تعلم  (482
  السباحة لطالب الجامعة البرٌطاٌنة /

الرحمن  احمد، حسٌن عبد
  محمد سٌد.

2015.    

تاثٌر برنامج تعلٌمً بإستخدام الوسابط  (483
  الفابقة فً تعلٌم سباحة الفراشة للطالب /

حافظ، إسالم صالح 
  محمد.

2011.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخادم االسلوب  (484
المتباٌن المباشر على تعلم بعض المهارات 

  الفنٌة فى الكرة الطابرة /

د الحمٌد، سماء احمد عب
  صالح الدٌن عبد الحمٌد.

2013.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام اسلوب  (485
التدرٌس المتباٌن على بعض مهارات 

السباحة والتحصٌل الدراسى لذوى 
  صعوبات التعلم /

مصطفى، محمد عزت 
  محمد.

2016.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام اسلوب  (486
فى ضوء التحلٌل الكٌفى لتعلم  المودٌوالت

مسابقة رمى الرمح لتالمٌذ المرحلة 
  االعدادٌة /

هنون، محمد لطفى 
  محمد.

2016.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام اسلوب حل  (481
المشكالت على مستوى أداء المهارات 

المنهجٌة فى رٌاضة الجمباز لتالمٌذ 
  المرحلة االبتدابٌة /

 ٌوسف، اسالم رشاد
  قبٌصى .

2015.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام اسلوبى  (488
التعلم التعاونى والذاتى على مخرجات 

التعلم فى الكرة الطابرة لتلمٌذات الحلقة 
  الثاٌنة من التعلٌم االساسى /

سالم، شٌماء عبد السالم 
  حامد.

2013.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام االسلوب  (481
على تحقٌق المخرجات التعلٌمٌة  المتباٌن

فى التمرٌنات الفنٌة االٌقاعٌة لطالبات كلٌة 
  التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنصورة /

ارباب، سارة محمد 
  مرسال حمد.

2015.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام التمرٌنات  (410
النوعٌة على تعلم بعض مهارات منهاج 

  االعدادٌة /كرة السلة لتلمٌذات المرحلة 

حمودة، نها احمد موسى 
  على.

2013.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام الكرة  (411
المدربة والطوق المساعد على تعلم بعض 

المهارات الهجومٌة فى كرة السلة للمبتدبات 
/  

    .2013  شلبى، امٌرة طه ٌونس.

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام المهارات  (412
مستوى أداء المهارات  البصرٌة على

  االساسٌة لهوكى المٌدان /

    .2013  محمد، أحمد عادل نمٌم.

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام الوسابط  (413
المتعددة الرقمٌة على تعلم حركة الجذع فى 

  سباحة الفراشة :

إبراهٌم، نهاد سمٌر 
  توكل.

2013.    

 تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام تدرٌبات (414
االدراك الحس الحركى على مستوى أداء 
مهارات كرة السلة المنهجٌة لتالمٌذ الحلقة 

  الثانٌة من التعلٌم االساسى /

    .2014  باشا، هدى سعد أحمد.

تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام تمرٌنات  (415
التوازن الحركى على تعلم مهارتى 

التصوٌب والمتابعة الهجومٌة فى كرة السلة 
  تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة /لدى 

راشد، اسماء اسامة 
  محمد.

2016.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى باسلوب التعلم  (416
التعاونى على االداء المهارى والرضا 

سنة فى رٌاضة  12الحركى للتالمٌذ تحت 
  الجمباز /

السٌد، رانا عوض محمد 
  رزق.

2015.    

االدراك الحسى تاثٌر برنامج تعلٌمى لتنمٌة  (411
حركى على بعض المهارات االساسٌة فى 

كرة القدم لالفراد ذوى االعاقة الذهنٌة 
  البسٌطة /

حجاب، محمد سامى عبد 
  العزٌز.

2015.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى للكرة الطابرة على  (418
االتزان االنفعالى لتلمٌذات الحلقة الثانٌة من 

  مرحلة التعلٌم االساسى /

حنان ٌحٌى  الصادق،
  زكرٌا.

2014.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى مابى باستخدام  (411
على تطوٌر بعض مهارات ” الهٌبرمٌدٌا”

  السباحة وتنمٌة انماط التعلق للمبتدبٌن /

فوزى، محمود اكرم 
  احمد.

2016.    

تاثٌر برنامج تعلٌمى مدعم بتدرٌبات  (500
التصور العقلى على مستوى اداء بعض 

    .2016  احمد، هشام عاطف.



ات االساسٌة فى كرة الٌد لدى المهار
تالمٌذالمدرسة التجرٌبٌة الرٌاضٌة بسوهاج 

/  

تاثٌر برنامج تقنى على البٌنة االكادٌمٌة  (501
واالتجاه نحو دراسة مقرر علم النفس 

التربوى الرٌاضى لطالب شعبة التدرٌس 
  بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة /

صالح اسماعٌل، احمد 
  احمد.

2014.    

تاثٌر برنامج تلٌمى باستخدام التمرٌنات  (502
النوعٌة على اداء مسابقات المٌدان 

والمضمار المنهجٌة لطالب المرحلة 
  الثانوٌة بمحافظة أسٌوط /

محمد، أحمد محمد العربى 
  فهمى.

2016.    

تاثٌر برنامج تمرٌنات التحرك بالرفع على  (503
سباحتى الزحف على البطن مستوى تعلم 

  والظهر /

اللٌثى، احمد ابراهٌم حسن 
  حسن.

2015.    

تاثٌر برنامج تمرٌنات تاهٌلٌة لحاالت  (504
  اصابات مفصل الكتف للرٌاضٌٌن /

عبد الحى، محمد 
  الجٌوشى عبد الفتاح.

2013.    

تاثٌر برنامج تمرٌنات تاهٌلٌه مقترح لعالج  (505
  مامى بدون جراحه /الرباط الصلٌبى اال

أبو العال، طارق محمد 
  صادق محمد.

1114.    

تاثٌر برنامج تمرٌنات مقترح لتأهٌل  (506
العضالت المصابه فى حاالت الشلل 

  النصفى /

عبدالغنى، محمود صالح 
  الدٌن.

2006.    

تاثٌر برنامج تمرٌنات هوابٌة مقترح على  (501
 كفاءة الجهاز التنفسى لدى االطفال

  المصابون بالربو الشعبى /

    .2013  عبد المنعم، نانسى سمٌر.

تاثٌر برنامج رٌاضً ارشادي لتعدٌل بعض  (508
المشكالت السلوكٌة لدي اطفال المؤسسات 

  العقابٌة /

أحمد، محمد حسنً زٌن 
  العابدٌن.

2011.    

تاثٌر برنامج لبعض االدراكات الحس  (501
التصوٌب لتالمٌذ حركٌة على تعلممباراة 

  المرحلة االعدادٌة فى كرة السلة /

زوٌن، منى عبد المنعم 
  احمد عزمى السعٌد.

2013.    

تاثٌر برنامج لتدرٌب القوه بإستخدام كالمن  (510
األثقال الحره واألجهزه على تنمٌة السرعه 

  لالعبات كرة الٌد المصغره /

شوكه، هشام أحمد عبد 
  العزٌز.

1118.    

تاثٌر برنامج للتدرٌب العقلً علً المستوي  (511
  الرقمً لسباحً المنافسات /

مجر، محمد عبد الرحمن 
  محمد.

1118.    

تاثٌر برنامج للتدرٌب العقلً علً دقة  (512
  بعض مهارات الركل لناشبً كرة القدم /

االشقر، مصطفً محمد 
  أمٌن.

2011.    

الخاصه على تاثٌر برنامج للتمرٌنات  (513
مستوى أداء بعض المهارات المركبه 

  لناشبى الهوكى /

فرج، محمود المرسى 
  المرسى.

2008.    

تاثٌر برنامج مقترح باستخدام اسلوب  (514
التطبٌق الموجه على دافعٌة التالمٌذ نحو 

التربٌة الرٌاضٌة بالحلقة الثانٌة من التعلٌم 
  االساسى /

    .2013  فرج، دٌنا فرج محمد.

تاثٌر برنامج مقترح لتنمٌة عنصر المرونة  (515
علً تعلم بعض مهارات المصارعة 

  الرومانٌة لدي ناشبً المصارعة /

جمعة، ضٌاء الدٌن 
  مرسً.

2000.    

تاثٌر برنامج نفس حركى على المرونة  (516
االجتماعٌة لالطفال ممارسى الجمباز 

  للجمٌع /

الغٌطى، سارة صبرى 
  وهاب عٌد.عبد ال

2015.    

تاثٌر برنامج نفسى لضبط االستثارة  (511
  االنفعالٌة لناشا المالكمة /

سالم، محمد السٌد محمد 
  محمد.

2014.    

تاثٌر برنامج نفسى مقترح لبعض المهارات  (518
النفسٌة على انخفاض مستوى السلوك 

  العدوانى لدى ناشبى كرة القدم /

عباس، محمد السٌد شاكر 
  عباس.

2016    

تاثٌر برنامجٌن باستخدام الوسابط المتعددة  (511
على تعلم بعض المهارات الفنٌة للمبتدٌبن 

  فى الكرة الطابرة /

الشحات، تغرٌد محمود 
  محفوظ.

2013.    

” تاثٌر بعض أسالٌب تدرٌبات دورة  (520
على القدره العضلٌه ” تقصٌر  -اإلطاله 

  الطابره /للرجلٌن لالعبى الكره 

مملوك، محمد منٌر عبد 
  الحلٌم.

2003.    

تاثٌر بعض تمرٌنات البٌالتس على مستوى  (521
  تعلم سباحة الزحف على البطن للمبتدبات /

ابراهٌم، وطنٌة احمد 
  محمود.

2014.    



تاثٌر تدربٌات خاصة على قدرة الربط  (522
الحركى ومستوى االداء الفنى لجملة 

االرضٌة لناشبات الجمباز تحت الحركات 
  سنوات / 1

دروٌش، اسماء عادل 
  محمجد ابراهٌم.

2016.    

تاثٌر تدرٌب المستوى الثالث للسرعة على  (523
تحسٌن معدل تردد الضربات وطولها 

وعالقتهم باالنجاز الرقمى لسباحى السرعة 
/  

الجمال، ابو الفتوح صالح 
  محمد حسن.

2015.    

درٌبات العتبة الفارقة الالهوابٌة علً تاثٌر ت (524
بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة ومستوي 

  متر/حواجز /110االنجاز الرقمً لناشبً 

إبراهٌم، أحمد فاروق 
  أحمد.

2010.    

تاثٌر تدرٌبات الفارتلك على بعض  (525
المتطلبات البدنٌة والمهارٌة لدى ناشبى 

  هوكى المٌدان /

عرفات، مرسى محمد 
  محمد مرسى. مرسى

2012.    

تاثٌر تدرٌبات القوة العضلٌة للعضالت  (526
العاملة لمنطقة الجذع على فاعلٌة االداء 

المهارى والرقمى للناشبٌن فى سباحة 
  الفراشة /

امبابى، محمد مصطفى 
  االلفى.

2016.    

تاثٌر تدرٌبات المقاومة البالٌستٌة علً  (521
  االسكواش /فاعلٌة االداء الفنً لالعبً 

موسً، مهاب محمد 
  رضا.

2001.    

تاثٌر تدرٌبات المقاومة باالثقال على  (528
(  IGF 1مستوى هرمون السوماتومٌدٌن )

وبعض المتغٌرات الموروفولوجٌة لناشا 
  كرة القدم /

    .2013  جاد، اٌمان جاد على.

تاثٌر تدرٌبات باستخدام السنوركل لرفع  (521
دورى التنفسى والمستوى كفاءة الجهاز ال

  الرقمى لناشبى العبى الغوص /

جمعة، احمد موسى 
  كامل.

2015.    

حركٌة لضبط  -تاثٌر تدرٌبات حس  (530
التوقتٌات الهجومٌة والدفاعٌة على فاعلٌة 

  االداء المهارى لناشبى الجودو /

عبد الوهاب، سارة السٌد 
  عبد السالم السٌد.

2015.    

تدرٌبات خاصة علً فاعلٌة االداء تاثٌر  (531
الفنً لبعض الركالت لالعبً التاٌكوندو 

  سنة / 14تحت

مصطفً،حسام الدٌن 
  ابراهٌم ابراهٌم

2015    

تاثٌر تدرٌبات متنوعة باستخدام االثقال  (532
لتنمٌة خصابص القوه الممٌزه بالسرعه 

  لالعبى كرة السله /

ٌوسف، تامر جمال 
  إبراهٌم.

2001.    

تاثٌر تدرٌبات نوعٌة بداللة بعض  (533
المؤشرات الكٌناتٌكٌة على مستوى اداء 
مهارة حابط الصد الفردى لناشبى الكرة 

  الطابرة /

احمد، محمد سعد 
  ابراهٌم.

2016.    

تاثٌر تطوٌر بعض الصفات البدنٌة على  (534
بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة ومستوى 

  لطاولة /االداء المهارى لناشبى تنس ا

عبد العزٌز، احمد شاكر 
  عٌد،

2012.    

تاثٌر تمرٌنات القدرات التوافقٌة على تاهٌل  (535
عضالت الفخذ االمامٌة المصابة بالتمزق 

  الجزبى لالعبى كرة القدم /

عبد الاله، خالد عوض 
  عبد السمٌع.

2014.    

تاثٌر تمرٌنات المنافسه باألثقال على األداء  (536
  سنه /16المهارى لناشا كرة الٌد تحت 

عمٌش، محمد كمال محمد 
  ٌاسٌن.

2005.    

تاثٌر تناول األحماض االمٌنٌة علً مستوي  (531
بعض األحمال التدرٌبٌه وعالقتها بكمٌة 

  البولٌنا المفرزه فً البول /

المال، عبد العزٌز سعٌد 
  عبد العزٌز.

1118.    

حركٌه على  -اإلدراكات الحس تاثٌر تنمٌة  (538
مستوى أداء بعض المهارات األساسٌه 

  لناشا كرة القدم /

عبدالمهدى، محمد 
  عبدالمهدى البكرى.

2011.    

تاثٌر تنمٌة التوازن على مستوى اداء الكاتا  (531
  لناشبى الكاراتٌه /

عبد الهادى، أمٌر صالح 
  عبد الفتاح.

2011.    

للجمباز للجمٌع على  تاثٌر عرض مقترح (540
 1-6الطالقة الحركٌة لدى التالمٌذ من 

  سنوات /

حسن، مرام محمد احمد 
  السٌد.

2014.    

تاثٌر ممارسة عروض التمرٌنات الجماعٌة  (541
على بعض عوامل االبتكار الحركى 

والقدرات التوافقٌة لدى طالب كلٌة التربٌة 
  الرٌاضٌة بجامهة المنصورة /

أحمد  المرسى، حازم
  محمدالسٌد.

2010.    



تاثٌرالتدرٌب بإسلوب المنافسه على مستوى  (542
  األداء البدنى والفنى لناشا كرة القدم /

    .2006  السٌد، بدٌر السٌد بدٌر.

تاثٌرانقاص الوزن علً بعض مظاهر  (543
  االنتباه لدي العبً المالكمة /

مبروك، وابل مبروك 
  ابراهٌم

2001.    

تحدٌد الخصابص الدٌنامٌكٌه لمهارةالرمٌه  (544
الخلفٌه بمواجهة الظهر لدى العب 

  المصارعة /

الصادق، هانى جعفر عبد 
  هللا.

2005.    

تحدٌد مستوٌات معٌارٌة الختبارات القبول  (545
  بالمدراس الرٌاضٌة /

حسٌن، السٌد عبد الهادى 
  كامل.

2015.    

لبعض الخصابص تحدٌد مستوٌات معٌارٌة  (546
-14البدنٌة والمهارٌة لناشبً كرة السلة)

  (سنة /16

الشرٌف، محمد أحمد 
  محمد أحمد.

2001.    

تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لبعض مكونات  (541
  اللٌاقة البدنٌة الخاصة لناشبى االسكواش /

جمال الدٌن، نهى محمد 
  حسن.

2014.    

ض تحدٌد مستوٌات معٌارٌة لقٌاسات بع (548
المهرات الهجومٌة لالعبى كرة السلة 

  للكراسى المتحركة /

    .2015  عوٌضة، دالٌا طه السٌد.

تحسٌن االداء االدارى لبعض االندٌة  (541
الرٌاضٌة بمحافظة المنوفٌة فى ضوء 

  معاٌٌر ادارة الجودة الشاملة /

عالم، ٌاسر محمد سعٌد 
  مصطفى.

2013.    

الخططٌة الهجومٌة لبعض تحلٌل اآلداءات  (550
مبارٌات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 

  م / 2013للسٌدات 

دامرجى، نٌفٌن محمد 
  عزٌز.

2014.    

تحلٌل األسالٌب الخططٌة الهجومٌة لسالح  (551
  الشٌش سٌدات وعالقتها بنتابج المبارٌات /

هالل، مروة فتحً 
  مصطفى.

2008.    

المهارٌة المفردة والمركبة تحلٌل االداءات  (552
لبعض مراكز اللعب المختلفة فى بطولة 

  م /2014كاس العالم لكرة القدم 

ابراهٌم، كرٌم ابراهٌم 
  خلٌل.

2015.    

تحلٌل الوظابف االدارٌة كمدخل لتاهٌل  (553
  مدرسً التربٌة الرٌاضٌة /

محجوب، احمد سٌد محمد 
  عبد اللطٌف.

2001.    

األداءت المهارٌة الدفاعٌة  تحلٌل بعض (554
والهجومٌة لحراس مرمى كرة القدم فى 

  / 2014بطولة كأس العالم بالبرازٌل 

أحمد، عمرو احمد عبد 
  هللا.

2016.    

تحلٌل بعض االداءات الهجومٌة للمنتخب  (555
القومى المصرى خالل التصفٌات المؤهلة 

  / 2012لبطولة االمم االفرٌقٌة لكرة القدم 

    .2015  ان، خضر عبد هللا.سلٌم

تحلٌل سوت كمؤشر لوضع السٌاسات  (556
التنفٌذٌة للتسوٌق فى مراكز الشباب 

  بمحافظة المنوفٌة /

جعفر، هٌثم عاطف 
  على.

2015.    

تخطٌط النشاط الرٌاضى فى بعض  (551
الجامعات الحكومٌة والخاصة بجمهورٌة 

  مصر العربٌة :

محمد، عمر محمد االمٌن 
  عبد الرازق.

2015.    

تخطٌط برامج الرٌاضه للجمٌع بأندٌة  (558
  ومراكز الشباب بمحافظة الجٌزة /

العنانى، تامر محمد 
  سعٌد.

2000.    

تصمٌم برنامج تعلٌمً باستخدام الرسوم  (551
المتحركة وتأثٌره على تعلم بعض 

المهارات األساسٌة فً رٌاضة تنس 
  ذهنٌا /الطاولة لدى المعاقٌن 

احمد، عماد عبد الحمٌد 
  إبراهٌم.

2016.    

تصمٌم برنامج تنمٌه إدارٌه مقترح  (560
ألخصابً النشاط الرٌاضً بمكاتب رعاٌة 

  الشباب بالجامعة /

علً، محمد أبو الفتوح 
  عبد الحمٌد.

2001.    

تصمٌم برنامج للتنمٌة اإلدارٌة لالخصابٌٌن  (561
فى ضوء  الرٌاضٌٌن بجامعة االزهر

  متطلبات المهنة /

أحمد، مصطفى كامل 
  جابر.

2006.    

تصمٌم برنامج للتنمٌة االدارٌة لالخصابٌٌن  (562
الرٌاضٌٌن بجامعة االزهر فى ضوء 

  متطلبات المهنة /

احمد، مصطفى كامل 
  جابر.

2005.    

تصمٌم برنامج للتنمٌة االدارٌة لالخصابٌٌن  (563
االزهر فً ضوء الرٌاضٌٌن بجامعة 

  متطلبات المهنة /

احمد، مصطفً كامل 
  جابر

2006.    

تصمٌم برنامج مابى لتحسٌن القدرات  (564
الحركٌة لالطفال المصابٌن بالشلل الدماغى 

CP /  

عٌسوى، وسام مجدى 
  محمد على.

2016.    



تصمٌم بعض الجمل الحركٌه فى صورة  (565
  سنة /13تنافسٌه لناشىء كرة الٌد تحت 

    .1111  عبدالسالم، محمد فاروق.

تصمٌم جهاز لوحة الكترونٌة مضٌبة لتقٌٌم  (566
مستوي اداء حركات القدمٌن فً كرة السلة 

/  

لطفً، محمد رمضان 
  محمود

2008.    

تصمٌم شاخص إلكترونً متعدد الوظابف  (561
  إلستخدامه فً تدرٌب المالكمه /

عبد التواب، عبد العزٌز 
  حسن عبد العزٌز.

2001.    

تصمٌم مقٌاس للمهارات االدارٌة لموجهى  (568
التربٌة الرٌاضٌة بمرحلة التعلٌم االساسى 

/  

    .2016  محمد، رشا عادل تمٌم.

تصمٌم مقٌاس للمهارات النفسٌه لدى حكام  (561
  رٌاضة الكاراتٌه /

بحٌرى، أحمد السٌد عبد 
  السالم عامر.

2010.    

تصمٌم منظومة الوسابط المتعددة وتأثٌرها  (510
على تعلم بعض المهارات الدفاعٌة لناشا 

  المالكمة /

محمد، محمد على الدٌن 
  سعٌد.

2011.    

تصمٌم موقع إلكترونى تعلٌمً وتأثٌره على  (511
بعض المتغٌرات المهارٌة والمعرفٌة فى 

  كرةالٌد /

مكاوي، عمرو سٌد 
  فهمً.

2013.    

تصمٌم وسٌلة لتحسٌن أداء مهارة التصوٌب  (512
  فً رٌاضة الهوكً /

    .2001  حسنٌن، زٌن عبده محمد.

تصور مقترح لقابمة متطلبات االنشطة  (513
االبتكارٌة للطالب المعلم بقسم التربٌة 

البدنٌة والرٌاضة بكلٌة التربٌة االساسٌة 
  بدولة الكوٌت /

بوحمد، امنٌة محمد عبد 
  هللا

2014.    

تصور مقترح لإلستثمار بمراكز الشباب  (514
  كمدخل لتحقٌق التموٌل الذاتى /

دوٌدار، ضٌاء محمد أحمد 
  السٌد.

2006.    

تصور مقترح للسٌاسات اإلدارٌة للجان  (515
الحكام باالتحاد المصرى لكرة الٌد فى 

  ضوء مبادىء الحوكمة/

شوشه، محمد مجدى سٌد 
  محمود.

  أسٌوط:  . 2001

تطبٌق أسلوب الفجوة لقٌاس جودة الخدمة  (516
  بحمامات السباحة /

عبد الحافظ، مؤمن طه 
  عبد النعٌم.

2001.    

تطبٌق الجودة كمدخل لتطوٌر ادارة النشاط  (511
  الرٌاضى بدور ونوادى القوات المسلحة /

    .2000  مختار، خلٌفة محمد.

الكرة  تطور دوافع الممارسة لالعبى (518
  الطابرة /

احمد، محسن حسن 
  مرسى.

2000.    

حسٌن، خالد محمد على   تطوٌر العمل اإلدارى فى اندٌة المسنٌن / (511
  محمد.

2000.    

تطوٌر بعض االداءات الدفاعٌة الفردٌة  (580
  لالعبً كرة الٌد /

عبد الحمٌد، امٌر محمد 
  سمٌر محمد.

2015.    

الختٌار التوقع المتزامن تطوٌر جهاز  (581
  لالعبً كرة القدم /

أحمد، عبد المحسن 
  زكرٌا.

1111.    

تطوٌر مشروع النجوم وعالقته بالمستوى  (582
  الفنى لبراعم السباحة /

احمد، احمد عصام الدٌن 
  عبد الخٌر.

2015.    

  تطوٌر مناهج التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة (583
  الثانوٌة األزهرٌة /

رشاد، محمد عبد 
  الوهاب.

2014.    

تقدٌر الذات وعالقتها بقلق المستقبل لدى  (584
طالب الدراسات العلٌا بكلٌات التربٌة 

  الرٌاضٌة /

هندام، احمد الحسن 
  المهدى ابراهٌم.

2015.    

تقنٌن ابعاد اجهزة الجمباز الفنى انسات فى  (585
ضوء النسبة والتناسب بٌن مقاٌٌس االجهزة 
القانونٌة وبعض المتغٌرات االنثروبومترٌة 

/  

محمود، وابل محمد محمد 
  الطوخى.

2013.    

تقنٌن ابعاد اجهزة الجمباز الفنى للرجال  (586
للمراحل السنٌة فى ضوء النسبة والتناسب 

بٌن مقاٌٌس االجهزة القانونٌة وبعض 
  المتغٌرات االنثربومترٌة /

البشارى، احمد سعٌد 
  ابراهٌم.

2012.    

تقنٌن بطارٌة اختبار كارولٌنا الشمالٌة  (581
لمهارات الكرة الطابرة على تالمٌذ مدارس 

  التربٌة الفكرٌة بمدٌنة القاهرة /

    .2001  طه، أٌمن مصطفى.

تقنٌن مقاٌٌس المٌنى فولى فى ضوء بعض  (588
  الخصابص األنثروبومترٌه والبدنٌه /

    .2001  فرج، محمد جمال على.

تقوٌم إدارة النشاط الرٌاضى بجامعة جنوب  (581
  الوادى فى ضوء مقومات الجوده الشامله /

عثمان، ممدوح محمود 
  محمد.

2001.    



تقوٌم أسالٌب تسوٌق أنشطة التروٌح  (510
  الرٌاضى فً بعض المؤسسات واألندٌه /

    .2000  محمد، ولٌد أحمد سامى.

شاغلى مناصب تقوٌم أسلوب اختٌار  (511
اإلدارة العلٌا باالتحاد المصرى للسباحة بٌن 

  االنتخاب والتعٌٌن=

  اسٌوط:  . 2006  شحاتة، شٌرٌن جالل.

تقوٌم إنجازات اإلتحاد المصري لإلسكواش  (512
/  

    .2014  مصلحً، مجدي محمود.

تقوٌم اداء ادارة التخطٌط والمتابعة بمدٌرٌة  (513
  فظة مطروح /الشباب والرٌاضة بمحا

مرعى، محمد احمد عبد 
  الغنى.

2016.    

تقوٌم اداء االدارة المركزٌة للتطوٌر  (514
والرقابة بالمجلس القومى للرٌاضة فى 

  ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة /

السباعى، محمد السٌد 
  سلٌمان على السٌد.

2015.    

تقوٌم ادارة الشباب والرٌاضة واالمانة  (515
  بجامعة الدول العربٌة /الفنٌة 

دٌاب، حسام احمد عبد 
  الحكٌم.

2012.    

تقوٌم ادارة النشاط الرٌاضى باندٌة متحدى  (516
  االعاقة بجمهورٌة مصر العربٌة /

احمد، محمد محمود 
  كامل.

2006.    

تقوٌم ادارة النشاط الرٌاضى بجامعة  (511
االزهر فى ضوء مقومات الجودة الشاملة 

/  

النبوى، احمد محمد 
  احمد.

2015.    

تقوٌم ادارة النشاط الرٌاضى بجامعة بنها  (518
  فى ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة /

    .2012  شحاته، تامر محمد على.

تقوٌم استراتٌجٌة اإلدارة العامة ألداء  (511
المنتخبات القومٌة بالمجلس القومى 

  للرٌاضة /

المخدم، عبد الرحمن 
  محمد. سلٌمان

2010.    

تقوٌم اكادٌمٌات كرة القدم بمحافظة القلٌوبٌة  (600
/  

حسٌن، السٌد االمام عبد 
  المجٌد.

2015.    

تقوٌم األداء اإلداري لالتحاد اللٌبً لكرة  (601
  القدم /

هٌوب، شكري عبد هللا 
  صالح.

2014.    

تقوٌم اإلداره الرٌاضٌه فً القطاع الحكومً  (602
/  

    .1116  حامد، ناجً إسماعٌل.

تقوٌم اإلمكانات داخل المدارس اإلبتدابٌه  (603
  بمحافظة القلٌوبٌه /

عالم، أحمد محسن 
  موسً.

2001.    

تقوٌم األنشطه التروٌحٌه الرٌاضٌه  (604
  بالمؤسسات اإلٌوانٌه بمحافظة القلٌوبٌه /

راغب، إبراهٌم محمد 
  سامى إبراهٌم

2011.    

تقوٌم األنشطه الرٌاضٌه بمراكز شباب  (605
  القري والمدن بمحافظة الدقهلٌه /

الرٌس، نعٌم ٌوسف عز 
  الدٌن.

1113.    

تقوٌم االداء االدارى باإلداره الرٌاضٌه  (606
بمدٌرٌة الشباب والرٌاضه بمحاظة الشرقٌه 

/  

    .2001  عبدهللا، أحمد محمد.

شباب القري  تقوٌم االداء االداري بمراكز (601
  بمحافظة المنوفٌة /

    .2001  محمد،امٌر طاهرابراهٌم

تقوٌم االداء االدارى لموجهى ومعلمى  (608
  الترٌبة الرٌاضٌة بدولة الكوٌت /

الغرٌب، ابتسام عبد 
  الحمٌد عباس على.

2001.    

تقوٌم االداء المهنى لمعلمى التربٌة  (601
ساسٌة الرٌاضٌة والرٌاضٌة بالمرحلة اال

بالجمهورٌة الٌمٌنة فى ضوء المعاٌٌر 
  المهنٌة المعاصرة /

القواتى، محمد عبده 
  فاضل احمد.

2016.    

تقوٌم االمكانات الرٌاضٌة بالمدارس  (610
  االعدادٌة بمحافظة المنوفٌة /

سلٌمان،ابراهٌم شفٌق 
  ابراهٌم.

2001.    

 تقوٌم االمكانات المادٌة والبشرٌة فى مجال (611
السٌاحة الرٌاضٌة لبعض القرى السٌاحٌة 

  بجمهورٌة مصر العربٌة

    .2016  السٌد، أحمد جمال محمد.

تقوٌم االمكانات والبرامج الرٌاضٌة فى  (612
بعض المدراس االبتدابٌة بمحافظة المنوفٌة 

/  

الجندى، محمود محمد 
  عبد الحمٌد على.

2016.    

بفنادق القاهرة تقوٌم االندٌة الصحٌة  (613
  الكبرى /

الخولى، كمال حسن 
  إبراهٌم.

2005.    

تقوٌم االنشطة التروٌحٌة المابٌة بالفنادق  (614
  السٌاحٌة بالقاهرة الكبرى /

النجار، محمد محمود عبد 
  العظٌم.

2012.    

تقوٌم االنشطة الرٌاضٌة والتروٌحٌة لكبار  (615
التنمٌة السن باإلدارة المركزٌة لبرامج 

  الرٌاضٌة بالمجلس القومً للرٌاضة /

حماد، أحمد حماد 
  رضوان.

2011.    



تقوٌم االنشطة الطالبٌة بكلٌة الطب البشرى  (616
  بجامعة بنها /

المهدى، احمد محمد 
  مجدى محمد.

2015.    

تقوٌم االنشطه التروٌحٌه بمراكز الشباب  (611
  بمحافظة القاهره /

    .2001  نور. عبد الحلٌم، عادل

تقوٌم البرامج التروٌحٌة بالمدن الجامعٌة  (618
  بجامعة المنصورة /

عبد الرحمن، هبة الشحات 
  ابراهٌم.

2016.    

تقوٌم السلوك الصحى الرٌاضى لطالبات  (611
  المدن الجامعٌة /

    .2014  الباز، مى عادل طه.

تقوٌم السٌاسات اإلدارٌه ألفرع اإلتحاد  (620
المصرى لرفع األثقال بجمهورٌة مصر 

  العربٌه /

نعمان، عبد الناصر 
  عٌسى عبد العزٌز.

2001.    

تقوٌم العمل اإلداري باإلتحاد المصري  (621
  لكرة القدم /

    .1111  زاٌد، حمادة محمد طلبه.

تقوٌم العمل اإلداري بنادي الجٌش  (622
  المصري /

الشرابً، علً عبد العزٌز 
  علً.

2006.    

تقوٌم العمل اإلداري الفرع اإلتحاد  (623
المصري لكرة الٌد بمحافظات صعٌد مصر 

/  

أحمد، بٌومً محمد 
  سعٌد.

2004.    

تقوٌم الكفاءة االدابٌة لمعلمى السباحة  (624
  لالطفال من وجهة نظر المستفٌدٌن /

الموافى، احمد السٌد على 
  عبده.

2015.    

الكفاٌات المهنٌة لالخصابٌن تقوٌم  (625
الرٌاضٌن بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة 

  بالشرقٌة /

محمود، سعٌد فتحى 
  محجوب.

2015.    

تقوٌم المجال المعرفى لقادة الفرق الكشفٌة  (626
  بجمهورٌة مصر العربٌة /

الجناٌنً، حمادة محمد 
  محمد.

2001.    

تقوٌم المدارس اإلعدادٌه والثانوٌه  (621
الرٌاضٌه ببعض المحافظات لجمهورٌة 

  مصر العربٌه /

عبد هللا، أشرف محمد 
  رأفت.

2006.    

تقوٌم المشروع القومً إلكتشاف الموهوبٌن  (628
  رٌاضٌا بالمرحلة اإلعدادٌه بالمنوفٌه /

حسب هللا، محمود فتحً 
  عبد العال.

2005.    

تقوٌم النشاط الرٌاضً بكلٌة التربٌه  (621
  األساسٌه بدولة الكوٌت /

الغصاب، عبدهللا عٌد 
  مبارك.

1118.    

تقوٌم النشاط الرٌاضى لتالمٌذ المرحلة  (630
االعدادٌة بمحافظة أسوان فى ظل نظام 

  الفترة /

موسى، حمدى حسن 
  ٌوسف.

2014.    

تقوٌم النشاط الرٌاضى لمنتخبات جامعة  (631
  بنها /

عفٌفى، محمد عبدالهادى 
  هللا. عبد

2008.    

تقوٌم النشاط الرٌاضى لمنتخبات جامعة  (632
  قناة السوٌس /

محمد، عمرو على 
  عثمان.

1111.    

تقوٌم النشاط الكشفى للمرحلة االعدادٌة  (633
  بنٌن بمحافظة القلٌوبٌة /

ساعى، احمد صبحى 
  محمد.

2012.    

تقوٌم النشاط الكشفً للمرحله اإلعدادٌه  (634
  بمحافظة أسٌوط / بنٌن

غالب، فرحان أبو زٌد 
  جابر.

2004.    

تقوٌم امكانات التربٌة الرٌاضٌة بالمعاهد  (635
االعدادٌة االزهرٌة بنٌن بمحافظة الشرقٌة 

/  

ابو العال، محمد عبد هللا 
  عطٌة.

2013.    

تقوٌم امكانات النشاط الرٌاضى والجواله  (636
  بجامعه الزقازٌق /

    .2016  ى، حسام احمد.عبد الهاد

تقوٌم انشطة الجوالة بالجامعات المصرٌة  (631
فى ضوء منهاج المرحلة للمنظمة الكشفٌة 

  العربٌة /

ابو النٌل، معتز باهلل أحمد 
  محمد،

2014.    

تقوٌم اهداف مراكز اللٌاقة البدنٌة بالمجلس  (638
  القومً للرٌاضة /

    .2001  علً، محمد علً خلٌفً.

تقوٌم برامج األنشطة الرٌاضٌه والتروٌحٌه  (631
  بالمدن الجامعٌة بجامعة قناه السوٌس /

    .2006  عٌسى، ولٌد طه مسعد.

تقوٌم برامج األنشطه الرٌاضٌه والتروٌحٌه  (640
لذوى االحتٌاجات الخاصه بمدٌرٌة الشباب 

  والرٌاضه بالجٌزه /

الشاذلى، أحمد حسنى 
  عجور أحمد.

2011.    

تقوٌم برامج االعالم الرٌاضى المربى  (641
  بمملكة البحرٌن /

المهندى، سهٌر سند 
  راشد.

2004.    

تقوٌم برامج التدرٌب اإلداري لإلخصابٌٌن  (642
  الرٌاضٌٌن فً ضوء متطلبات العمل /

عبد الرحٌم، أسامة أحمد 
  إمام.

2001.    



المسنٌن تقوٌم برامج التروٌح بدور وأندٌة  (643
  بمحافظة القاهره /

    .2001  عبد السالم، أحمد محمد.

تقوٌم برامج الرٌاضة للجمٌع بمحافظة  (644
  الفٌوم /

أحمد، محمد عوٌس عبد 
  الستار.

2001.    

تقوٌم برامج ممارسة النشاط الرٌاضى  (645
للمرحله االعدادٌه بالمعاهد االزهرٌه 

  بمحافظة الشرقٌه /

محمد عبد العباسى، 
الحمٌد عبده ابراهٌم 

  على.

2011.    

تقوٌم برنامج التربٌة الرٌاضٌة بالمرحلة  (646
االبتدابٌة للمدارس العسكرٌة الرٌاضٌة 

  بجمهورٌة مصر العربٌة /

إبراهٌم، خالد أحمد 
  دسوقً.

2006.    

تقوٌم برنامج النشاط الرٌاضى لذوى  (641
جامعات اإلحتٌاجات الخاصه حركٌا ببعض 

  جمهورٌة مصر العربٌه /

أحمد، محمود فاروق 
  محمد.

2005.    

تقوٌم خطة النشاط الرٌاضى للمرحلة  (648
االعدادٌة بمحافظة شمال سٌناء للعام 

  / 2013/2014الدارسى 

سالم، هٌثم سلٌمان 
  عمٌرة.

2015.    

تقوٌم دور لجنة الشباب بمجلس الشعب فى  (641
ة بجمهورٌة مصر مجال الرٌاضة المصرٌ

  العرٌبة /

ابراهٌم، محمد على 
  على.

2004.    

قوطة، عمرو عبد السالم   تقوٌم رٌاضة الهوكً بمحافظة بورسعٌد / (650
  حسن.

2008.    

تقوٌم عناصر منظومة المنهج الدراسى  (651
للتربٌة الرٌاضٌة للمرحلة الثانوٌة بمحافظة 

  القلٌوبٌة /

باشا، محمود سلٌمان 
  ابراهٌم سلٌمان.

2016.    

تقوٌم البحة النظام األساسى باألندٌه  (652
  الرٌاضٌه المصرٌه /

روما، عبد السالم محمد 
  أحمد على.

2000.    

عالم، موسً محمد   تقوٌم مدارس السباحه بصعٌد مصر / (653
  حسنٌن.

2005.    

تقوٌم مراكز تدرٌب الموهوبٌن للمبارزة  (654
  جمهورٌة مصر العربٌة /على مستوى 

مرسى، عمرو صابر 
  حمزة.

2000.    

تقوٌم مصادر التموٌل لبعض مراكز  (655
  الشباب بمحافظة الدقهلٌة /

    .2012  شادى، حاتم على فتحى.

تقوٌم مصادر تموٌل االندٌة الرٌاضٌة  (656
  بمحافظة الشرقٌة /

الدٌب، خالدالسٌد احمد 
  حامد.

2008.    

تقوٌم مقرر المهارات األساسٌة فى التربٌة  (651
الرٌاضٌة بشعبة رٌاض األطفال بكلٌات 

  التربٌة /

الصادق، رانٌا ممدوح 
  عبدالعظٌم.

2001.    

تقوٌم مناهج التربٌه الرٌاضٌه لذوى  (658
اإلحتٌاجات الخاصه ذهنٌا لمرحلة اإلعداد 

  المهنى بمدارس التربٌه الفكرٌة /

أحمد عبد النعٌم، باهى 
  محمود.

2005.    

تقوٌم منهاج التربٌه الرٌاضٌه بالمدارس  (651
الثانوٌه التجرٌبٌه الرٌاضٌة فً محافظة 

  الشرقٌه /

عاٌد، إٌهاب السٌد عبد 
  اإلله.

2005.    

تقوٌم منهاج التمرٌنات الفنٌة االٌقاعٌة  (660
بالمرحلة االعدادٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة 

/  

سمٌر  كامل، هبه هللا
  شوقى.

2014.    

تقوٌم منهاج الجمباز بالمرحلة االبتدابٌة  (661
  بمحافظة القلٌوبٌة /

محمد، احمد محمد عبد 
  المنعم.

2015.    

تقوٌم منهج كرة السلة فى ضوء تحدٌد  (662
األهداف السلوكٌة لتالمٌذ مرحلة التعلٌم 

  األساسى /

الطنبولى، احمد عبدالنبى 
  محمد.

2001.    

تقوٌم مهارات التدرٌس للطالب المعلم فى  (663
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة مٌسان 

  بجمهورٌة العراق /

    .2014  علٌوى، ٌاسر محسن.

تقوٌم مهارات القٌادة كمدخل لتطوٌر إدارة  (664
  المعسكرات القومٌة للشباب /

عزام، مصطفى سٌد أحمد 
  إبراهٌم.

2003.    

واقع العالقات العامة باالندٌة تقوٌم  (665
  الرٌاضٌة فى محافظة الدقهلٌة /

عمر، خالد محمود 
  ابراهٌم.

2016.    

تقوٌم وسابل تكنولوجٌا التعلم لبعض  (666
رٌاضات المنازالت بكلٌات التربٌة 

  الرٌاضٌة /

محمد، أحمد مصطفً 
  متولً.

2013.    

الجمباز تقوٌه االشتراطات البٌبٌة لصاالت  (661
  وفق معاٌٌر الجودة /

الجمال، أحمد سمٌر علً 
  منصور.

2014.    



تقٌٌم االصابات الرٌاضٌة ومسببتها لالعبى  (668
  رفع االثقال فى دولة الكوٌت /

الحمر، حسٌن عبد الرحٌم 
  حبٌب على.

2015.    

تقٌٌم الخدمات الصحٌة وعوامل االمان  (661
الرٌاضى باندٌة والسالمة لممارسى النشاط 

  ومراكز الشباب بمحافظة اسوان /

خلٌفة، عصام محمد عبد 
  الباسط.

2014.    

تقٌٌم العملٌات االدارٌة لبعض أندٌة الدورى  (610
  الممتاز المصرى لكرة القدم /

بدوى، السعٌد السعٌد 
  السعٌد.

2016.    

تقٌٌم الكفاءه البدنٌه لالعبى الكاراتٌه  (611
جهاز الكفاءه البدنٌه بإستخدام 

)األرجومٌتر( وعالقته بمستوى األداء 
  للكاتا /

الشافعى، أحمد فاروق 
  عزب.

2004.    

تقٌٌم النظم األدارٌه بأندٌه محافظة  (612
  الخرطوم /

    .1180  توفٌق، صفوان محمد.

تقٌٌم الهٌكل التنظٌمى واإلدارى لإلتحاد  (613
  والمصرى اللعاب القوى للهواة /

إبراهٌم، نبٌل محمد 
  أحمد.

1180.    

تقٌٌم برامج انشطة التروٌح الرٌاضى  (614
والخلوى خالل معسكرات اعداد القادة 

  لطالب الجامعات المصرٌة /

عبده، محمد شعبان محمد 
  ابراهٌم.

2013.    

تقٌٌم خطة اعداد العبى الفرٌق القومى  (615
للجمباز فى ضوء المحسنات كدالة لرفع 

  مستوى االداء /

عبدالرحمن، احمد على 
  محمد.

1111.    

تقٌٌم دور االتحاد الرٌاضى فى تسوٌق  (616
  رٌاضة التاٌكوندو /

ابراهٌم، محمد امام على 
  محمد.

2010.    

تقٌٌم دور االعالم الرٌاضى المربى فى  (611
  نشر ومتابعة رٌاضة الجودو /

الطاهر، سمٌر السٌد 
  رجب.

2016.    

تقٌٌم دورات االتحاد االفرٌقى لمدربى كرة  (618
  القدم بجمهورٌة مصر العربٌة /

سوسة، عبد هللا سٌد عبد 
  الرحٌم محمد.

2016.    

تقٌٌم مستوى األداء المهارى للفرٌق القومً  (611
  المصرى للشباب لكرة السلة /

عبدالرسول، عمادالدٌن 
  علً محمد.

2003.    

العاملٌن وعالقته باالنتماء التنظٌمى تمكٌن  (680
لدى االخضابٌٌن الرٌاضٌٌن بادراات رعاٌة 

  الشباب بجامعات صعٌد مصر

محمد، محمد احمد 
  حلمى.

2016.    

حركى بداللة -تنمٌة االدراك الحس (681
مؤشرات بٌومٌكانٌكٌة لتحسٌن بعض 

  االداءات االلحركٌة فى كرة القدم /

البلقانى، محمد رمضان 
  محمد.

2013.    

تنمٌة التوافق الحركى وتاثٌره على تطوٌر  (682
بعض االداءات الهجومٌة المركبة للناشبٌن 

  فى كرة الٌد /

ابراهٌم، كرٌم عزت 
  محمود.

2013.    

توجهات دافعٌة االنجاز لدى الناشبٌن فى  (683
  بعض األنشطة الرٌاضٌة /

خلٌل، محمد ابراهٌم 
  محمد أحمد.

2001.    

توظٌف التحلٌل البٌومٌكانٌكى لتحسٌن  (684
مستوى مهارة الطلوع بالكب على 

العارضتٌن المختلفى االرتفاع لناشبات 
  الجمباز /

المشد، بسمة صبرى 
  جمعه.

2016.    

توقٌتات تسجٌل اللمسات و عالقتها بنتابج  (685
المبارٌات كمستهدف لتخٌط استراتٌجٌة 

  المبارٌات فً المبارزة /

الشابورى، محمد 
  عبدالهادي عبدالحمٌد.

2000.    

خطة تسوٌقٌة مقترحة للتطبٌق على نادى  (686
  الصٌد المصرى /

عبد الحمٌد، محمد 
  صبحى.

2014.    

خطة مقترحة الدارة المخاطر باالتحاد  (681
  المصرى لرفع االثقال /

    .2012  سٌد، عالء الدٌن محمد.

لتسوٌق بعض المنشات خطة مقترحة  (688
  الرٌاضة بمدنٌة المنٌا /

عبد الحكم، احمد عبد 
  الوكٌل.

2006.    

خطة مقترحة لألنشطة التروٌحٌة فى  (681
المشروع القومى لمراكز رٌاضة المرأة فى 

  بعض محافظات جنوب الصعٌد /

على، مى محمد صبرى 
  السٌد.

2014.    

ممارسة خطة مقترحة للتغلب على معوقات  (610
  رٌاضة كرة السلة بمحافظة المنوفٌة /

الجزار، عالء أحمد عبد 
  الصادق.

2016.    

خطه مقترحه لمقرر التدرٌب المٌدانى  (611
لطالب شعبة اإلداره الرٌاضٌه والتروٌح 

  بكلٌة التربٌه الرٌاضٌه جامعة أسٌوط /

حسانٌن، شٌماء صالح 
  سٌد.

2001.    

دٌة إلصابة وتر أكٌلس دراسة األسباب المؤ (612
  لدى عدابً المسافات القصٌرة /

عبد هللا، عادل مكى 
  حسن.

2013.    



دراسة الخدمات الصحٌة باالنشطة الصٌفٌة  (613
والال صٌفٌة فً بعض المعاهد الثانوٌة 

االزهرٌة وفق معاٌٌر الجودة واالعتماد 
  التربوي /

    2015  امٌن، اسماء ابراهٌم

العوامل المساهمه فى االضطرابات دراسة  (614
الغذابٌه لدى العبات بعض األنشطه 

  الرٌاضٌه /

عبد هللا، منال إبراهٌم 
  الدسوقى.

1111.    

دراسة المفاهٌم الصحٌة المرتبطة بدرس  (615
التربٌة الرٌاضٌة ومدى تحقٌقها لتالمٌذ 

الحلقة االولى من مرحلة التعلٌم االساسى 
  بمحافظة الدقهلٌة /

البدراوى، محمد عصام 
  الدٌن.

2012.    

دراسة بعض مشاكل البرنامج االولمبى فى  (616
  االلعاب االولمبٌة الحدٌثة /

عبد العال، عبد العزٌز 
  محمود خلٌفة.

1181.    

دراسة تاثٌر الواجبات البدنٌة االضافٌة على  (611
تنمٌة بعض الصفات البدنٌة لبعض مراكز 

 15لناشبى كرة القدم تحت اللعب المختلفة 
  سنة /

    .2013  سالم، احمد ابراهٌم.

دراسة تحسٌن نسبة تصوٌب الرمٌه الحره  (618
  فى كرة السله /

    .1114  دٌاب، مصطفى محمد.

دراسة تحلٌلة لالمكانات بالمدراس بمحافظة  (611
  تالشرقٌة /

    .2016  احمد، مصطفى محمود.

للخدمات التروٌحٌة المقدمة دراسة تحلٌلة  (100
لالطفال المصابٌن بالسرطان فى مستشفى 

  / 51351سرطان االطفال 

  2012.    

دراسة تحلٌلة للٌاقة البدنٌة والمهارات  (101
األساسٌة لالعبى كرة القدم ألندٌة الدرجة 

  الممتازة فى الٌمن /

    .2002  جاسر، أحمد محمد أحمد.

لمهارة االعداد للهجوم دراسة تحلٌلة  (102
وعالقتها بنتابج مبارٌات الكرة الطابرة 

 2012للرجال فى دورة االلعاب االولمبٌة 
/  

أبو على، على محمود 
  عبده عبده.

2016.    

دراسة تحلٌلة لواقع تدرٌس رٌاضة الجودو  (103
ببعض كلٌات التربٌة الرٌاضٌة فى ضوء 

  االتجاهات الحدٌثة /

    .2016  محمد.موسى، رانٌا 

دراسة تحلٌلٌة لبرامج تعلٌم السباحة العالمٌة  (104
  والمحلٌة للمبتدبٌن /

البسٌونى، نوال محمد 
  ٌس.

2015.    

دراسة تحلٌلٌة لبعض األداءات المهارٌة و  (105
عالقاتها بنتابج مبارٌات المالكمة فً 

  م / 2004دورةاأللعاب األولمبٌة أثٌنا 

 محمود، حسن فؤاد
  عطٌة.

2006.    

دراسة تحلٌلٌة لبعض العوامل المؤثرة على  (106
عدم اشتراك تلمٌذات المرحلة الثانوٌة بدولة 

  قطر فى درس التربٌة الرٌاضٌة /

الهتمى، أنٌسة على 
  محمد.

1110.    

دراسة تحلٌلٌة لبعض المتغٌرات الدفاعٌه  (101
والهجومٌه للمنتخب القومى المصرى لكرة 

  للرجال /الٌد 

    .1118  على، أحمد حسٌن محمد.

دراسة تحلٌلٌة لتحدٌد بعض المكونات  (108
المهارٌة والبدنٌة لالداء الفنً للبومزا 

  تاجوك لالعبً التاٌكوندو /

صالح، هانً أحمد 
  عبدالداٌم أحمد.

2006.    

م  2015دراسة تحلٌلٌة لجمنسترادا العالم  (101
  /ب هلسنكى بدولة فنلندا 

عبد اللطٌف، محمد عبد 
  الحمٌد محمود.

2011.    

دراسة تحلٌلٌة لجمنسترادا العالم دولٌا و  (110
  محلٌا :

    .2005  عبد المنعم، شادى محمد.

دراسة تحلٌلٌة لدٌنامٌكٌة االداء فً  (111
  م ظهر / 200سباحة

الطنطاوي، محمد السٌد 
  شحاتة.

2014.    

لضربات اإلرسال وعالقتها دراسة تحلٌلٌة  (112
بنتابج المبارٌات فى بطولة استرالٌا 

  / 2004المفتوحة للتنس رجال 

    .2001  على، سامح على رجب.

دراسة تحلٌلٌة لفاعلٌة الضربات الهجومٌة  (113
والدفاعٌة وعالقتها بنتابج مبارٌات بطولة 

  الجمهورٌة للرجال فى تنس الطاولة /

    .2001  حسن، احمد ٌوسف عابد.

دراسة تحلٌلٌة لفاعلٌة بعض المهارات  (114
الهجومٌة المسهمة فً نتابج كاس االمم 

  / 2006االفرٌقٌة لكرة القدم

القصبً، مصبح عبد 
  العاطً عبد العاطً.

2001.    



دراسة تحلٌلٌة لألداء الخططً الهجومً  (115
  / 2006لبطولة االمم االفرٌقٌة لكرة القدم 

محمد حسن، احمد 
  أبوالفواٌد محمد.

2006.    

دراسة تحلٌلٌة لالسالٌب الهجومٌة لالعبى  (116
سٌف المبارزة و عالقتها بنتابج المبارٌات 

  خالل أدوار المنافسة )عمومى( /

رضوان، عصام الدٌن 
  عبدالفتاح عبدالفتاح.

2005.    

دراسة تحلٌلٌة لالصابات الرٌاضٌة لالعبى  (111
  التجدٌف /

عوض، محمد ابراهٌم 
  ثابت،

2016.    

دراسة تحلٌلٌة لالنشطة التروٌحٌة المرتبطة  (118
بااللعاب الرٌاضٌة فى المنتجعات السٌاحٌة 

  بمدٌنة راس سدر /

    .2010  عزب، خالد محمد على.

دراسة تحلٌلٌة للضغوط المهنٌة لمعلمات  (111
التربٌة الرٌاضٌة بمراحل التعلٌم ما قبل 

  الجامعى /

ابراهٌم، اٌه محمد 
  منصور.

2014.    

دراسة تحلٌلٌة للقدرات العقلٌة المؤثرة فى  (120
  اتخاذ القرار لدى حكام كرة القدم /

البنا، حاتم محمد مجدى 
  محمد مصباح.

2014.    

دراسة تحلٌلٌة لمتطلبات االداء البدنى كدالة  (121
لوضع تدربٌات نوعٌة العبى المستوٌات 

العلٌا فى الكرة الطابرة بالجمهورٌة الٌمٌنة 
  وفقا لتخصصات الالعبٌن /

    .2016  على، وافى شداد حسن.

دراسة تحلٌلٌة لمستوى الخدمات الصحٌة  (122
وعالقتها ببعض دالالت الحالة الصحٌة 

  لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسى /

    .1111  على، خالد جبر سالم.

دراسة تحلٌلٌة لمعوقات العمل االدارى  (123
بلجان الشباب والرٌاضة بالمجالس الشعٌبة 

  المحلٌة /

الفقى، ممدوح على فكرى 
  السٌد،

2005.    

دراسة تحلٌلٌة لمفاهٌم التربٌة الرٌاضٌة فى  (124
المناهج الدراسٌة بمرحلة التعلٌم االساسى 

/  

سالمان، أسامة سالمان 
  على.

2005.    

دراسة تحلٌلٌة لمفردات العمل التخطٌطى  (125
الهجومً لبعض التكوٌنات الهجومٌة األكثر 

فاعلٌة لمركزي الجناح و الظهٌر فً كرة 
  الٌد /

    .2008  أحمد، عمرو سٌد حسن.

دراسة تحلٌلٌة لنتابج مصر فً بعض  (126
-م1118دورات االلعاب االفرٌقٌة)

  م( /2003

عزمً، احمد حمدي 
  احمد.

2001.    

دراسة تحلٌلٌة مقارنة لبعض أكادٌمٌات  (121
السباحة الخاصةومدارس السباحة 

بالمدارس األهلٌة بجمهورٌة مصر العربٌة 
/  

أحمد، هشام عمر محمد 
  فوزى.

2014.    

دراسة تحلٌلٌة مقارنة لمكونات العروض  (128
  الرٌاضٌة فً العصر الحدٌث /

على، محمود محمد 
  احمد.

2008.    

دراسة تحلٌلٌةلبعض المؤشرات  (121
البٌومٌكانٌكٌة لرجل االرتقاء خالل بعض 

المراحل الفنٌة للوثب الثالثى وعالقتها 
  بالمستوى الرقمى /

دراج، احمد محمد رضا 
  عبد الصمد.

2014.    

دراسة تحلٌلٌه لنظام إحتراف العبً كرة  (130
  القدم بجمهورٌة مصر العربٌه /

السعدنً، السعدنً خلٌل 
  عبد الغنً.

2000.    

منصور، حازم محمد   دراسة تقوٌمٌة لبرامج التروٌح الخلوي / (131
  ٌوسف.

2008.    

دراسة تقوٌمٌة لبطولة العروض الرٌاضٌة  (132
  للمدراس المتخصصة بنٌن /

متولى، عالء الدٌن أحمد 
  سالم.

2016.    

العروض الرٌاضٌه دراسة تقوٌمٌة لبطولة  (133
  للكلٌات المتخصصه /

مصططفى، أحمد 
  مصطفى إمام.

2012.    

دراسة تقوٌمٌة لبعض االتحادات الرٌاضٌة  (134
األولمبٌة ذات الطبٌعة الرقمٌة بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /

محمد، فتحى أحمد أبو 
  سرٌع.

2001.    

دراسة تقوٌمٌة لالتحاد المصري لكرة الٌد  (135
/  

    .2006  قندٌل، احمد محمد السٌد

دراسة تقوٌمٌة لالستثمار فى االندٌة  (136
  الرٌاضٌة الشعبٌة بمحافظة القلٌوبٌة /

على، محمد السٌد 
  رمضان.

2012.    

دراسة تقوٌمٌة للبرامج الرٌاضٌة بالقناة  (131
  الثانٌة بالتلٌفزٌون المصرى /

عبد الفتاح، ولٌد عبد 
  الفتاح.

2006.    

    .2004مصطفً، شرٌف حسٌن دراسة تقوٌمٌة للنظم االدارٌة بمدٌرٌات  (138



  سعٌد.  الشباب والرٌاضة بالقاهرة الكبري /

دراسة تقوٌمٌة لمشروع تطوٌر براعم  (131
  السباحة بجمهورٌة مصر العربٌة /

حماد، عبدالحمٌد محمد 
  رضا عبدالحمٌد.

2001.    

للمستوى الرقمى للسباحٌن دراسة تنبؤٌة  (140
المصرٌن فً بعض المسابقات بدورة 

  / 1111األلعاب األفرٌقٌة جوهانسبرج 

برجاس، طارق رمضان 
  على.

1118.    

دراسة تنبوبٌة عن نتابج المصارعٌن فً  (141
جمهورٌة مصر العربٌة فً المرحلة القادمة 

/  

إسماعٌل، أحمد عباس 
  صادق.

1118.    

توثٌقٌة تحلٌلٌة لالتجاهات البحثٌة دراسة  (142
لرسابل الدكتوراه بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  بالقاهرة / -للبنٌن 

    .1111  محمد، هناء عبدالمنعم.

دراسة دٌنامٌكٌة إستشفاء بعض المتغٌرات  (143
السٌكوفسٌولوجٌة المرتبطة باداء مجهود 
  بدنً مقنن لدي مجموعة من الرٌاضٌٌن /

    .1111  غرٌب.أحمد، جمال 

دراسة عاملٌة الهم القدرات الحركٌة  (144
الخاصة بالمهارات االساسٌة لناشبى الكرة 

  الطابرة /

جرٌس، احمد عادل 
  عثمان.

2015.    

دراسة كٌنماتٌكٌة األداء لسباحى سباق  (145
  متر فراشه / 200

ٌونس، شٌماء محمد 
  حسن.

2001.    

فً مجال التربٌة دراسة مسحٌة للبحوث  (146
الرٌاضٌة على مرحلة التعلٌم األساسٌة من 

(ومدى تطبٌقاتها فً محافظة 6-15)
  اإلسكندرٌة /

شرف، أسامة إبراهٌم 
  علً.

1185.    

دراسة مسحٌه لألنشطه التروٌحٌه لطلبة  (141
  وطالبات كلٌات جامعة حلوان /

هدهوده، اٌمان محمد 
  السٌد.

1181.    

مقارنة بٌن التدرٌب باألثقال دراسة  (148
وتدرٌب البلٌرمترك لتنمٌة القدرة العضلٌة / 

  للرجلٌن لناشبات كرة الٌد /

إبراهٌم، طارق عبد 
  الرؤوف عبد العظٌم.

1118.    

دراسة مقارنة بٌن الرٌاضٌٌن وغٌر  (141
الرٌاضٌٌن فً المعلومات واالتجاهات 

 الغذابٌة لطالب المرحلة الثانوٌة بمحافظة
  دمٌاط /

شحاته، زكرٌا حسن 
  حسن.

1111.    

دراسة مقارنة بٌن تاثٌر كال من التدلٌك  (150
الرٌاضى والٌوجا على سرعة استعادة 

  الشفاء بعد المجهود البدنى /

مطاوع، محمد مصطفى 
  احمد.

2013.    

دراسة مقارنة فى اإلحتراق النفسى وسمات  (151
الفردٌه الشخصٌه بٌن حكام بعض االلعاب 

  والجماعٌه /

    .2002  زٌنه، أحمد محمد محمد.

دراسة مقارنة فً العوامل المؤثرة علً  (152
عدم ممارسة الرٌاضة بٌن طالب الرٌف 

  والحضر بجامعة بنها /

الفار، محمود فكري عبد 
  الخالق محمد.

2011.    

دراسة مقارنة فً سمات الشخصٌة وفقا  (153
للقوة العضلٌةلطالب لنتابج معادلة روجرز 

  المدارس السنوٌة بنٌن بمدٌنة الجٌزة /

عبد السالم، ماهر سعد 
  الدٌن.

1118.    

دراسة مقارنة السلوب التعلم التبادلى  (154
والمنافسات الجماعٌة على تعلم بعض 

المهارات االساسٌة فى كرة الٌد لطالب 
  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة القادسٌة /

    .2014  كرٌم. فنطٌل، على

دراسة مقارنة لبعض المتغٌرات البٌولوجٌة  (155
  لالعبى السباحة والدراجات /

جمعة، نزٌه توفٌق 
  صالح.

2002.    

دراسة مقارنة للخدمات الصحٌة بٌن بعض  (156
  الفرق القومٌة للمعاقٌن واالسوٌاء /

سوٌدان، وهبه الشحات 
  محمد.

1111.    

للسمات الشخصٌة بٌن دراسة مقارنة  (151
المالكمٌن للدرجة االولى والالعبٌن الشباب 

/  

    .2011  قندٌل، كرٌم محمد السٌد.

دراسة مقارنة للضغوط النفسٌة المهنٌة لدى  (158
معلمى ومعلمات التربٌة الرٌاضٌة بقطاع 

  وسط الدلتا التعلٌمى /

    .2000  الششتاوى، محمد السٌد.

لوسابل تنفٌذ الخطط دراسة مقارنة  (151
الهجومٌة لالعبى خط الوسط فى بطولتى 

م 2006-م2008االمم االفرٌقٌة لكرة القدم 
/  

على، مصطفى عبد هللا 
  عبدالمقصود.

2010.    



دراسة مقارنةلتاثٌر التدرٌب باألثقال  (160
والبلٌومترى على تنمٌة القدره العضلٌه 
ومستوى أداء مهارة الضرب الساحق 

  كره الطابره /لناشا ال

قندٌل، شرٌف محروس 
  محمد.

2005.    

دراسة مٌدانٌة لبعض مظاهر التعصب  (161
وعالقته بممارسة االنشطة الرٌاضٌة 

  لطالب جامعة المنصورة /

جادهللا، هدٌر عثمان 
  عبدالحلٌم احمد.

2015.    

دراسة ناقدة لالبحة المالٌة واإلدارٌة التحاد  (162
  المنوفٌة /طالب جامعة 

إبراهٌم، ولٌد حسٌن 
  طلعت.

2011.    

دراسه تحلٌلٌه لبعض المتغٌرات البدنٌه  (163
والمهارٌه والخططٌه المرتبطه بنتابج 

  المبارٌات لالعبى اإلسكواش /

سعٌد، خالد نعٌم على 
  محمد.

2000.    

دراسه تحلٌلٌه لفعالٌة األداءات المهارٌه  (164
طولة كأس العالم المركبه لالعبى فرق ب

  / 2006لكرة القدم ألمانٌا 

كشك، محمد مصطفى 
  محمد صالح.

2008.    

دراسه تحلٌلٌه لألسالٌب الهجومٌه والدفاعٌه  (165
قبل وبعد خطأ الفرٌق الرابع وعالقتها 

  بنتابج المبارٌات فً كرة السله /

    .2004  أحمد، ولٌد إبراهٌم.

دراسات وبحوث دراسه تحلٌلٌه لنتابج  (166
الوسابط المتعدده على تعلم مهارات أنشطه 

  الرٌاضات المابٌه /

نور الدٌن، السٌد السٌد 
  محمد

2005.    

دراسه تقوٌمٌه إلختبارات النجوم فً  (161
  السباحه بجمهورٌه مصر العربٌه /

محمد، مدحت صبري 
  غنٌم.

2001.    

دراسه لمعرفة السمات الشخصٌه وفصابل  (168
الدم الممٌزة لناشا العاب القوى بمحافظة 

  القلٌوبٌه /

عرنده، مصطفى 
  رمصان.

2011.    

دراسه مقارنه بٌن الطرٌقه الكلٌه والطرٌقه  (161
  الجزبٌه فى برامج تعلٌم السباحه للناشبٌن /

فاٌد، حمدى فاٌد عبد 
  العزٌز.

1111.    

دراسه مقارنه لفاعلٌة التحركات الهجومٌه  (110
  لبعض نظم اللعب فى كرة القدم /

عزوز، صفى الدٌن 
  محمود محمد.

2000.    

دراسه مٌكانٌكٌه مقارنه بٌن مهارتً مسكة  (111
  الوسط العكسٌه فً رٌاضة المصارعه /

نصار، هشام أحمد عٌد 
  مهدي.

2001.    

دلٌل نشاط كشفى مقترح لمعلمى التربٌه  (112
  الرٌاضٌه للمرحله االعدادٌه /

حسٌن، رشاد عبد 
  الحمٌد.

2011.    

دوافع احجام طالب المدراس الثانوٌة عن  (113
ممارسة النشاط الرٌاضى بمحافظة شمال 

  سٌناء /

الدمهوجى، محمد عبد 
  الغنى طه.

2014.    

دوافع اإلنتماء لروابط المشجعٌن االلتراس  (114
- 

  باألندٌة الرٌاضٌة المصرٌة /

 موسى، ابراهٌم السٌد
  ابراهٌم.

2014.    

منصور، إكرام محمد   دوافع العمل فً مجال اإلعالم الرٌاضً : (115
  حسن.

2000.    

دوافع ممارسة النشاط الرٌاضى بمؤسسات  (116
  فطاع البطولة العسكرٌة الرٌاضٌة /

    .2013  سالم، تامر سباعى سالم.

دور إدارة مراكز شباب القري فً تنمٌة  (111
  المحلً بمحافظة البحٌره / المجتمع

رمضان، أحمد حسن 
  عوض.

1111.    

دور االنشطة الكشفٌة بالجامعات المصرٌة  (118
فى بناء شخصٌة الطالب الجامعى وعالقتها 

  بمستوى التحصٌل الدراسى للطالب /

بحٌرى، محمد عاطف 
  بحٌرى ابو المعاطى.

2014.    

الجذب دور السٌاحة الرٌاضٌة فى تنمٌة  (111
  السٌاحى لجمهورٌة مصر العربٌة /

حامد، حمدٌنو عمر 
  السٌد.

2006.    

دور المعسكرات التروٌحٌة فى إكساب  (180
مهارات اإلتصال لطالب الجامعات 

  المصرٌة /

الجدواى، سامح محمد 
  سٌد أحمد.

2001.    

دور الوعى التروٌحى فى إستثمار وقت  (181
  أسٌوط /الفراغ لدى طالب جامعة 

    .2001  محمود، مصطفى على.

دور انشطة رعاٌة الشباب فى تنمٌة الوعى  (182
السٌاسى لطالب جامعة اسٌوط فى ضوء 

  المتغٌرات المجتمعٌة المعاصرة /

شرٌت، أحمد محمد عبد 
  الغنى.

2014.    

دور محتوى منهج التربٌة الرٌاضٌة فى  (183
واالجتماعٌة اكتساب بعض القٌم الخلقٌة 
  لتالمٌذ المرحلة االبتدابٌة /

قاعود، طلعت السٌد 
  سالم.

2005.    

    .2014محمد، فتوح رضا دور ممارسة األنشطة التروٌحٌة فى تحقٌق  (184



التنمٌه البشرٌة المستدامة لدى متحدى 
  االعاقة بجامعتى المنصورة ودمٌاط /

  أبوالفتوح.

االدارى فى  دور نظم وتقنٌات االتصال (185
تطوٌر مستوى اداء العاملٌن بمدٌرٌات 

  الشباب والرٌاضة بصعٌد مصر /

عشرى، عبد هللا محمد 
  عبد هللا.

2016.    

دور وسابل اإلعـالم فً تشكٌل إتجاهـات  (186
  طالب جامعة بنها نحو الرٌاضة /

محمد، أحمد محمد عبد 
  الفتاح.

2014.    

حرحركٌة  -الحس  دٌنامٌكٌة تطور القدرات (181
ببعض المهارات الحركٌة بدرس التربٌة 

الرٌاضٌة لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة 
  االزهرٌة /

سالمة، رامى طه السٌد 
  طه.

2013.    

دٌنامٌكٌة تطور المهارات الحركٌة  (188
سنوات  6-4االساسٌة لدى االطفال من 

  بمحافظة الحدٌدة الجمهورٌة الٌمنٌة :

د زمٌم، حسٌن أحم
  حسٌن.

2008.    

رؤٌة مستقبلٌة العادة هندسة العملٌات  (181
  االدارٌة برعاٌة الشباب جامعة بنها /

حسن، اشرف عبد 
  الروؤف.

2015.    

رؤٌـة مستقبـلٌة لتطـوٌر المنشأت  (110
الرٌاضـٌة المدرسٌة بدولة الكوٌت من 

  منظور اقتصادي /

الحسٌنً، خالد على محمد 
  الحسٌنً.

2014.    

رؤٌة مقترحة لتاهٌل مدربى كرة الٌد فى  (111
جمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء 

  المستوٌات العالمٌة /

ابو حاٌس، ولٌد حسٌن 
  محمد.

2015.    

ستراتٌجٌة مقترحة لجمباز االٌروبك  (112
  باالتحاد المصرى للجمباز /

الحبشى، محمد السٌد 
  احمد.

2015.    

مقرر التربٌة الرٌاضٌة  صعوبات تدرٌس (113
بالمعاهد األزهرٌة االعدادٌة للفتٌات بصعٌد 

  مصر /

سعد هللا، رشا جاسر 
  سعٌد.

2001.    

عالقة الفهم بمستوى االداء فى مهارة  (114
  الوثب العالى /

    .2003  عثمان، أٌمن على أحمد.

عالقة المستوى االجنماعى االقتصادى  (115
تالمٌذ المرحلة  بمؤشر كتلة الجسم لدى

  االعدادٌة بمحافظة القلٌوبٌة /

صالح، اسامة عوض عبد 
  الغنى ابراهٌم.

2012.    

عالقة الهجوم الخاطف بنتابج المبارٌات فً  (116
  كرة السلة /

    .2008  السٌد، تامر منٌر محمود.

عالقة بعض المتغٌرات االنثروبومترٌة  (111
المهاري لالعبً والبدنٌة بفاعلٌة االداء 

  التنس /

عالم، محمد عبد السالم 
  عبدالباقً.

2010.    

عالقة بعض المهارات بنتابج المبارٌات فً  (118
  تنس الطاولة /

الشلقانً، حازم محمد 
  اسماعٌل

2006.    

بمستوي حامض  MCT-1عالقة جٌن  (111
  الالكتٌك فً الدم لالعبً كرة القدم /

الطٌب سالم، أحمد محمد 
  السٌد.

2011.    

عالقة فترات اإلٌقاع الحٌوي الشهري  (800
ببعض القدرات البدنٌة والمهارٌة لناشا 

  كرة الٌد /

جاد، حمدٌنو ٌسرى 
  السعٌد أحمد .

2006.    

عالقة مراكز الالعبٌٌن ونوعٌات المالعب  (801
  باالصابات الرٌاضٌه فى كرة الٌد /

هالل، محمد ضٌف 
  السعٌد.

2008.    

عالقة مستوى االداء البدنى والمهارى  (802
  بالسمات االنفعالٌة لالعبى كرة الٌد /

على، اسامة عبد 
  الرحمن.

2014.    

عالقة نسبة هرمون التستوستٌرون بمستوى  (803
االنجاز الرقمى لدى العبى الوثب الطوٌل 

  للدرجة االولى للرجال /

محمد، عمرو محمد 
  رشدى.

2003.    

فاعلٌة اداء ادارة رعاٌة الشباب جامعة  (804
بورسعٌد فى ضوء متطلبات ادارة الجودة 

  الشاملة /

مرسى، احمد عبد 
  المجٌد.

2013.    

فاعلٌة استخدام اتجاهٌن لتنمٌة التحمل على  (805
مستوى األداء البدنى وبعض المتغٌرات 

  الفسٌولوجٌه لدى ناشىء كرة القدم /

حسنٌن المتولى، محمد 
  المتولى.

2001.    

فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة العصف الذهنى  (806
بدرس التربٌة الرٌاضٌة على االبتكار 

  لتلمٌذات الصف األول االعدادى /

سلٌم، زٌنب أحمد 
  محمود.

2014.    

فاعلٌة استخدام التدرٌب العقلً علً بعض  (801
  المهارات لدي العبً المصارعة /

احمد ابراهٌم زلط، هٌثم 
  محمد

2006.    

    .2001مصطفى، أحمد عادل فاعلٌة استخدام التمرٌنات النوعٌة على تعلم  (808



  أحمد.  بعض مهارات االسكواش للمبتدبٌن /

فاعلٌة استخدام بعض أسالٌب التدرٌس على  (801
مستوى األداء الحركً لجملة تمرٌنات 
مقترحة لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  بورسعٌد /ب

سعد، عماد عبد الغنً 
  مصٌلحً.

2005.    

فاعلٌة استخدام طرٌقة التدرٌب الطولى فى  (810
كرة القدم على تنمٌة بعض قدرات التفكٌر 

االبتكارى لدى ناشا كرة القدم تحت 
  سنة /15

    .2012  محمد، احمد حسن سلٌم.

فاعلٌة استراتٌجٌة التعلم لالتقان على  (811
اداء بعض المهارات الهجومٌة فى مستوى 

  كرة السلة لطالبات كلٌه التربٌة الرٌاضٌة /

منصور، سارة محمد 
  مجدى.

2013.    

فاعلٌة اسلوب التدرٌب البالٌستى واالثقال  (812
على مستوى االنجاز فى الوثب الطوٌل 
لفرٌق القٌادة العامة لشرطة دبى بدولة 

  االمارات العربٌة المتحدة /

رى، اشرف احمد الهوا
  محمود محمد.

2015.    

فاعلٌة اسلوبٌن لتشكٌل وحدتى التدرٌب  (813
الٌومٌة لالعبى المالكمة على بعض 

  المكونات البدنٌة والمهارٌة والفسٌولوجٌة /

على، أحمد محمد عبد 
  الخالق.

2014.    

فاعلٌة اإلتصال بٌن مدربً والعبً  (814
  المبارٌات /المالكمه وأثرها علً نتابج 

إبراهٌم، محمد مصطفً 
  محمد محمد.

2001.    

فاعلٌة األداء الخططى لظهٌرى الجانب  (815
  لالعبى كرة القدم /

    .2006  حٌدر، أحمد محمد حامد.

فاعلٌة األداء المهارى الهجومً للفرٌق  (816
  م /2004القومى المصري لكرة الٌد بأثٌنا 

الفط، أحمد محمد السٌد 
  محمد.

2006.    

فاعلٌة االٌقاع الحٌوي وعالقته بالتدرٌبات  (811
النوعٌة لتطوٌر مستوي االداء فً رٌاضة 

  المصارعة /

    .2005  زغلول، احمد حلمً سعد

فاعلٌة التدرٌب البلٌومترى على تنمٌة  (818
القدرة العضلٌة للرجلٌن ومستوى اداء 

  بعض المهارات لناشا كرة السلة /

العنٌن، احمد مختار ابو 
  ابراهٌم.

2015.    

فاعلٌة التدرٌب المركب على القدرة  (811
العضلٌة و دقة التصوٌب و بعض 

  المتغٌرات الفسٌولوجٌة فى كرة الٌد /

عطٌه، أحمد مصطفى 
  عبد المنعم.

2014.    

فاعلٌة التدرٌب على الرمال فى تطوٌر  (820
ت بعض الصفات البدنٌة الخاصة والمهارا
  الهجومٌة والدفاعٌة لالعبى كرة الٌد /

نورالدٌن، احمد محمود 
  محمد.

2012.    

فاعلٌة التدرٌبات البصرٌة على بعض  (821
  المهارات الهجومٌة لناشبى تنس الطاولة /

    .2013  طلبة، احمد رضا احمد.

فاعلٌة التعلم التعاونى المدمج باالوامر على  (822
االساسٌة فى رٌاضة تعلم بعض المهارات 
  سنة / 12 -10الكاراتٌه لالطفال من 

حسن، محمود عبد الروف 
  جالل.

2014.    

فاعلٌة التعلٌم النوعً وعالقته بتطوٌر  (823
  مستوي األداء لمبتدبً السباحه /

حسنٌن، هٌثم محمد 
  أحمد.

2005.    

فاعلٌة الضربات الهجومٌة بعد االرسال  (824
النقاط فً مبارٌات وعالقتها باحراز 

  الناشبٌن فً تنس الطاولة /

السٌد، اسامة محمد عبد 
  الفتاح.

2008.    

فاعلٌة اللعب األرضً وتاثٌره علً نتابج  (825
  المبارٌات فً الجودو /

محمد، حسن فتحً 
  حسن.

2001.    

فاعلٌة برنامج ارشاد نفسى تربوى على  (826
المجال خفض حدة قلق المستقبل المهنى فى 

  الرٌاضى /

أبو صالح، جٌالن هشام 
  احمد.

2016.    

فاعلٌة برنامج تدرٌبى على بعض  (821
المتغٌرات الفسٌولوجٌة والبدنٌة وعالقتها 

  م فراشة /100بالمستوى الرقمى لسباحة 

عالم، محمد عبد الحمٌد 
  محمود.

2013.    

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة بعض  (828
دراك الحس حركً وعالقتها المكونات اال

  بمستوي االداء لسباحً الصدر /

    .2015  المالح،محمد محمد حسٌن

فاعلٌة برنامج تدرٌبى مقترح النقاص  (821
الوزن باستخداماجهزة التدرٌب االلكترونٌة 

وعالقته ببعض المتغٌرات البٌولوجٌة 
  والفسٌولوجٌة /

محمد، محمد هالل 
  حمزة.

2012.    



فاعلٌة برنامج تدرٌبى نفسى لتنمٌة بعض  (830
المهارات النفسٌه لدى العبى الكاراتٌه 
  بداللة بعض المؤشرات الفسٌولوجٌه /

أحمد، عمرو سعٌد 
  إبراهٌم.

2010.    

فاعلٌة برنامج تعلٌمى باستخدام التعلٌم  (831
  النوعى على تعلم براعم سباحة الفراشة /

سعد، اسالم السٌد 
  البدوى.

2016.    

فاعلٌة برنامج تعلٌمى بالوسابط المتعددة  (832
على التحصٌل المعرفى ومستوى بعض 

  مهارات المصارعة للمبتدبٌن /

البدٌوى، عمرو عبد 
  المحسن عفٌفى.

2013.    

فاعلٌة برنامج تعلٌمى مهارى بتقنٌن  (833
الحاسب اآللى لدى ناشا حراس المرمً 

  /( سنة 12فً كرة الٌد تحت )

الشمرى، فهد مجبل 
  ثامر.

2014.    

فاعلٌة برنامج نفسً _ بدنً علً خفض  (834
مستوي انحرافات السلوك لدي اطفال 

  المؤسسات االٌوابٌة /

حسن، محمود السعٌد 
  راوي.

2010.    

فاعلٌة تعلم بعض المهارات االساسٌة  (835
باستخدام المودٌول التعلٌمى لناشبى كرة 

  الكوٌت /القدم بدولة 

المطٌرى، احمد ابراهٌم 
  عوٌد.

2012.    

فاعلٌة توظٌف الرسوم المتحركة بدرس  (836
التربٌة الرٌاضٌة فً تعلم بعض مهارات 

  العاب القوي لألطفال ضعاف السمع /

ابراهٌم، ماجد عبد الحمٌد 
  مصري.

2014.    

فاعلٌة نموذج للتعلم البنابً علً تعلم بعض  (831
االساسٌة والتحصٌل المعرفً فً المهارات 

الكرة الطابرة لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة بقنا 
/  

منوفً، هشام اسامة عبد 
  الراضً.

2011.    

فاعلٌةاالتصال بٌن مدربً والعبً الجودو  (838
  واثرها علً نتابج المبارٌات /

    .2006  عبٌد، عماد عٌد

على نسبة فاعلٌة أحمال بدنٌة مختلفة الشدة  (831
الشوارد الحرة بالدم وتأثٌرها على 

اإلصابات لدى ناشا كرة القدم بدولة 
  الكوٌت /

الدٌحانى، فهد ناصر 
  سالم.

2014.    

فاعلٌة تطوٌر بعض الموجات  (840
الهجومٌةالقطرٌة علً محددات الهجوم 
ونتابج المبارٌات لناشبً الكومٌتٌه فى 

  رٌاضة الكاراتٌه /

محمد محمد حسان، أحمد 
  عبد الحمٌد.

2014.    

فروق الحالة البدنٌة بٌن العبات الجمباز  (841
الفنى والتمرٌنات الفنٌة االٌقاعٌة كمحددات 

  لالنتقاء /

كامل، نٌفٌن محمد نشات 
  محمد.

1118.    

فعالٌة أسالٌب األداء الخططى الهجومى  (842
  لناشىء الكره الطابره /

السٌد، أحمد المغاورى 
  مروان.

2003.    

فعالٌة أسالٌب األداء الخططى للضربه  (843
الهجومٌه من المنطقه الخلفٌه لالعبى الكره 

  الطابره /

أحمد، محمد عبد الشافى 
  محمد.

2008.    

فعالٌة االداء الضاغط ) الهجومى ( وتأثٌره  (844
على نتابج مبارٌات الفرٌق القومى 

  المصرى لكرة الٌد /

    .2000  حسٌن محمد. على، خالد

فعالٌة التصرف الخططى الهجومى لالعبى  (845
بعض الفرق المشاركة ببطولة األمم 

  م /2006األفرٌقٌة لكرة القدم 

الدسوقى، محمد محمود 
  مصلحى.

2008.    

فعالٌة تمرٌنات االستشفاء فً كرة القدم  (846
  للناشبٌن /

محمد، عاطف سعٌد عواد 
  دٌاب.

2010.    

فعالٌة توجٌه التدرٌبات المهارٌة فى االتجاه  (841
الهوابً على تحسٌن مستوى اإلنجاز 

  لناشبى السباحة /

المغربى، أحمد محمد 
  أحمد حسن.

2005.    

قلق المستقبل وعالقته بدافعٌة اإلنجاز  (848
  الرٌاضى لالعبات هوكى المٌدان /

الصادق، حور محمد على 
  محمد.

2016.    

قلق المنافسة وعالقته بعادات التدرٌب لدى  (841
  العبات مسابقات المٌدان والمضمار /

أحمد، غادة ٌوسف 
  عبدالرحمن.

2004.    

قٌاس االداء لدى القادة االدارٌٌن فى اتخاذ  (850
  القرار باالتحادات الرٌاضٌة /

على، عز الدٌن محمد 
  احمد محمد.

2002.    

    .2010  محمود، مصطفى طه.  لمدربى الهوكى /قٌاس التفكٌر الخططى  (851

قٌاس الثقافة الخططٌة لدي مدربً الكرة  (852
  الطابرة /

    .2001  محمود، مروة رمضان.



كادر المعلم وعالقتة بالرضا الوظٌفى  (853
وبعض سمات الشخصٌة لدى معلمى 
وموجهى التربٌة الرٌاضٌة بمحافظة 

  الشرقٌة /

ٌوسف عبد الملك، مٌنا 
  عبوده.

2014.    

محددات الذكاء الوجدانى كمؤشر النتقاء  (854
  ناشا الكرة الطابرة طبقا لمراكز اللعب /

سلٌمان، مصطفى راضى 
  عبد الهادى.

2016.    

مخرجات القوة العضلٌة وعالقتها بمستوى  (855
  االداء المهارى لالعبى كرة القدم /

احمد، احمد محمد عبد 
  الباقى.

2016.    

مدى الرضا على الخدمات التروٌحٌة  (856
بالوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة 

  المنصورة /

خمٌس، محمد السٌد 
  محمد.

2006.    

مرجع وحده دراسٌه لتعلٌم مسابقات المٌدان  (851
والمضمار المنهجٌه وتاثٌره على مستوى 
األداء المهارى لتالمٌذ الحلقه الثانٌه من 

  االساسى /التعلٌم 

    .2001  فالح، محمد صالح أحمد.

مرونة ومورفولوجٌة الطرف السفلى  (858
وعالقتها باالصابات لدى ناشا كرة القدم 

/  

    .2014  بدٌر، احمد جالل فهمى.

 -مساهمة بعض قدرات اإلدراك الحس  (851
حركى على دقة الرمٌه الحره فى كرة السله 

/  

    .1118  عٌسى، باسل محمد.

مستوى االداء لبعض مسابقات المٌدان  (860
والمضمار ببعض المتغٌرات الوظٌفٌة 

والبدنٌة واالٌقاع الحٌوى لدى طالب قسم 
  التربٌة الرٌاضٌة بجامعة االزهر /

السٌد، سامح فوزى عبد 
  الفتاح.

1111.    

مستوٌات رضا الرٌاضى وعالقتها بمستوى  (861
  منتخبات جامعة بنها /االنجاز لالعبى 

ابوزٌد، حسن ٌوسف عبد 
  هللا،

2012.    

مستوٌات معٌارٌة لبعض القدرات التوافقٌة  (862
سنة  11 - 15لناشبً التنس االرضً من 

/  

    .2014  محمد، دالور كرٌم عمر.

مشروع مقترح اتطوٌر برامج الثقافة  (863
الرٌاضٌة بمراكز الشباب فى محافظة 

  اسٌوط /

سباعى، محمد احمد 
  محمد.

2005.    

مشروع مقترح لتطوٌر برامج الثقافه  (864
الرٌاضٌه بمراكز الشباب فى محافظة 

  أسٌوط /

سباعى، محمد أحمد 
  محمد.

2005.    

مشكالت التوجٌه الفنى للتربٌه الرٌاضٌه  (865
  للمرحلة االعدادٌة بنٌن بمحافظة القلٌوبٌه /

زغارى، إبراهٌم عٌسى 
  حمد.م

2008.    

مشكالت الطالب الجدد فى بعض كلٌات  (866
التربٌة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة 

/  

متولى، أحمد نبٌل 
  إبراهٌم.

2006.    

نقل  -التشغٌل  -مشكالت تطبٌق نظام البناء  (861
  الملكٌة فى ادارة المشروعات الرٌاضٌة /

محمد، محمد رفعت 
  سالم.

2001.    

مصادر الضغوط النفسٌة لدى ناشبً  (868
  السباحة و إمكانٌة التغلب علٌها /

حشاد، محمد محمد أبو 
  جمٌل السٌد.

2013.    

معاٌٌر انتقاء البراعم فً رٌاضة السباحة  (861
  بمحافظة الدقهلٌة /

عبدالوهاب، أحمد 
  سالمة.

2008.    

معوقات إنتشار رٌاضة المالكمه بمحافظات  (810
  القبلى /الوجه 

    .2008  إسماعٌل، شرٌف محمد.

معوقات ادارة النشاط الرٌاضى بالمدراس  (811
  االعدادٌة بالدقهلٌة /

عبد المطلب، محمد السٌد 
  محمود.

2012.    

معوقات استخدام تكنولولجٌا التعلٌم بدرس  (812
التربٌة الرٌاضٌة لدى معلمى التربٌة 

  الرٌاضٌة بدولة الكوٌت /

الشمرى، فالح خلٌف 
  مطر.

2014.    

معوقات اإلشراف الفنى للتربٌة الرٌاضٌة  (813
بالمرحلة اإلعدادٌة بنٌن فى محافظة مٌسان 

  بجمهورٌة العراق /

    .2014  رشك، محمد هاشم.

معوقات اإلعالم المربً الرٌاضً لمتابعة  (814
  انشطة السباحة فً مصر /

قندٌل، محمد جودة 
  عبدالحمٌد.

2011.    

معوقات الممارسة الرٌاضٌة لطالب  (815
المعاهد العلٌا التابعة لوزراة التعلٌم العالى 

  بالمدن العمرانٌة الجدٌدة /

العبٌدى، حنان عبد 
  الفتاح.

2005.    

    .2001على، صالح عبد القادر معوقات الوصول للمستوٌات العلٌا لدى  (816



  عترٌس.  العبى الكاراتٌه بمحافظات صعٌد مصر /

معوقات تطبٌق االدارة االلكترونٌة  (811
  باالتحادات المصرٌة للمنازالت /

عبد الحمٌد، عبد هللا محمد 
  عزت دسوقى.

2016.    

معوقات تنفٌذ برنامج األنشطة الرٌاضٌة  (818
بالمرحلة اإلبتدابٌة فى محافظة مٌسان 

  بجمهورٌة العراق /

    .2014  حصٌن، محمد رمضان.

معوقات تنفٌذ خطط النشاط الرٌاضى  (811
  بمراكز شباب المدن بالدقهلٌة /

الفرارجى، احمد عبد 
  الحى ابراهٌم.

2016.    

معوقات ممارسة النشاط الرٌاضى لدى  (880
تالمٌذ المرحلة االعدادٌة بالمعاهد األزهرٌة 

  بالقلٌوبٌة /

سعد، أٌمن أحمد عبد 
  الرحمن.

2013.    

معوقات ممارسة النشاط الرٌاضً لدي  (881
  طلبة جامعة الزقازٌق فرع بنها /

الكحٌلً، مصبح عبد هللا 
  مصطفً.

2005.    

معوقات ممارسة بعض الرٌاضات  (882
الجماعٌة ورٌاضات المضرب لذوي 

  االحتٌاجات الخاصة بمحافظة المنوفٌة /

كساب، محمد محمود 
  فرٌد.

2015.    

معوقات ممارسة درس التربٌة الرٌاضٌة  (883
لدى تالمٌذ الصف السادس االبتدابى 

  بالمعاهد االزهرٌة بمحافظة القلٌوبٌة /

حسن، حسام الدٌن عبد 
  الحمٌد عزب.

2012.    

مفاهٌم خاطبة نحو التربٌة الرٌاضٌة لدي  (884
  طالب المرحلة الثانوٌة بصعٌد مصر /

عكاشة شحاتة، ثروت 
  السنوسً.

2004.    

مقارنة تاثٌر استخدام الزعانف الفردٌه  (885
والزوجٌه على تحسٌن بعض القدرات 
التوفٌقٌه والمستوى المهارى لسباحى 

  الفراشه /

السعٌد، وابل محمد 
  صابر.

2001.    

مقارنة تاثٌر اسلوبٌن للتدرٌس على مستوى  (886
لتالمٌذ االداء لبعض المهارات الحركٌه 

  المرحله اإلعدادٌه /

عبد المنعم، بركات لطفى 
  محمد.

2005.    

مقارنه بٌن العبى الكره الطابره وفقا  (881
لتخصصاتهم فى بعض السمات الشخصٌه 

  والصفات البدنٌه والمهارٌه /

حسب هللا، خالد أحمد 
  إبراهٌم.

1116.    

مقرر الكترونى مقترح للالحصاء التطبٌقى  (888
جامعة -لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

  اسٌوط /

    .2013  على، محمد سٌد حامد.

مقرر دراسى مقترح للتربٌه الرٌاضٌه  (881
  كمقرر ثقافى لطالب جامعة أسٌوط /

بٌرم، أشرف محمد على 
  أحمد.

2006.    

مقومات مقترحة لخصخصة االندٌة  (810
  الرٌاضة بدولة الكوٌت /

هللا ابراهٌم المهٌنى، عبد 
  محمد.

2012.    

مكونات االتجاة لطالب الجامعة االمرٌكٌة  (811
نحو التربٌة الرٌاضٌة وعالقتة بمستوى 

  اللٌاقة البدنٌة /

اسماعٌل، احمد محمد 
  عبد السالم.

2008.    

منهاج مقترح للتربٌة الكشفٌة لطالب كلٌة  (812
  التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالقاهرة /

نور الدٌن عٌد سٌد، 
  جمعة.

2000.    

منهج مقترح للتربٌة الرٌاضٌة وفقا لنظام  (813
  الفترة بالمرحلة االعدادٌة /

هرٌدي، محمد السٌد عبد 
  الحمٌد

2015.    

مٌكانٌكٌة اصابة مفصل الركبة فً السباحة  (814
  كأساس لبرامج التدرٌب الوقابً /

عالم، أحمد عبدالمنعم 
  عبدالسالم.عبدالحمٌد 

2011.    

نسب مساهمة القدرات التوافقٌة على بعض  (815
المهارات االساسٌة لدى ناشبات كرة السلة 

/  

محمد، امل ابراهٌم 
  احمد.

2011.    

نسبة مساهمة االداء المهارى فى رٌاضة  (816
الكرة الطابرة وعالقتها على نتابج 

  المبارٌات فى الدورى الكوٌتى /

  2015.    

نظام مقترح للرعاٌة الرٌاضٌة بجمهورٌة  (811
  مصر العربٌة /

موسى، عمرو فاروق 
  عبد القادر.

2001.    

نظم الطاقه كمححدات لتقنٌٌن بعض  (818
  التدرٌبات المهارٌه فى كرة القدم /

    .1118  السٌد، عطٌه سٌد عطٌه.

نمط اإلٌقاع الحٌوي وعالقته بمستوي  (811
البدنٌة والمهارٌة لالعبً بعض المتغٌرات 

  كرة السلة /

عنانً، إسالم إبراهٌم عبد 
  الحمٌد عطٌة.

2011.    

نموذج إلدارة التمٌز لتطوٌر األداء اإلدارى  (100
باإلتحادات الرٌاضٌة اإلولمبٌة بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /

مصطفى، هانى عبد 
  الموجود.

2010.    



االندٌة الرٌاضٌة نموذج الدارة التسوٌق فً  (101
/  

    .2005  عبدالقادر، محمد محمد.

نموذج للتخطٌط اإلستراتٌجى للتسوٌق  (102
الرٌاضى لبعض المؤسسات الرٌاضٌة 

  المصرٌة /

عبد الرحمن، محمود 
  عصمت على.

2014.    

نموذج مقترح إلدارة أزمات العروض  (103
  الرٌاضٌة /

حمدان، نجالء فتحً 
  أحمد.

2001.    

نموذج مقترح الدارة الجودة الشاملة بمكتب  (104
-الشباب والرٌاضة محافظة الحدٌدة

  الجمهورٌة الٌمنٌة /

شمله، سمٌر علً 
  موسً.

2008.    

نموذج مقترح الدارة الجودة الشاملة لرعاٌة  (105
  الطالب بالمدن الجامعٌة بجامعة حلوان /

حسن، محمد عثمان 
  على.

2004.    

نموذج مقترح الدارة الوقت النشطة افرع  (106
االتحاد المصرى للكرة الطابرة بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /

    .2008  عبد التواب، محمد بدر.

نموذج مقترح النشاء ادارة المتابعة  (101
والتطوٌر باالدارة العامة لرعاٌة الشباب 

  بجامعة بنها /

الشرقاوى، محمد محمود 
  محمد.

2015.    

نموذج مقترح لخطة اإلعداد المهاري  (108
  للبراعم داخل أكادٌمٌات كرة السلة /

سلٌمان، محمد جابر 
  محمود.

2014.    

نموذج مقترح لالحتراف فى كرة القدم  (101
باالندٌة الرٌاضٌة فى جمهورٌة مصر 

  العربٌة /

سٌد، عبد الرحمن ٌحٌى 
  عبد المطلب.

2014.    

االنذار المبكر الدارة  نموذج مقترح لنظم (110
االزمات الرٌاضٌة باالتحاد المصرى 

  اللعاب القوى /

    .2011  برٌن، عزت على محمد.

واقع الرقابة على االندٌة الرٌاضٌة بمملكة  (111
  البحرٌن /

شرف الدٌن، لطٌفة عبد 
  هللا.

2003.    

وحدة دراسٌة وتاثٌرها على تعلم بعض  (112
والمضمار لتالمٌذ الحلقة مسابقات المٌدان 

  االولى من التعلٌم االساسى االزهرى /

بحٌرى، سلٌم سلٌم سلٌم 
  محمد.

2012.    

وضع برنامج رعاٌه صحٌه ألعضاء نقابة  (113
المهن الرٌاضٌه فى ضوء دراسه تحلٌلٌه 
لبرامج الرعاٌه الصحٌه ألعضاء بعض 

  النقابات المهنٌه /

إبراهٌم، هشام أحمد فؤاد 
  د.محم

2001.    

وضع مجموعة إختبارات لقٌاس الصفات  (114
البدنٌه الخاصه الممٌزه لالعبً اإلسكواش 

/  

قندٌل، وابل السٌد 
  إبراهٌم.

1111.    

وضع مستوٌات معٌارٌة للٌاقة البدنٌة  (115
لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم االساسى 

  بدولة الكوٌت /

العنزى، عبد هللا فرٌان 
  عٌادة.

2014.    

 


