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 رسائل دكتوراه -مكتبة الرسائل  -كلية التربية الرياضية  -جامعة بنها 

646) 
العوامل المعرفٌة وسمات الشخصٌة لمدربى العاب القوى بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /
صالح، نبٌلة محمد 

  احمد.
    7661.  

  تصمٌم مقٌاس لمستوى الطموح و القدرات البدنٌة لالعبى المبارزة / (641
مجاهد، احمد محمد 
  صالح الدٌن محمد.

    7661.  

641) 
تؤثٌر برنامج مقترح للمعلومات الرٌاضٌة باستخدام اسلوب براٌل على تحسٌن 

  المجال المعرفى الرٌاضى لدى التالمٌذ المكفوفٌن /
عرفات، عادل عرفات 

  عرفات.
    7661.  

646) 
العالقه بٌن قلق المباراه الرٌاضٌه وقلق االمتحان لدى الناشبٌن فى بعض 

  االنشطه الرٌاضٌه المختاره /
جمعه، حمدى عوٌس 

  على.
    7666.  

659) 
بناء مقٌاس للضغوط النفسٌه والمهنٌه لدى معلمٌن ومعلمات التربٌه الرٌاضٌه فى 

  التعلٌم االساسى والثانوى بدولة البحرٌن /الحلقه الثالثه من 
ال خلٌفه، شمه محمد 

  خلٌفه.
    7666.  

657) 
النشاط الكهربً للمخ كمإشر لتطوٌر مستوى أداء الوثبة الثالثٌة باستخدام 

  التدرٌب العقلى /
بالل، محمد عنبر 

  محمد.
    0999.  

  .0999      على، رضا سٌد أحمد.  التحكم لالعبى كرة الماء /البروفٌل النفسى األنفعالى وعالقته بمركز  (650

659) 
الثقة الرٌاضٌة وعالقتها بالتوجه التنافسً لدى العبً المستوٌات الرٌاضٌة 

  العالٌة فً بعض األنشطة الرٌاضٌة المختارة /
  .0999      حجاج، محمد ٌوسف.

  لدى حكام األنشطة الرٌاضٌه :عوامل الضغط النفسى وعالقتها بإتخاذ القرار  (654
مصطفى، السٌد 
  عبدالمنعم محمد.

    0997.  

655) 
وجهة الضبط و عالقته بدافعٌة االنجاز و توجه المنافسة لدى العبى الكاراتٌه و 

  المالكمة :
ابراهٌم، موسى 

  طلعت.
    0994.  

656) 
المسجلٌن باالتحاد الدوافع المرتبطة بممارسة كرة القدم لدى الصم والبكم 

  المصرى لرٌاضات المعوقٌن /
  .0994      ابراهٌم، ناصر السٌد.

651) 
تؤثٌر برنامج للتصور العقلى وتركٌز االنتباه على الكفاءة الوظٌفٌة للجهاز 

  سنة/ 74العصبى المركزى وبعض المهارات االساسٌة لناشا كرة القدم تحت 
عبدالعزٌز، احمد 

  فاروق احمد.
    0995.  

651) 
دراسة مظاهر الضبط االجتماعى والنسق القٌمى للمدرب على تماسك الفرٌق 

  الرٌاضى ونتابجه بجمهورٌة مصر العربٌة /
عبدالرازق، محمد منٌر 

  محمد محمود.
    0995.  

656) 
مفهوم الذات والقدرة على القٌادة لدى الحكام الدولٌٌن فى بعض االنشطة 

  مصر العربٌة / الرٌاضٌة فى جمهورٌة
زٌنه، احمد محمد 

  محمد.
    0996.  

  السمات الشخصٌة لحكام كرة السلة وعالقتها بادراة المبارٌات / (669
محمد، احمد فتحى 

  على.
    0996.  

667) 
فاعلٌة مهارات االتصال لدى المدرب الرٌاضى وعالقتها ببعض العملٌات العقلٌة 

/  
الكمٌتً، محمد عبدهللا 

  عبدهللا.
    0996.  

660) 
أثر برنامج أنشطة حركٌة مقترح فى تغٌٌر بعض الخصابص السلوكٌة 

  المصاحبة الضطراب االنتباه لدى تالمٌذ المرحلة األولى من التعلٌم األساسى /
حموده، حسٌن أحمد 

  أحمد
    0990.  

  كرة القدم / وجهة الضبط وعالقتها بالبروفٌل النفسى االنفعالى لدى العبى (669
عبدالعزٌز، اسامة 
  عبدالرإوف احمد.

    0991.  

664) 
بناء برامج لالنشطة التروٌحٌة الرٌاضٌة للسٌاحة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /
بهجت، ولٌد امٌن 

  عباس.
    0999.  

665) 
االعدادٌة الوعى التروٌحى الرٌاضى لدى معلمى التربٌة البدنٌة لتالمٌذ المرحلة 

  بمحافظة القاهرة /
عبدالرازق، ولٌد 

  احمد.
    0997.  

  دراسة اتجاهات المرأة نحو التروٌح الرٌاضى / (666
غضنفر، اٌمان سٌد 

  احمد محمد
    0995.  

661) 
تاثٌر برنامج تروٌحى باستخدام الوسط المابى على الكفاءة االجتماعٌة وبعض 

  حركٌا /السمات الشخصٌة للمعاقٌن 
مغازى، احمد محمد 

  نصر.
    0995.  

661) 
تاثٌر البرنامج تدرٌبى مقترح على تحسٌن اداء بعض المهارات الصعبة بالجمل 

  الحركٌة بمادة الجمباز للطالب /
الشامى، محمد احمد 

  محمد
    7666.  

666) 
جهاز العقلة المحددات البٌومٌكانٌكٌة لربط مهارتى تكاتشٌف فتح مع جٌنجر على 

  كؤساس لوضع التمرٌنات الغرضٌة /
حبٌب، محمد ضاحى 

  عباس.
    0996.  

619) 
اثر استخدام التدرٌس المصغر على مستوى اداء المهارى والتحصٌل المعرفى 

  جامعة اسٌوط /-فى رٌاضة الجمباز لدى الطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
حسن، محمود محمد 

  محمد
    7661.  

  بناء استراتجٌة للنهوض بالرٌاضة المدرسٌة بدولة البحرٌن / (617
الجٌب، شٌخة ٌوسف 

  عبد هللا.
    7661.  

610) 
تؤثٌر استخدام اسلوبٌن للتعلم على مستوى اداء بعض المهارات األساسٌة 

  ومكونات القدرة الحركٌة للمبتدبٌن فى رٌاضة الكاراتٌه /
عبد القادر، أحمد 

  محمد.
    7666.  
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  تصمٌم نظام التفاعل لتدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بداللة نظام )فالندرز( / (619
منصور، مصطفى 
  محمد بدر الدٌن سٌد

    0999.  

614) 
دراسة تقوٌمٌة لمناهج التربٌة الرٌاضٌة لطالب كلٌات التربٌة بالجامعات 

  المصرٌة /
بدران، عمرو حسن 

  احمد
    0999.  

615) 
برنامج السلوب ورش العمل فى التدرٌب المٌدانى على مستوى التحصٌل تاثٌر 

  التطبٌقى والمعرفى واتجاة الطالب المعلم لتدرٌس التربٌة الرٌاضٌة /
التلبانى، محمد احمد 

  حسن
    0999.  

  تصمٌم منهج دراسً مقترح تجرٌبً للتربٌة الرٌاضٌة للمرحلة االعدادٌة / (616
الدٌن محمد، علٌة سٌف 

  عبد الغنً.
    0997.  

  منهاج تعبٌر حركً لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسٌوط / (611
عبد العزٌز، رانٌا 
  مرسً ابو العباس.

    0994.  

611) 
خطة مقترحة لبرنامج جمباز المرحلة االبتدابٌة علً ضوء مفاهٌم جوانب وابعاد 

  الحركة /
ابو جازٌة، هبة محمد 

  راتب.
    0994.  

616) 
تاثٌر برنامج مقترح باستخدام القصص الحركٌة علً المهارات الحركٌة 

االساسٌة المرتبطة بمسابقات المٌدان والمضمار لتالمٌذ الحلقة االولً من التعلٌم 
  االساسً /

سلٌمان، منً عوض 
  حسٌن.

    0994.  

619) 
فً التدرٌب المٌدانً لطالبات قسم اثر استخدام بعض اسالٌب تكنولوجٌا التعلٌم 

  التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة النوعٌة ببورسعٌد /
ابو رحاب، عبٌر حسن 

  محمد.
    0994.  

617) 
تاثٌر برنامج تعلٌمً مقترح لجهاز عارضة التوازن علً القدرات التوافقٌة 

  ومستوي االداء المهاري لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /
هبة عبد حسن، 
  العظٌم.

    0995.  

610) 
تاثٌر استخدام اسلوبً الواجب الحركً واالستكشاف الموجة علً مستوي بعض 
  المتغٌرات واالداء المهاري بدرس التربٌة الرٌاضٌة لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة /

محمد، خالد ثابت 
  عوض.

    0995.  

619) 
مستوي االداء بعض المهارات اثر استخدام بعض اسالٌب التدرٌس علً 

  االساسٌة فً كرة الٌد لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة اسٌوط /
جعٌصة، حنان محمد 

  احمد.
    0995.  

614) 
اثر استخدام اسلوبً التعلم الذاتً والتبادلً علً مستوي اداء طالبات كلٌة التربٌة 

  الرٌاضٌة فً رٌاضة المبارزة /
محمد سالمة، رحاب 

  محمود.
    0996.  

615) 
منهاج مقترح اللعاب المضرب بكلٌات التربٌة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /
حسن، امل انور عبد 

  السالم.
    0996.  

616) 
تصمٌم برنامج الحاسب اآللى)الكمبٌوتر(لتعلٌم بعض مهارات مناهج التربٌه 

  الرٌاضٌه /
الجندى، محمد بدر 

  صالح.الدٌن 
    0996.  

611) 
تؤثٌر برنامج تربٌه حركٌه على الكفاءه اإلدراكٌه الحركٌه والتفكٌر اإلبتكارى 

  ألطفال مرحله ما قبل المدرسه /
محمد، هانى محمد 

  فتحى على.
    0991.  

611) 
تؤثٌر برنامج تعلٌمً مقترح لتنمٌة التوافق علً مستوي األداء الفنً لسباحً 

  الناشبٌن /الصدر 
شمس الدٌن، شمس 
  الدٌن محمد محمود.

    0991.  

616) 
تقوٌم المقررات الدراسٌه التطبٌقٌه لطالب شعبة التربٌه الرٌاضٌه بكلٌات التربٌه 

  النوعٌه /
  .7666      عالم، موسى موسى.

669) 
الجمهورٌه –بناء منهاج كرة السله لطالب كلٌة التربٌه الرٌاضٌه جامعة الحدٌدة 

  الٌمنٌه /
الرحمن، عمار محمد 

  عزٌز.
    0991.  

667) 
تقنٌن تؤثٌر برنامج تدرٌبى هوابى وال هوابى على مستوى أداء العبى كرة الٌد 

/  
محمد، سامى محمد 

  على.
    7665.  

660) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبى للقوه واإلطاله العضلٌه على تحسٌن اختالل التوازن 

  العضالت العامله على مفصل الركبه /العضلى فى 
حسٌن، عاطف رشاد 

  خلٌل.
    7666.  

669) 
برنامج حركى لتطوٌر الكفابه البدنٌه للعامالت الكفٌفات و تؤثٌره على معدل 

  األنتاج /
  .7666      ٌوسف، أمل جمٌل.

664) 
الهٌدروجٌنى فى تؤثٌر حمل بدنى مرتفع الشدة على تركٌز الالكتٌك ودرجة األس 

  متر عدو / 499الدم بإستخدام فترات راحة مختلفة لمتسابقى 
النجار، محمود عبد 

  الحافظ شحاتة.
    7666.  

665) 
تؤثٌر بناء حمل التدرٌب باالتجاه المنفرد واالتجاه المركب على بعض الوظابف 

  م جرى /199الحٌوٌة والبدنٌة والمستوى الرقمى لمتسابقى 
عبدالعلٌم، طارق 

  عبدالعظٌم.
    7661.  

666) 
توجٌه التدرٌب خالل الفتره اإلنتقالٌه وأثره على بعض المتغٌرات البدنٌه 

  والمهارات الخططٌه لالعبى الهوكى /
الجمال، طارق محمد 

  خلٌل.
    0999.  

661) 
الشوارد تاثٌر تنمٌة بعض القدرات الالهوابٌة علب مضادات االكسدة ومعدل 

  الحرة لدي الرٌاضٌن /
محمد، محمود فتحً 

  ثابت.
    0999.  

661) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبى بإستخدام تدرٌبات البلٌومترٌك على تنمٌة القدرات العضلٌة 

  الرمح / -القرص -ومستوى االنجاز الرقمى لمتسابقى الرمى الجله 
عبدالغفار، عصام الدٌن 

  محمد ٌوسف.
    0994.  

666) 
تؤثٌر تناول مضادات األكسدة على تكوٌن الشقوق الطلٌقة واالستشفاء لمتسابقى 

  جرى بعض المسافات القصٌرة والمتوسطة /
السٌسى، إٌمان إبراهٌم 

  مبروك.
    0994.  
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7999) 
تؤثٌر إستخدام تدرٌبات الوسط المابى على بعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌه 

  لمتسابقى الوثب الطوٌل /والمستوى الرقمى 
إبراهٌم، محمد إبراهٌم 

  على.
    0995.  

7997) 
تؤثٌر برنامج تمرٌنات على تنمٌة اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة لتالمٌذ المرحلة 

  االعدادٌة بمدٌنة اسٌوط /
فرغلى، ٌاسر حسن 

  حامد.
    0996.  

7990) 
العضلٌة علً مستوي االداء المهاري وبعض تاثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة القوة 
  المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة /

عبد الوهاب، مصطفً 
  احمد.

    0996.  

7999) 
تاثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة بعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة لمهارة الخطفة 

  الفنٌة الكبري للمصارعٌن الناشبٌن /
عمارة، اسامة ابراهٌم 

  السعٌد.
    0996.  

7994) 
برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة بعض القدرات البدنٌة الخاصة وعالقتة بالمستوي 

  الرقمً لسباحً الفراشة /
سلٌم، عبد الحق سٌد 

  عبد الباسط.
    0996.  

7995) 
تاثٌر التدرٌب باالثقال علً كثافة معادن العظام والقوة العضلٌة ومستوي االداء 

  كرة القدم / المهاري لدي ناشا
الما، امجد محمد 

  حسٌن.
    0991.  

7996) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى لتنمٌة بعض المكونات البدنٌه الخاصه على أداء الكاتا 

  لالعبى الكاراتٌه /
أبو النور، محمد سعٌد 

  محمد سالم.
    0991.  

7991) 
لناشا تنس برنامج تدرٌبى مقترح لتطوٌر بعض الجوانب المهارٌه والمعرفٌه 

  الطاوله /
عبدالرازق، ناصر 

  عبدالشافً.
    0990.  

7991) 
فعالٌات حركات االكروبات فى تحسٌن اداء مجموعة حركات الرمٌة الخلفٌة 

  وبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة للمصارعٌن /
حسن، اٌهاب محمد 

  الصادق.
    0995.  

7996) 
الخاصه لدى العبى المالكمة فى ضوء برنامج تدرٌبى لعناصر اللٌاقه البدنٌه 

  االهداف المتوقعه /
  .0990      ٌس، ٌس أحمد.

7979) 
تحدٌد بعض المتغٌرات الممٌزة للمستوٌات المختلفه لالعبى كرة الٌد للرجال 

  بجمهورٌة مصر العربٌه /
عثمان، هانى احمد 

  احمد.
    0990.  

7977) 
لتدرٌبات المرونة الخاصة خارج وداخل الوسط تؤثٌر استخدام أسالٌب مختلفة 

  المابً على مستوى األداء البدنى واإلنجاز الرقمً لناشا السباحة /
الجندي، أٌمن كمال 

  كامل.
    0991.  

7970) 
محددات ومعاٌٌر انتقاء الناشبٌن فً رٌاضة كرة الماء بجمهورٌة مصر العربٌة 

/  
نعٌم، أشرف محمد 

  جمعة.
    0991.  

7979) 
برنامج الكترونى مقترح لتعلٌم مهارات الكرة الطابره لطالب كلٌة التربٌه 

  جامعة أسٌوط /-الرٌاضٌه 
محمد، إٌمان سٌد 

  أحمد.
    0979.  

7974) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام بعض طرق التسهٌالت العصبٌة العضلٌة 

البدنٌة ومستوى اداء مهارة للمستقبالت الحسٌة المنعكسة لتنمٌة بعض المتغٌرات 
  السنتٌر االمامى لدى ناشبى رٌاضة المصارعة /

مهران، صالح 
  عبدالجابر عبدالحافظ.

    0991.  

7975) 
استخدام مإشرات الدالالت الجٌنٌة لتوجٌه التدرٌب وتؤثٌره على مستوى األداء 

  البدنً والوظٌفً لناشا كرة القدم /
الزكً، حازم رضا 

  عبده.
    0991.  

  .7616      طرفة، مراد إبراهٌم.  رٌاضة الجودو بجمهورٌة مصر العربٌه : (7976

7971) 
دراسه بعنوان اثر تنمٌة بعض القدرات التوافقٌه على مظاهر االنتباه و االنجاز 

  متر فردى متنوع للسباحٌن الناشبٌن / 099الرقمى لسباحة 
أبو جمٌل، عصام أحمد 

  حلمى محمد.
    7661.  

7971) 
تقوٌم البناء الدٌنامٌكى لمهارات رٌاضة الجودو كدالة لتوجٌه برامج تدرٌب 

  الناشبٌن /
مصطفى، محمد السٌد 

  على.
    7661.  

7976) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبى مقترح على بعض المتغٌرات البدنٌة و الفسٌولوجٌة و 

  مجموعة مهارات البرم من اسفل للمصارعٌن /
محمود  المتبولى،

  إبراهٌم الدسوقى.
    7666.  

  م /799االٌقاع الحٌوى لناشا السباحه و عالقته باإلنجاز الرقمى لسباحة  (7909
محمد، حنان على 

  حسنٌن.
    7666.  

  اثر انقاص الوزن المتعمد على بعض المتغٌرات النفسٌة لدى المصارعٌن / (7907
محمد، أشرف حافظ 

  محمود.
    7666.  

  سنة / 71بناء بطارٌة اختبارات لقٌاس القدرة الحركٌة لالعبى الجودو تحت  (7900
أحمد، ٌاسر ٌوسف 

  عبد الرإوف.
    7666.  

7909) 
تؤثٌر برنامج لتدرٌب اإلٌقاع الحركى لبعض حركات الرمى على نتابج 

  المبارٌات فى رٌاضة الجودو /
بسٌونى، عز الرجال 
  فاروق محمد إبراهٌم.

    0999.  

7904) 
أثر برنامج مقترح لمهارة بناء األهداف على تنمٌة بعض الجوانب العقلٌة 

  سنة /75-70والمهارات األساسٌة لدى المصارعٌن من
عمر، أحمد السٌد 

  إبراهٌم محمد.
    0995.  

7905) 
تقٌٌم األداء الفنى كداله لبناء برنامج تدرٌبى و تؤثٌره على المستوى المهارى و 

  البدنى لدى المبتدبٌن فى رٌاضة المبارزه /
مصطفى، محمود 

  قناوى عثمان.
    0996.  

7906) 
المعرفه التركٌبٌه لتدرٌب المالكمه لدى طالب كلٌات التربٌه الرٌاضٌه 

  بجمهورٌة مصر العربٌه /
محمد، أحمد عبد 

  العاطى حسٌن.
    0996.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7901) 
البٌومٌكانٌكٌه كمإشر للتدرٌبات النوعٌه زتؤثٌرها على إستخدام بعض المحددات 

  مستوى اداء بعض مهارات المالكمه /
الشتٌحى، تامر حسٌن 

  محمد.
    0996.  

7901) 
المحددات الجٌنٌة لحجم البطٌن االٌسر وعالقتها باالنجاز الرقمى للسباحٌن 

  الناشبٌن /
السنجرى، شرٌف 
  محمد عادل شوقى.

    0996.  

7906) 
فاعلٌة استخدام منظومة وسابط متعددة فى تعلم بعض المهارات االساسٌة 

  لمبتدبى رٌاضة الكاراتٌة /
ابراهٌم، اٌمن احمد 

  محمود.
    0991.  

7999) 
تؤثٌر تناول مضادات االكسدة علً فعالٌة االداء المهاري وبعض المتغٌرات 

  البٌولوجٌة للمصارعٌن الناشبٌن /
شـعـراوي احمد، أحمد 

  محمد.
    0991.  

7997) 
تؤثٌر برنامج تدرٌب للصفات البدنٌة المركبة علً بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة 

  وفاعلٌة األداء المهارى للمالكمٌن الشباب /
نصر، مصطفى محمد 

  أحمد.
    0991.  

7990) 
اإلنتباه تؤثٌر برنامج تمرٌنات نوعٌه لتنمٌة القدرات التوافقٌه على بعض مظاهر 

  ومستوى األداء الفنى لناشا رٌاضة الجودو /
زٌادة، خالد فرٌد 

  عزت.
    0991.  

  المحددات البٌولوجٌة والسٌكولوجٌة النتقاء ناشا الكاراتٌة / (7999
الشافعى، أحمد فاروق 

  عزب.
    0991.  

7994) 
مسابقات العبى المحددات الجسمٌه والنمطٌه والقدرات البدنٌه وعالقتها بنتابج 

  المهارات الرٌاضٌه العسكرٌه /
البوهى، أٌمن عبد 
  السالم عبد السالم.

    0991.  

7995) 
دراسه تحلٌلٌه للتحركات الدفاعٌه والهجومٌه األساسٌه لالعبى فرق الدورى 

  الدورى الممتاز لكرة القدم بجمهورٌة مصر العربٌه /
  .7616      بٌومى، فرج حسٌن.

  التوجهات الفلسفٌه التربوٌه لدى بعض حكام األلعاب الجماعٌه / (7996
دروٌش، محمود سامً 

  عبدالرحمن.
    7661.  

7991) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبً لإلعداد البدنً الخاص على مستوى اآلداء المهاري و نتابج 

  سنة / 71المبارٌات لالعبً كرة القدم تحت سن 
رمضان، رابد حلمً 

  أحمد.
    7666.  

7991) 
تؤثٌر برنامج مقترح لتنمٌة بعض الصفات البدنٌه والمهارٌه على بعض 

  المتغٌرات الفسٌولوجٌه لالعبى الكرة الطابره جلوس /
إبراهٌم، أمجد عبد 

  اللطٌف.
    7666.  

  تصمٌم برنامج خططً تقنً لفاعلٌة اتخاذ القرار فً مبارٌات الكرة الطابرة / (7996
صالح بكر، محمد 

  الدٌن محمد احمد.
    7666.  

7949) 
تؤثٌر استخدام أحمال تدرٌبٌة مختلفة الشدة على بعض عوامل تجلط الدم لدى 

  الناشبٌن فى كرة القدم /
  .0997      ضبٌع، أحمد أحمد.

7947) 
أثر التدرٌب الهوابى والالهوابى على بعض الصفات البدنٌه الخاصه واالداء 

  التنفسٌة لناشبى كرة الٌد / المهارى والكفاءة
أحمد، حسام السٌد 

  العربى محمد.
    0999.  

7940) 
أثر تنمٌة القدره الالهوابٌه فى نهاٌة الوحده التدرٌبٌه على بعض المتغٌرات 

الفسٌولوجٌه والصفات البدنٌه الخاصه والمهارات األساسٌه لكرة السله 
  سنة( /71-76للناشبٌن)

عبد ربه، عادل محمد 
  رمضان.

    0997.  

7949) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبى لتنمٌة بعض الصفات الخاصة والمتغٌرات الفسٌولوجٌة 

  على دقة بعض المهارات األساسٌة للناشبٌن فى التنس /
الشناوى، محمد عٌسى 

  احمد.
    0997.  

7944) 
 التفكٌر الخططى وعالقته ببعض المبادىء الخططٌه الهجومٌه والدفاعٌه لدى

  العبى كرة القدم /
على، طارق عبد 

  المنعم.
    0999.  

7945) 
تؤثٌر برنامج تروٌحى رٌاضى لتنمٌة الخٌال الحركى والمهارات الحركٌة 

  االساسٌة للكرة الطابرة لرٌاض االطفال /
على، نجالء عباس 

  محمد.
    0994.  

7946) 
علً مستوي ادابها و تاثٌر برنامج للتصور العقلً لمهارة الضرب الساحق 

  سنة / 71بعض الجوانب العقلٌة لالعبً الكرة الطابرة تحت سن 
العٌوطً، مسعد رشاد 

  مصطفً.
    0994.  

7941) 
لتنمٌة القدرة العضلٌة وتاثٌرة علً بعض المتغٌرات ”برنامج تدرٌبً بلٌومتري ”

  الدٌنامٌكٌة لمهارة التصوٌب بالوثب فً كرة الٌد /
مصطفً، طارق 
  صالح الدٌن سٌد.

    0995.  

7941) 
تاثٌر فترتً االعداد والمنافسة علً مستوي هرمون االلدستٌرون فً الدم و 

  بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة والبدنٌة لدي العبً كرة الٌد /
مقلد، ٌحً عالء الدٌن 

  احمد محمد.
    0995.  

7946) 
إنتاج الطاقة علً مستوي االداء تؤثٌر التدرٌبات التطبٌقٌة المهارٌة وفقا لنظم 

  المهاري والكفاءة البدنٌة لالعبً كرة الٌد /
قطب، أحمد عبد 

  الحمٌد.
    0996.  

7959) 
برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة بعض المتغٌرات البدنٌة الخاصة وتاثٌره علً 

  سرعة االداء المهاري لدي العبات كرة السلة /
  .0996      متولً، انجً عادل.

7957) 
برنامج مقترح لتاهٌل مدربً كرة القدم بالجمهورٌة الٌمنٌة فً ضوء متطلبات 

  المهنة /
السقا، فتحً احمد 

  هادي.
    0996.  

7950) 
مركب( لحل بعض المشكالت الخططٌه  -دراسه تحلٌلٌه لالداء المهاري )منفرد 

  لناشبً كرة القدم /
  .0996      جابر، طارق محمد.

7959) 
الخصابص الدٌنامٌكٌة كاساس لوضع التمرٌنات النوعٌة الخاصة لمسابقتً الوثب 

  الطوٌل والعالً /
سلٌمان، محمود محمد 

  لبٌب.
    0996.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7954) 
تاثٌر برنامج لتنمٌة التوافق العصبً العضلً علً بعض المهارات االساسٌة 

  لناشبً تنس الطاولة /
علً، مصطفً عبد 

  النعٌم حسن.
    0991.  

7955) 
تؤثٌر التدرٌب باألثقال على كثافة معادن العظام والقوة العضلٌة ومستوى األداء 

  المهارى لدى ناشىء كرة القدم /
الما، أمجد محمد حسٌن 

  محمد.
    0991.  

7956) 
برنامج مقترح لتنمٌة التوقع الحركى واثره على مستوى االداء المهارى لدى 

  /العبى الكرة الطابرة 
خلٌل، سعٌد فهمى 

  عباده.
    0994.  

7951) 
تقنٌن أبعاد ملعب التنس و أدواته فى ضوء بعض الخصابص البٌولوجٌة و 

  البدنٌة/
  بنها:  جامعة بنها،  السٌد،أحمد أنور.

0991 
.  

7951) 
إستخدام التدرٌبات الموقفٌه لتحسٌن التصرف الخططى للضربه الهجومٌه لناشبى 

  / الكرة الطابرة
السٌد، أحمد المغاورى 

  مروان.
    0991.  

  وضع استراتٌجٌة لرٌاضة كبار السن فى جمهورٌة مصر العربٌة / (7956
على، فاطمه هانم على 

  محمد.
    7661.  

  دراسه تحلٌلٌه للمشكالت التى تواجه ممارسة األنشطه الطالبٌه بجامعة حلوان / (7969
متولى، لبٌب عبد 

  لبٌب.العزٌز 
    7661.  

  برنامج تنمٌة ادارٌة مقترح لالخصائ الرٌاضى بمراكز شباب المدن / (7967
داود، امال محمد 

  حسن.
    7666.  

7960) 
تقوٌم بعض الوظابف االدارٌة الدارة التربٌة الرٌاضٌة المدرسٌة بدولة البحرٌن 

/  
العالى، عبد الهادى 

  عٌسى عبد هللا.
    7666.  

  تصمٌم مقٌاس للتفكٌر الخططً لالعبً المستوٌات العلٌا فً الكرة الطابرة / (7969
أبوعلً، أسامه إبراهٌم 

  محمود.
    0991.  

  العناصر االدارٌة العداد سباحى جمهورٌة مصر العربٌة: (7964
متولى، احمد السٌد 

  محمود.
    0999.  

  القاهرة الكبرى /تقوٌم المنهج الكشفى لطالب جامعات  (7965
حسنٌن، محمد صالح 

  محمد.
    0999.  

7966) 
دراسة تقوٌمٌه لنقابة المهن الرٌاضٌه فى ضوء مقارنتها ببعض النقابات المهنٌه 

/  
همام، أحمد همام 

  إبراهٌم.
    0999.  

  تقوٌم أداء اإلداره الرٌاضٌه بالجامعات المصرٌه / (7961
جاد، عزالدٌن حسٌنً 

  سلٌمان.
    0994.  

7961) 
المشكالت التموٌلٌه و اإلدارٌه التً تواجه إدارات النشاط الرٌاضً ببعض 

  األندٌه الرٌاضٌة /
  .0995      السٌد، خالد طلعت.

7966) 
تقوٌم المهارات االدارٌة الداري الفرق الرٌاضٌة للكرة الطابرة بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /
  .0995      محمد، سامٌة فرٌد.

  نحو نموذج مقترح الدارة الجودة الشاملة فً االتحاد المصري لتنس الطاولة / (7919
عبدالمعبود، منً 

  عبدالمنعم.
    0995.  

  تقوٌم األنشطه الطالبٌه بجامعة أسٌوط / (7917
عبدالواحد، محمود 

  صدٌق.
    0995.  

  لالهداف التسوٌقٌه / خطه مقترحه الدارة المإسسات الرٌاضٌه وفقا (7910
علً، محمد عبدالعظٌم 

  محمود.
    0996.  

7919) 
استراتٌجٌه مقترحه إلستثمار أنشطة اإلتحاد المصري لكرة الٌد بجمهورٌة مصر 

  العربٌه /
أبوفرٌخة، إٌمان محمد 

  أحمد.
    0996.  

  معوقات العمل اإلداري فً اإلتحادات الرٌاضٌه بالجماهٌرٌه / (7914
الزروق، جمال بلقاسم 

  علً.
    0996.  

  .0996      محمد، عمر حلمً.  برنامج مقترح لتؤهٌل إداري الفرق الرٌاضٌه بجمهورٌة مصر العربٌه / (7915

  تقوٌم خطة السباق لسباحً المسافات القصٌره / (7916
شومان، مختار إبراهٌم 

  عبدالحافظ.
    0996.  

  البطوالت الرٌاضٌة بمصر و بعض دول العالم : تشفٌر المبارٌات و (7911
عابد، ولٌد محمد 

صالح الدٌن 
  عبدالخالق.

    0996.  

  .7661      نافع، عبدالملك محمد.  وضع استراتٌجٌة للرٌاضة فً الٌمن / (7911

  مشروع مقترح إلعداد البطل األولمبى فً مصر فى بعض الرٌاضات الفردٌة / (7916
هٌكل، زكرٌا 

  عبدالشافى حسن.
    0996.  

7919) 
برنامج للتنمٌة اإلدارٌة ألعضاء مجالس إدارة أفرع اإلتحاد المصرى للكاراتٌه 

  فً ضوء التحلٌل الوظٌفً /
أبوالٌزٌد، أحمد محمد 

  أحمد.
    0991.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7917) 
لتالمٌذ دراسه تحلٌلٌه لبرنامج التربٌه الرٌاضٌه و دوره فى تنمٌة اللٌاقه البدنٌه 

  المرحلة األعدادٌة فً القرٌة و المدٌنة بمحافظة الغربٌة/
عبداللطٌف، محمد 

  الكٌالنى إبراهٌم.
    7616.  

7910) 
بناء إختبار للمعرفه الرٌاضٌه لمعلمى التربٌة البدنٌة فً المدارس اإلعدادٌه 

  بالجماهٌرٌه العربٌه اللٌبٌه /
العٌاط، عمر على 

  سالم.
    7666.  

  وضع استراتٌجٌة للتروٌح الرٌاضى لطالب جامعة قناةالسوٌس / (7919
عبدالسالم، محمد أحمد 

  محمد.
    0997.  

7914) 
تؤثٌر برنامج تروٌح رٌاضى مقترح على بعض المتغٌرات النفسٌة و األجتماعٌة 

  لدى األحداث الجانحٌن بمحافظة أسٌوط /
عبدالسمٌع، إبراهٌم 

  حسٌن إبراهٌم.
    0995.  

7915) 
أثر استخدام بعض وسابل األستشفاء على بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة واالنتباه 

  لدى المصارعٌن /
نصر، سالمة عبد 

  الكرٌم سٌد.
    7665.  

7916) 
بعد أداء مجهود بدنً مختلف الشدة و عالقتها  LDHدراسة استجابات إنزٌم 

  متر جري / 199ببعض المتغٌرات البٌولوجٌة و المستوى الرقمً لمتسابقً 
شحاته، عادل حلمً 

  علً.
    7666.  

7911) 
برنامج عالجى تؤهٌلى حركى بدٌل لجراحة إصابة الرباط الداخلى لمفصل 

  الركبة /
أبوالعال، طارق محمد 

  صادق محمد.
    0999.  

7911) 
تقوٌم بعض الوظابف اإلدارٌة إلدارة التربٌة الرٌاضٌة المدرسٌة بدولة البحرٌن 

/  
العالى، عبدالهادى 

  عٌسى عبدهللا.
    7666.  

7916) 
فغالٌة برنامج رٌاضى مقترح النقاص الوزن على بعض المتغٌرات البٌولوجٌة 

  سنة / 99:  05للشباب من 
على ابوشوارب، محمد 

  حسٌن.
    0997.  

  تقوٌم برامج رعاٌة الشباب بمدٌنة البعوث اإلسالمٌه / (7969
أحمد، ٌحى زغلول 

  عبدالرحمن.
    7661.  

7967) 
تؤثٌر برنامج تؤهٌلى بدنى مقترح لحاالت المصابٌن بااللتهاب الغضروفى 

  العظمى اسفل الركبه /
على، عمرو عمر 

  سالم.
    0997.  

7960) 
تنس ”تؤثٌر طرٌقتٌن مقترحتٌن لتؤهٌل المفصل المصاب بالتهاب اللقمة الوحشٌة

  باستخدام التنبٌه الكهربابى و برنامج حركى بدنى /” البو
منصور، دالٌا على 

  حسن.
    0997.  

7969) 
تؤثٌر برنامج تؤهٌلى مقترح على الكفاءه الوظٌفٌه لبعض مفاصل مرضى الرثٌان 

  المفصلى /
مصطفى إبراهٌم على، 
  أحمد.

    0994.  

  تؤثٌر برنامج تمرٌنات تؤهٌلى على بعض حاالت االنزالق الغضروفى القطنى / (7964
عبد هللا، محمود فاروق 

  صبره.
    0996.  

  برنامج تدرٌبى مقترح مساعد لتؤهٌل الركبة المصابة بالخشونة / (7965
أبوالحسن، أحمد 

  عبدالسالم عطٌتو.
    0996.  

7966) 
عالقة البٌولوجٌا الجزٌبٌه ببعض المتغٌرات الفسٌولوجٌه و مستوى اإلنجاز 

  الرقمى لالعبى العاب القوى /
محمد، عمرو محمد 

  رشدى.
    0991.  

  برنامج تدرٌب عقلى لمواجهة ضغوط المنافسة لدى العبى المصارعة / (7961
جاد، تامر محمد 

  محمد.
    0991.  

7961) 
برنامج تعلٌمى مقترح فى ضوء ابعاد و جوانب الحركة و تؤثٌره على مستوى 

  أداء بعض المهارات الهجومٌه للمبتدبٌن فى كرة السله /
  .0991      أحمد، ولٌد إبراهٌم.

7966) 
تؤثٌر برنامج لتنمٌة مكونات التوافق الحركً على مستوى أداء بعض المهارات 

  طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / المركبة فً رٌاضة الهوكً لدى
  .0991      أبوالنور، السٌد محمد.

7799) 
تؤثٌر برنامج مقترح بإستخدام الوسابط فابقة التداخل على كل مستوى االداء و 

  القلق لدى االطفال المبتدبٌن فى سباحة الدولفٌن /
المتولى، دنٌا متولى 

  أحمد.
    0991.  

7797) 
لفاعلٌة االداء الخططً الهجومً بٌن العبى المستوى العالمً دراسة مقارنة 

  والعبً مصر الدولٌٌن فً كرة القدم وعالقته بمستوى اإلنجاز فً المبارٌات /
صالح، محمد فاروق 

  ٌوسف.
    0991.  

7790) 
تحلٌل فعالٌة بعض األداءات الخططٌه الهجومٌه و الدفاعٌه و عالقتها بنتابج 

  / 0996العالم لكرة القدم مبارٌات كؤس 
العجمى، نهاد إبراهٌم 

  السعٌد.
    0991.  

7799) 
بناء مقٌاس الرضاء الوظٌفى لالخصابٌٌن الرٌاضٌٌن بمدٌرٌات الشباب و 

  الرٌاضة /
عبدالغنى، صبرى 

  أبوالعز محمد.
    0991.  

7794) 
والمهارٌة والمعرفٌة تؤثٌر برنامج للتربٌة الحركٌة علً بعض المتغٌرات البدنٌة 

  للتالمٌذ ضعاف السمع فً الكرة الطابرة /
مباشر، محمد فتحً 

  حسٌن.
    0991.  

  التفكٌر الخططى وعالقته بدافعٌة اإلنجاز لدى العبى هوكى المٌدان / (7795
الجندى، رابد السٌد 

  على محمود.
    0991.  

7796) 
المصاحبه لتؤثٌر بعض وسابل دراسه مقارنه لبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌه 

  االستشفاء خالل فترة التهدبه وعالقتها بالمستوى الرقمى لناشا السباحه /
الصعٌدى، عالٌه رجب 

  حسن محمد.
    0991.  

7791) 
تؤثٌر بعض التدرٌبات النوعٌه بتكثٌف التنفس على كفاءة الضغوط الفسٌولوجٌه 

  للغواصٌن المتقدمٌن /والمستوى الرقمى لسباحة صعود الطوارئ 
النادى، خالد محمد 

  عبدالكرٌم محمد.
    0991.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7791) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام التدرٌب البلٌومترٌك على تنمٌة بعض المتغٌرات 
البدنٌة والكٌنماتٌكٌة وتحسٌن مستوى اداء الضرب الساحق السرٌع لالعبى الكرة 

  الطابرة بالجمهورٌة الٌمنٌة /

الكرمدى، عارف 
  صالح محسن.

    0991.  

7796) 
برنامج مقترح لألنشطة التروٌحٌة فً ضوء التوجهات الفلسفٌة لطالب الجامعات 

  المصرٌة /
والً، محمد إبراهٌم 

  الذهبً السعٌد.
    0991.  

7779) 
دراسة عالقة التنوع الجٌنً علً استجابة العضالت الهٌكلٌة للتدرٌبـات الهوابٌـة 

  والالهوابٌـة لدي طــالب كلٌةالتربٌة الرٌاضٌة بجامعةالمنصورة /
منصور، إٌهاب أحمد 

  المتولً.
    0991.  

7777) 
فاعلٌة استخدام الوسابط المتعددة على تعلم بعض المهارات االساسٌة لكرة القدم 

  لتالمٌذ المرحله االعدادٌة /
حسب هللا، خالد محمد 

  سالم غنٌم.
    0996.  

7770) 
برنامج تدرٌبى مقترح باستخدام التحلٌل الكٌفى للمفردات الهجومٌه لبعض مراكز 

  اللعب لتنمٌه مستوى االداء المهارى للناشبٌن فى كرة الٌد /
البرعى، خالد على 

  أحمد.
    0996.  

  م فراشه /799التحلٌل البٌومٌكانٌكى للحركه الدولفٌنٌه لسباحى  (7779
عدالن محمود، أحمد 

  محمود.
    0996.  

7774) 
فاعلٌة برنامج تعلٌمى باستخدام أسلوب الهٌبرمٌدٌا على تعلم بعض المهارات 

  األساسٌة فى كرة القدم للمبتدبٌن /
السٌد، محمد الحسٌنى 

  محمود.
    0996.  

7775) 
 تؤثٌر برنامج تدرٌبى مقترع بإستخدام تمرٌنات التوازن والقوة الممٌزة بالسرعة

على كفاءة الجهاز الدهلٌزى وفعالٌة أداء مهارة الوسط العكسٌة )الرٌبو( لالعبى 
  المصارعة /

عبد السالم، أٌمن مسلم 
  سلٌمان.

    0996.  

7776) 
مواصفات جودة الخدمات باألندٌة الصحٌة وأثرها النفسً على شخصٌة 

  األعضاء المترددٌن علٌها /
الخولً، كمال حسن 

  إبراهٌم.

حسن  كمال
إبراهٌم 
  الخولى،

جامعة 
  بنها :

0996.  

7771) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبى لتنمٌة أداء أهم المواقف الثابتة المستخلصة من بطولة األمم 

  سنة / 76لناشىء كرة القدم تحت  0996األفرٌقٌة بمصر 
مصطفى، محمود السٌد 

  أحمد.
    0996.  

  باالتحادات الرٌاضٌة المصرٌة :االدارة االستراتٌجٌة للتسوٌق  (7771
األفندى، أحمد فتحى 

  حسٌن.
    0996.  

7776) 
المركزٌة والالمركزٌة فى ادارة الرٌاضة المدرسٌة وعالقتها باألداء الوظٌفى 

  لمعلمى و موجهى التربٌة البدنٌة بدولة الكوٌت /
العلى، محمد خلٌل 

  حسٌن محمد.
    0996.  

7709) 
للنشاط الرٌاضى فى تعدٌل بعض مظاهر السلوك لدى أطفال تؤثٌر برنامج 

  الشوارع /
الكحٌلى، مصبح عبد 

  هللا مصطفى.
    0996.  

7707) 
تؤثٌر التمرٌنات التؤهٌلٌه على الكفاءه البدنٌه لمرضى الشلل النصفى الناتج عن 

  الجلطه المخٌه /
بٌومى، عبد الرازق 

  ٌوسف إبراهٌم.
    0996.  

7700) 
تؤثٌر برنامج مشابه لألداء لتنمٌة بعض القدرات البدنٌة الخاصةعلى مستوى أداء 

كاتا( لدى العبى الدرجة األولى فى رٌاضة الكاراتٌه -الجملة الحركٌة )جٌون
  بمحافظة أسٌوط /

على، صالح عبد القادر 
  عترٌس.

    0979.  

7709) 
التحصٌل الدراسً ومستوى فاعلٌة استخدام الوحدات النموذجٌة التطبٌقٌة على 

  اإلنجاز فً بعض مسابقات المٌدان والمضمار لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /
خطاب، نبٌل محمد 

  محمد.
    0996.  

7704) 
تاثٌر برنامج باستخدام الوسابط المتعدده التفاعلٌه علً الدافعٌه والتحصٌل 

  المالكمه /المعرفً ومستوي االداء الحركً للمبتدبٌن فً رٌاضة 
غنٌم، إبراهٌم إبراهٌم 

  عبدة مصطفً.
    0996.  

7705) 
نموذج مقترح لتعزٌز التنمٌة المستدامة لممارسً االلعاب الجماعٌة فً مراكز 

  الشباب /
علً، اسماعٌل محمد 

  هاشم.
    0996.  

7706) 
الثالثً لدي تاثٌر تنمٌة القدرات التوافقٌة علً تحسٌن المستوي الرقمً للوثب 

  الصم والبكم /
الصواف، نهً محمود 

  محمد.
    0996.  

7701) 
فاعلٌة استخدام محددات استراتٌجٌات التفكٌر علً خفض مستوي الضغوط 

  النفسٌة لبعض العبً العاب القوي /
البهوشً، سالً عبد 

  التواب محمد.
    0996.  

7701) 
الكفاءة البدنٌة و بعض المتغٌرات علً ” تدرٌبً –تعلٌمً ”تاثٌر برنامج 

  الفسٌولوجٌة لدي السباحٌن الناشبٌن /
جمعة، نزٌه توفٌق 

  صالح.
    0996.  

7706) 
تؤثٌر برنامج تعلٌمً باستخدام التمرٌنات النوعٌة علً التوافق الحركً ومستوى 

  األداء فً رفع األثقال /
حسن، محمد حسن 

  محمد.
    0996.  

7799) 
برنامج تدرٌبً على تنمٌة بعض المكونات البدنٌة والمهارٌة الفنٌة لالعبً تؤثٌر 

  الكرة الطابرة /
بدوي، أسامة عبدالخالق 

  محـمد.
    0996.  

7797) 
البناء العاملً لبعض المتغٌرات البٌولوجٌة الممٌزة لناشا كرة القدم بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /
عامر، قاسم قدري 

  قاسم.
    0996.  

7790) 
تاثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لإلعداد الخططً علً مستوي اإلنجاز لالعبً 

  سنة / 71التاٌكوندو تحت 
شومان، حسام حسن 

  أحمد.
    0996.  

7799) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبً لتطوٌر بعض الحركات المركبة على فعالٌة األداء المهاري 

  للمصارعٌن /
نوح، محمد رمزي 

  على محمد.
    0996.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

  استراتٌجٌة تفعٌل البٌبة التعلٌمٌة لتحسٌن خدمات الرٌاضة المدرسٌة / (7794
محفوض، طارق انور 

  عبده.
    0996.  

  العملٌات العقلٌة وعالقتها بالتصرف الخططً لدي العبً الجودو / (7795
مصطفً، إسماعٌل 
  محمود السٌد محمد.

    0996.  

7796) 
أشكال الجمباز العام على مستوى الرضا والتحصٌل تؤثٌر استخدام بعض 

المهارى والمعرفً فً مادة التمرٌنات لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
  بالمنصورة /

حسانٌن، حسانٌن 
  عبدالهادى عبدالهادى.

    0996.  

7791) 
البٌولوجٌا الجزٌبٌة وعالقتها بالقوة العضلٌة كمإشر النتقاء المبتدبٌن فى 

  المصارعة من أطفال المإسسات اإلٌوابٌة /
زغلول، أحمد حلمً 

  سعد.
    0996.  

7791) 
تقوٌم المشروع القومً إلختٌار الموهوبٌن فى بعض اللعبات الرٌاضٌه بالمرحله 

  اإلعدادٌه بالقلٌوبٌه /
قاعود، طلعت السٌد 

  سالم.
    0996.  

  .0996      عٌد، محمد عٌد زكً.  الشباب وعالقتها بكفاءة األداء / تقوٌم مهارات االتصال لدى مدٌرى مراكز (7796

7749) 
تؤثٌر برنامج تؤهٌلى رٌاضى على خشونة مفصل الركبه بعد أشعة اللٌزر أو لدغ 

  النحل /
ٌوسف، خلٌل إبراهٌم 

  خلٌل.
    0979.  

7747) 
التصوٌب للناشبٌن تؤثٌر استراتٌجٌات التفكٌر فً تنمٌة الثقة الرٌاضٌة ودقة اداء 

  فً كرة السلة /
العمري، مصطفً عبد 

  السالم مصطفً.
    0979.  

7740) 
تؤثٌر برنامج مقترح لتنمٌة بعض المدركات الحس حركٌة على مستوى اإلنجاز 

  للمبتدبٌن فى رٌاضة رفع األثقال /
العمٌرى، أحمد 

  عبدالحمٌد.
    0979.  

7749) 
على تنمٌة بعض المهارات العقلٌة وعالقته بمستوى تؤثٌر برنامج تدرٌبى عقلى 

  اإلنجاز لدى العبى المالكمة /
السٌد، أحمد محمد 
  صالح الدٌن محمد.

    0979.  

7744) 
تؤثٌر برنامج تؤهٌلى بدنى لبعض انحرافات العمود الفقرى لدى تالمٌذ المرحلة 

  اإلعدادٌة بدور رعاٌة األٌتام والحاالت الملحة بالفٌوم /
عبدالعلٌم، أشرف محمد 

  حلمى.
    0979.  

7745) 
فعالٌة برنامج للنشاط الرٌاضى والثقافة الصحٌة على اللٌاقة البدنٌة والسلوك 

  الصحى لدى االحداث الجانحٌن بمحافظة أسٌوط /
محمد، صالح محمد 

  عبدالباسط.
    0979.  

7746) 
والتدرٌب البلٌومترى و تؤثٌرهما على العالقة التبادلٌة بٌن التدرٌب باألثقال 

  بعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة للمبتدبٌن فى رمى الرمح /
الوشاحى، مصطفى 

  عبد الخالق مصطفى.
    0979.  

  بناء مقٌاس للضغوط النفسٌة لالعبً الكرة الطابرة / (7741
حسانٌن، فرٌد حسانٌن 

  فرج.
    0979.  

7741) 
مقترح لتنمٌة بعض المهارات العقلٌة لإلرتقاء بمستوي المهارات تصمٌم برنامج 

  الخداعٌة لرٌاضة المالكمة للناشبٌن /
الشربٌنً، محمود 

  مؤمون محمد.
    0979.  

7746) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبً و نظام غذابً علً نسبة دهون الجسم لدي قدامً 

  الرٌاضٌٌن /
خلٌل، محمد عبدالرازق 

  طه عبده.
    0979.  

7759) 
أثر برنامج تعلٌمً مقترح علً سرعة تعلم سباحة الصدر فى ضوء تحلٌل بعض 

  البرامج العالمٌة و المحلٌة /
بدر، بدر عبدالعظٌم 

  محمد.
    0979.  

7757) 
إستخدام أسالٌب التدرٌس علً تعلم بعض مهارات هوكً المٌدان لدي المبتدبٌن 

/  
محمد، أحمد شوقً 

  محمد.
    0979.  

7750) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبى مقترح فى االتجاه الالهوابى على فاعلٌة األداء المهارى 

  لالعبى كرة الٌد فى ضوء التعدٌالت الحدٌثة للقواعد الدولٌة /
سنجاب، محمد عبد 

  المجٌد المرسى.
    0979.  

7759) 
بكلٌة التربٌة تؤثٌر برنامج على تحسٌن الكفاءات التدرٌسٌة للطالب المعلم 

  الرٌاضٌة وفًقا لمعاٌٌر الجودة واالعتماد /
والى، رشا عبد الرحمن 

  محمد.
    0979.  

7754) 
تؤثٌر برنامج تدرٌبً لبعض القدرات الحركٌة على تنمٌة إٌقاعات بعض 

  المهارات األساسٌة لحركات الرجلٌن للمبارزٌن /
رضوان، عصام الدٌن 

  عبدالفتاح عبدالفتاح.
    0996.  

7755) 
تؤثٌر إختالف معدل إنقاص الوزن على بعض المتغٌرات البٌولوجٌه والنفسٌه 

  للشباب /
مملوك، محمد منٌر 

  عبد الحلٌم.
    0979.  

7756) 
التوجٌه النوعى لناشبى بعض الرٌاضات المابٌة وفقا لألنماط الجسمٌه 

  واإلٌقاعات الحٌوٌه /
  .0977      على، أحمد عٌد عدلى.

7751) 
المحددات البٌومٌكانٌكٌه كدالله للتدرٌبات النوعٌه وتؤثٌرها على بعض المهارات 

  الحركٌه والنفسٌه لدى العبى المصارعه الحره /
زلط، هٌثم أحمد 

  إبراهٌم محمد.
    0977.  

7751) 
تؤثٌر برمجٌة تعلٌمٌة بإستخدام الوسابط الفابقة على تعلٌم بعض المهارات 

  الهجومٌة فى رٌاضة المبارزة /
على، تامر جمال 

  عرفه.
    0977.  

7756) 
تصمٌم جهاز إلكترونى رقمى لتوجٌه حركات القدمٌن لألداء األمثل لدى العبى 

  المبارزة /
عزب، هانى محمد 

  زكرٌا.
    0979.  

7769) 
والقٌم االخالقٌه فعالٌة برنامج مقترح لتنمٌة بعض المتغٌرات البدنٌه والمهارٌه 

  للمبتدٌن فى تعلٌم رٌاضة الكاراتٌه /
عبد اللطٌف، ناصر 

  سٌد شلبى.
    0979.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7767) 
محددات نموذج لحالة الطالقة النفسٌة وعالقتها باالنجاز لرٌاضى الصفوة فى 

  رٌاضة ألعاب القوى /
محمد، محمد عبد 

  العزٌز عبد المجٌد.
    0979.  

7760) 
علمٌه للمدارس الخاصه بتعلٌم وتدرٌب كرة القدم بجمهورٌة مصر بناء منظومه 

  العربٌه /
إسماعٌل، أحمد فرج 

  هللا.
    0979.  

  تقوٌم األداء التدرٌسى ألعضاء هٌبة التدرٌس بكلٌات التربٌه الرٌاضٌه بمصر / (7769
عثمان، أٌمن على 

  أحمد.
    0979.  

7764) 
(وعالقتهما DHEAابً اندروستٌرون)هرمون التستوستٌرن و دي هٌدرو 

بالسمات الشخصٌة والمكونات الجسمٌة واالنجاز الرقمً لالعبات الوثب الطوٌل 
/  

صقر، دٌنا صالح الدٌن 
  محمد علً.

    0996.  

7765) 
فاعلٌة جمباز العروض الرٌاضٌه علً بعض المتغٌرات البدنٌه والسمات النفسٌه 

  /لدي اطفال المإسسات اإلٌوابٌه 
حامد، شادي محمد عبد 

  المنعم.
    0979.  

  دراسة مقارنة لقضاٌا النقد الرٌاضً فً بعض الصحف المصرٌه / (7766
حسٌن، ولٌد عطا 

  أحمد.
    0979.  

7761) 
مٌكانٌكٌة إصابة مفصل الركبه لدي بعض العبً كرة القدم كؤساس لبرامج 

  التدرٌب الوقابً /
الجالهمه، طارق حمد 

  ناصر.
    0997.  

7761) 
دراسة تحلٌلٌة للمهارات الهجومٌة وعالقتها باالداءات الخططٌة لمنتخب الكوٌت 

  للكرة الطابرة فً بطولة الخلٌج /
القبندي، حسٌن علً 

  جاسم.
    0977.  

7766) 
تؤثٌر تدرٌب المقاومات علً التعبٌر الجٌنً وبعض المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة 

  الناشبٌن فً كرة القدم /لدي 
أبو ستة، محمد رأفت 

  محمد.
    0996.  

7719) 
تصمٌم برنامج حاسب آلً لتقٌٌم مستوي األداء الهجومً فً كرة الٌد خالل 

  المباراة /
القط، أحمد محمد السٌد 

  محمد.
    0977.  

7717) 
للمعلمٌن الرضا الوظٌفً لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة و عالقته بالكادر الخاص 

  بمحافظة الشرقٌة /
بكٌر، هانً حسن عبدة 

  محمد.
    0977.  

7710) 
تؤثٌر إستخدام نموذج التعلم البنابً على مستوى أداء بعض المهارات الهجومٌة 

  والتحصٌل المعرفً فً كرة الٌد /
الشرقاوي، محمد 

  عبدالقادر محمد أحمد.
    0977.  

  تكنولوجٌا التدرٌب لفاعلٌة االداء فً كرة السلة /برنامج حاسوبً باستخدام  (7719
عبد الرسول، عماد 

  الدٌن علً محمد.
    0979.  

7714) 
تقوٌم مدرسة الموهوبٌن بمدٌنة نصر فً ضوء أهدف المجلس القومً للرٌاضة 

/  
أبو زٌد، إبراهٌم أحمد 

  خلٌل.
    0977.  

7715) 
ٌتناسب مع خصابص مرحلة النمو ما قبل رإٌة مستقبلٌة لنظام نموذجً تنافسً 

  البلوغ فً رٌاضة كرة القدم /
عزوز، صفً الدٌن 

  محمود محمد.
    0977.  

  متطلبات جودة األداء التدرٌسً ألداء مدرسً التربٌة الرٌاضٌة بدولة الكوٌت / (7716
السهلً، غانم علً 

  السكران.
    0977.  

  كرة السلة فً حمهورٌة مصر العربٌة /برنامج مقترح إلعداد مدربً  (7711
ٌوسف، علً عبد 

  العزٌز ٌوسف.
    0977.  

  تحدٌد االنحرافات اإلدارٌة بمراكز الشباب فً محافظة المنوفٌة / (7711
دودو، إسالم غالب 

  إبراهٌم.
    0977.  

7716) 
النفسٌة تؤثٌر برنامج تدرٌبً نفسً لنمط اإلٌقاع الحٌوي لتطوٌر المهارات 

  ومستوي األداء الهجومً لدي العبً تنس الطاولة /
قطب، أحمد محمد 

  علً.
    0977.  

7719) 
منهاج تربٌة حركٌة مقترح ألقسام رٌاض األطفال بكلٌات التربٌة فً الجامعات 

  الٌمنٌة/
الزبٌدي، عبد الحكٌم 

  علة مصلح.
    0977.  

7717) 
والتنبٌة الكهربً للعضالت علً بعض الصفات البدنٌة تؤثٌر التدرٌب البلٌومتري 

  الخاصة و مستوي األداء المهاري لدي المالكمٌن الناشبٌن /
هاشم، هٌثم إسماعٌل 

  علً.
    0977.  

7710) 
إستخدام الوسابل المتعددة فً التدرٌب العقلً لتخفٌف حدة قلق اإلختبارات 

  / العملٌة والنظرٌة لطالب الثانوٌة الرٌاضٌة
أحمد، إٌهاب السٌد 

  أحمد.
    0977.  

7719) 
تؤثٌر برنامج تعلٌمً علً تنمٌة بعض المهارات األساسٌة و السلوك التوافقً 

  لتالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة فً الكرة الطابرة /
عطٌة، حاتم أحمد 

  ابراهٌم.
    0979.  

7714) 
والمدركات الحس  فعالٌة التدرٌب البصري علً تطوٌر المهارات األساسٌة

  حركٌة لالعبً الكرة الطابرة /
عبد القادر، إسالم 

  خلٌل.
    0977.  

  تاثٌر االداءات المهارٌه المركبه على فاعلٌة االداء الهجومى لناشا كرة القدم / (7715
حٌدر، أحمد محمد 

  حامد.
    0970.  

7716) 
مستوى الصالبة العقلٌة لدى أثر برنامج مقترح للتوجٌه واإلرشاد النفسى على 

  ناشا المالكمة /
مبروك، وابل مبروك 

  إبراهٌم.
    0970.  

7711) 
إدارة الجودة الشاملة وتطبٌقاتها اإلدارٌة فى مدٌرٌات الشباب والرٌاضة فى 

  جمهورٌة مصر العربٌة /
الفقى، ممدوح على 

  فكرى السٌد.
    0977.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7711) 
الركبة والعضالت العاملة علٌه بعد العالج الجراحى برنامج تاهٌلى لمفصل 

  الصابة الرضفة /
عوض، عبد المجٌد 

  عبد الفتاح.
    0970.  

7716) 
برنامج تدرٌب عقلى لتنمٌة الصالبة العقلٌة وعالقتها بالمستوى الرقمى لناشا 

  العاب القوى /
مصطفى، محمد محمد 

  السٌد
    0970.  

7769) 
على الشدة وعالقته بزٌادة نسبة الشوارد الحرة بالدم وتؤثٌرها المجهود البدنى 

  على االصابات لدى بعض الناشبٌن /
حرٌز، وابل أحمد 
  سامى محمد فهمى.

    0970.  

7767) 
الدرجة المعٌارٌة المطلقة الختبارات القبول البدنٌة للطلبة المتقدمٌن لكلٌات 

  /التربٌة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة 
خفاجى، أحمد عبد 

  الوهاب محمد.
    0970.  

  تطوٌر منهاج التربٌة الرٌاضٌة لمرحلة اإلعدادى المهنى بمحافظة القلٌوبٌة / (7760
عبد هللا، أشرف محمد 

  رأفت.
    0977.  

7769) 
متطلبات تطبٌق االدارة االلكترونٌة لتقدٌم الخدمة واتجاهات العاملٌن نحوها 

  بجامعة المنوفٌة / -لرعاٌة الطالب  باالدارة العامة
شاهٌن، محمد جمٌل 

  محمد.
    0970.  

7764) 
تاثٌر برنامج تاهلٌى على قطع الرباط الصلٌبى االمامى لمفصل الركبة باستخدام 

  تدرٌبات العالج المابى /
هللا، اٌمن عبد المنعم 

  عوض،
    0970.  

  بجامعة المنوفٌة /تقوٌم ادارة المنشات الرٌاضٌة  (7765
العوٌنى، ابراهٌم عبد 

  الستار ابراهٌم.
    0970.  

  فاعلٌة التدرٌبات المركبة على التشكٌالت الدفاعٌة لالعبى الكرة الطابرة / (7766
فرج، محمد جمال 

  على.
    0970.  

7761) 
 عالقة بعض القدرات الحسٌة والحركٌة والقٌاسات الجسمٌة بالفاعلٌة الهجومٌة

  فى المنطقة المإثرة لدى العبى كرة القدم /
علٌوه، زكرٌا السٌد 

  حسٌنى.
    0970.  

7761) 
المستوٌات المعٌارٌة لمادة التربٌة البدنٌة والرٌاضة فى ضوء معاٌٌر الجودة 

  واالعتماد للصف السابع الى التاسع /
حسب هللا، محمود 

  فتحى عبد العال.
    0970.  

7766) 
التدربٌات الخافضة لنسبة االكسوجٌن على بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة تاثٌر 

  ومستوى االداء المهارى للمصارعٌن /
سالم، محمد عودة 

  خلٌل،
    0970.  

7099) 
النشاط الكهربى للمخ كمإشر لتطوٌر مستوى اداء بعض المهارات الحركٌة 

  للمصارعٌن باستخدام التدرٌب العقلى /
عبد حسنٌن، محمد 
  الكرٌم نبهان.

    0970.  

  البروفٌل النفسى وعالقته بدافعٌة االنجاز لدى العبى كرة القدم الصم البكم / (7097
عبد ربه، على محمد 

  على محمد.
    0970.  

7090) 
ادارة العمل الكشفى بالجامعات المصرٌة كمنظمة حكومٌة واالتحاد العام للكشافة 

  حكومٌة)دراسة تحلٌلة( /والمرشدات كمنظمة غٌر 
الشاعر، محمد على 

  عبد الحمٌد احمد.
    0970.  

7099) 
تقوٌم بعض برامج مشروع تنمٌة قدرات اعضاءهٌبة التدرٌس لدى كلٌات التربٌة 

  الرٌاضٌة فى ضوء مردوداتها على مهاراتهم الوظٌفٌة /
احمد، اٌهاب محمد 

  خٌرى سٌد.
    0996.  

7094) 
المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة المعززة لجوانب الطاقة والفسٌوكٌماٌبة دراسة بعض 

  م بمراحلها المختلفة / 7599لدى العبى 
العباسى، محمد 
  مصطفى سامى،

    0979.  

7095) 
التجارة االلكترونٌة فى مجال التسوٌق الرٌاضى باألندٌة الرٌاضٌة بجمهورٌة 

  مصر العربٌة /
العراقى، ثروت السٌد 

  على.
    0996.  

7096) 
تاثٌر االسلوب الدابرى بالمزج بٌن التدرٌب النوعى والبلٌومترى لتحسٌن مستوى 

  االنجاز الرقمى بدفع الجلة لطالب قسم التربٌة الرٌاضٌة جامعة االقصى /
االقرع، هشام على 

  محمد.
    0996.  

  المسلحة المصرٌة /تقوٌم التخطٌط الرٌاضى بقطاع البطولة الرٌاضٌة بالقوات  (7091
الشرابى، على عبد 

  العزٌز على.
    0970.  

7091) 
فاعلٌة الهجمات والمسكات النصلٌة وعالقتها بمستوى االنجاز لالعبى سٌف 

  المبارزة /
اسماعٌل، سامح عبد 

  الستار،
    0970.  

  نسب التوزان العضلى وعالقتها بمستوى االداء للمصارعٌن / (7096
عماد الدٌن  محمد، تامر

  سعٌد،
    0970.  

7079) 
اثر استخدام التدرٌب المركب المتوازى لتطوٌر بعض القدارت الحركٌة الخاصة 

  كاتا(برٌاضة الكاراتٌه / -داى  -على مستوى اداء الجملة الحركٌة )كانكو 
مصطفى، اسالم عبد 

  الواحد غرٌب.
    0970.  

  النفسٌة بٌن السباحٌن والعبى كرة الماء /دراسة مقارنة لبعض السمات  (7077
أباظة، حسٌن درى عبد 

  الغفار.
    7665.  

7070) 
بناء موقع تروٌحى سٌاحى لجمهورٌة مصر العربٌة على االنترنت وتاثٌره على 

  الثقافة التروٌحٌة لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بطنطا /
صالح، نهى فتحى 

  احمد.
    0996.  

  المهارات النفسٌة وعالقتها بالتصرف الخططى لدى العبى المالكمة / (7079
على، ناصف النمر 

  خلٌفة.
    0979.  

7074) 
تاثٌر تنمٌة الصفات البدنٌة فى ضوء نسب مساهمتها على مستوى االداء 

  المهارى وبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة لالعبى كرة الٌد /
محمد، محمد عبدهللا 

  عبدالمرضى.
    0979.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7075) 
استخدام المبارٌات المصغرة لتحسٌن مستوى بعض القدرات التوافقٌة والمهارٌة 

  لبراعم كرة القدم /
الدسوقى، محمد محمود 

  مصلحى.
    0970.  

7076) 
دراسة تحلٌلٌة لبعض الجوانب الخططٌة لالعبى المستوٌات العلٌا فى تنس 

  الطاولة /
الشلقانى، حازم محمد 

  اسماعٌل.
    0970.  

7071) 
برنامج تنمٌة ادارٌة لالخصابٌٌن الرٌاضٌٌن بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة بالشرقٌة 

/  
  .0979      عبد هللا، احمد محمد.

  دراسة ناقدة لالبحة الجدٌدة لالتحادات الرٌاضٌة المصرٌة / (7071
متولى، احمد نبٌل 

  ابراهٌم،
    0979.  

  تغٌٌر قوى التثاقل على بعض المتغٌرات البٌومٌكانٌكٌة لخطوة الجرى /تاثٌر  (7076
عطٌه، ودٌع محمد 

  المرسى.
    0979.  

  مشروع انشاء قناة رٌاضٌة متخصصة بالتطبٌق على بعض االندٌة المصرٌة / (7009
شاهٌن، تامر عبد 

  العظٌم عبد الموجود.
    0979.  

7007) 
الجودة الشاملة بالمستوى البدنى والمهارى لتالمٌد عالقة تطبٌق بعض معاٌٌر 

  المدراس االعدادٌة بمحافظة المنوفٌة /
سلٌمان، ابراهٌم شفٌق 

  ابراهٌم.
    0979.  

7000) 
تاثٌر التدرٌب المركب بفترات تهدبة قمٌة متباٌنة على بعض القدرات البدنٌة 

  المسافات المتوسطة /والمتغٌرات الفسٌولوجٌة والمستوى الرقمى لعدابى 
خلٌل، محمد عبد 

  العزٌز السٌد.
    0979.  

7009) 
تاثٌر اسلوب التعلم التعاونى المدعم بالوسابط المتعددة على التحصٌل المعرفى 

  ومستوى االداء للمبتدبٌن فى رفع االثقال /
على، احمد سالم عطا 

  عطا.
    0979.  

7004) 
التوافق الحركى الخاصة على مستوى بعض تاثٌر تدرٌبات نوعٌة لمكونات 

  االداءات المهارٌة لمبارزى سالح الشٌش /
هالل، مروة فتحى 

  مصطفى.
    0979.  

7005) 
استراتٌجٌة مقترحة لتطوٌر الرٌاضة المدرسٌة باالسالٌب االدارٌة والتدرٌسٌة فى 

  ضوء االتجاهات المعاصرة بمملكة البحرٌن /
عبد الخالق، مرفت 

  ابراهٌم دسوقى.
    0991.  

7006) 
نماذج مقترحة لخرابط رقابٌة من منظور الجودة الشاملة ببعض االتحادات 

  الرٌاضٌة /
القلٌوبى، نهى سلٌمان 

  احمد،
    0979.  

  الخطة االستراتٌجٌة لتسوٌق البطوالت والمبارٌات الرٌاضٌة / (7001
جبرٌل، محمد رجب 

  احمد.
    0996.  

  البناء االستراتٌجى لخصخصة الرٌاضة بدولة االمارات العربٌة المتحدة / (7001
الجنٌبى، سعود سالم 

  جمعة.
    0994.  

7006) 
منهاج مقترح لرٌلضة السباحة لطالب كلٌة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بجامعة 

  الجدٌدة الجمهورٌة الٌمنٌة /
كردى، خالد محمد 

  سلٌمان
    0976.  

7099) 
اإلدارة المفتوحة كنموذج مقترح لتطوٌر االداء باإلدارة العامة للتربٌة والرٌاضة 

  بوزارة التربٌة و التعلٌم /
مرسى، أحمد أمٌن 

  محمد.
    0996.  

  بناء استراتٌجٌة للنهوض بالرٌاضة فى دولة االمارات العربٌة المتحدة / (7097
احمد، موسى عباس 

  على.
    0994.  

7090) 
دور الوزارات المعنٌة بالشباب والرٌاضة فى النهوض بالحركة الرٌاضٌة فى 

  مصر /
سلٌمان، وابل طلعت 

  نبٌه.
    0999.  

  وضع استراتٌجٌة للرٌاضة فى الٌمن / (7099
بانافع، عبد الملك 

  محمد.
    7661.  

7094) 
بجمهورٌة نموذج مقترح الدارة نظم المعلومات فى بعض االندٌة الرٌاضٌة 

  مصر العربٌة /
محمد، مصطفى حسن 

  حبشى.
    0991.  

  االثار االقتصادٌة واالجتماعٌة لخصخصة االندٌة الرٌاضٌة / (7095
سالم، احمد عبد الفتاح 

  احمد.
    0994.  

  بناء استراتٌجٌة لقناة الرٌاضة الفضابٌة المصرٌة / (7096
صبرى، امل منٌر 

  صبرى محمد جعفر.
    0994.  

7091) 
ادارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوٌر ادارة االندٌة الرٌاضٌة المصرٌة فى ضوء 

  التحوالت العالمٌة المعاصرة /
راضى، بهجت عطٌة 

  بهجت.
    0990.  

7091) 
استراتٌجٌة مقترحة الستثمار انشطة االتحاد المصرى لكرة الٌد بجمهورٌة مصر 

  العربٌة /
محمد ابو فرٌخة، اٌمان 

  احمد.
    0996.  

  دراسة تقوٌمٌة لنظم العمل باتحاد الشرطة الرٌاضى / (7096
عبد الشافى، اٌمان 

  محمد احمد.
    0996.  

  تسوٌق المنشآت الرٌاضٌة بالقوات المسلحة المصرٌة / (7049
أبو العزم، ماجد محمد 

  حسٌن.
    0996.  

7047) 
العمل لدى العاملٌن بمدٌرٌة الشباب والرٌاضة الضغوط االدارٌة وعالقتها بكفاءة 

/  
احمد، محسن حسن 

  مرسى.
    0996.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7040) 
دراسة تحلٌلة النشطة وقت الفراغ لالحداث الجانحٌن بالطبقات االجتماعٌة 

  المختلفة /
حسٌن، اسماعٌل احمد 

  حسن.
    7664.  

7049) 
بوزراة الشباب بجمهورٌة مصر تاثٌر الخصابص التنظٌمٌة على االداء االدارى 

  العربٌة /
ابراهٌم، مدحت ابراهٌم 

  حسن.
    0995.  

  .0995      طلبة، حمادة محمد.  تقوٌم الكوادر القٌادٌة االدارٌة الرٌاضٌة باالندٌة المصرٌة / (7044

  التشرٌعٌات القانونٌة لحل المنازعات الرٌاضٌة فى دولة الكوٌت / (7045
سالم فهاد القروى، هند 

  الرشٌد.
    0979.  

  نموذج مقترح لصناعة االعالم الرٌاضى المربى فى جمهورٌة مصر العربٌة / (7046
عبد العاطى، خالد 

  ابراهٌم.
    0991.  

  االزمات االقتصادٌة فى الهٌبات االهلٌة الرٌاضٌة / (7041
العجٌلى، اشرف 

  محمود حسٌن.
    0994.  

  فى اشباع الحاجات االجتماعٌة للجمهور المصرى / دور االتصال (7041
مخلوف، ماجدة عبد 

  المنعم محمد.
    0996.  

  قٌاس جودة الخدمة فى المنشات الرٌاضٌة المركزٌة بوزراة التربٌة والتعلٌم / (7046
هالل، محمد عبد المنعم 

  محمد محمد.
    0994.  

7059) 
على العالقة بٌن الجمهور المصرى تاثٌر االنشطة االتصالٌة المتكاملة 

  والعالمات التجارٌة /
زهرة، محمد محمد 

  اٌمان.
    0996.  

7057) 
دراسة تحلٌلة لالبعاد التنظٌمٌة والممارسات االدارٌة فى جمعٌات تنمٌة المجتمع 

  المحلى /
محمد، جمال عبد 

  الحمٌد محمد.
    0996.  

7050) 
الحرة( على فعالٌة الحركات المركبة  -باالثقال )المثبتة تاثٌر برنامجٌن للتدرٌب 

  لالعبى المصارعة الحرة للهواه /
الجندى، مشٌر محمد 

  احمد.
    0979.  

7059) 
دور االنشطة الكشفٌة فى اكساب بعض القٌم االخالقٌة واالجتماعٌة لدى تالمٌذ 

  المرحلة االبتداٌبة بدولة الكوٌت /
العالطى، مبارك ذٌاب 

  سعٌد.
    0979.  

  .0979      ابراهٌم، ماهر محمود.  برنامج رٌاضى مقترح ضمن خرٌطة برامج قناة التعلٌم العالى / (7054

7055) 
تخطٌط استراتٌجٌة لتعلٌم وتعلم المهارات االساسٌة للمبتدبٌن فى رٌاضة الجودو 

/  
علم الدٌن، سامح 

  شكرى ٌوسف.
    0979.  

  تدربٌات التوافق الحركى على االداء الفنى لمتسابقى الوثب الثالثى /تاثٌر  (7056
محمد، عبده محمد 

  ابراهٌم.
    0979.  

7051) 
تاثٌر برنامج تروٌحى رٌاضى باستخدام بعض مهارات الرٌاضٌات الجماعٌة 

  على انقاص نسبة دهون الكبد لدى رواد االندٌة الصحٌة /
  .0979      السٌد، هٌثم سٌد محمد،

  المحددات الوارثٌة والبٌولوجٌة المإثرة فى انتقاء رٌاضى السرعة والتحمل / (7051
الشقصى، ناصر عامر 

  سلٌمان.
    0979.  

7056) 
تاثٌر استخدام موقع تعلٌمى الكترونى على المستوى المهارى والتحصٌل 

  المعرفى فى رٌاضة الجودو /
عبد الهادى، حاتم محمد 

  حسنى.
    0979.  

7069) 
برنامج تدرٌبى لتنمٌة بعض القدرات البصرٌة المساهمة فى تحسٌن مستوى اداء 

  بعض مهارات كرة السلة /
موسى، عبد العلٌم 
  موسى عبد العلٌم.

    0979.  

7067) 
تاثٌر التدرٌبات الالهوابٌة على الخالٌا الجذعٌة وفعالٌة اداء حركات الرجلٌن 

  لناشبات المبارزة /
على الدٌن، رشا ربٌع 

  فهمى.
    0974.  

7060) 
تاثٌر تدرٌبات خاصة لجمل مهارٌة مركبة بداللة بعض المإشرات البٌومٌكانٌكٌة 

  على مستوى االداء الفنى لالعبى الجودو /
ابو المعاطى، احمد 

  محمد عبد المنعم.
    0974.  

7069) 
وتاثٌره على بعض القٌاسات تاثٌر برنامج وقابى للحد من حدوث االصابات 

  البدنٌة والمورفولوجٌة لناشا الكومٌتٌه فى رٌاضة الكاراتٌه /
الصٌرفى، محمد عٌد 

  احمد ابو هاشم.
    0979.  

7064) 
تاثٌر تدرٌبات التاٌبو على عناصر اللٌاقة البدنٌة المرتبطة بالصحة لناشا 

  المالكمة فى الفترة االنتقالٌة /

عبد التواب، عبد 
العزٌز حسن عبد 

  العزٌز.
    0974.  

  بناء مقٌاس للرضا الوظٌفى لدى قٌادات الهٌبات الرٌاضٌة بدولة الكوٌت / (7065
الراشد، مثنى على 

  عربود.
    0979.  

  دور االندٌة الرٌاضٌة فى تنمٌة الوالء واالنتماء لدى الشباب الكوٌتى / (7066
المطٌرى، سعود محمد 

  صالح.
    0979.  

  الطالقة النفسٌة وعالقتها بدافعٌة االنجاز لدى العبى رٌاضة المبارزة / (7061
نوفل، مبارك محمد 

  حامد محمد.
    0974.  

  استراتٌجٌة الصحافة الرٌاضٌة فى معالجة الشغب فى مالعب كرة القدم بلٌبٌا / (7061
غرٌبى، عبد الحكٌم 

  ضو عبد السالم.
    0974.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

  قانونٌة تاسٌس المحكمة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة / (7066
الدلٌل، محمد ابو 

  الفتوح.
    0979.  

7019) 
قلق المنافسة الرٌاضٌة وعالقته بمهارات االتصال لدى العبً بعض األلعاب 

  الفردٌة والجماعٌة /
على، محمد الشحات 

  ابراهٌم.
    0974.  

7017) 
األساسٌة للتمرٌنات بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة وفقا لمعاٌٌر تقوٌم مقرر المبادئ 

  الجودة /
غرٌب، فاطمة محمود 

  عبدالسمٌع.
    0974.  

7010) 
تؤثٌر برنامج تؤهٌلً لتحسٌن المستقبالت الحسٌة العضلٌة على تمزق أربطة 

  مفصل الكاحل لالعبً كرة القدم بالكوٌت /
الخالدى، عبد العزٌز 

  عدنان بنٌان.
    0974.  

7019) 
دراسة المواقف الخططٌة فً رٌاضة كرة السلة عالمٌا ومحلٌا باستخدام برنامج 

  حاسوبى مقترح :
السٌد، تامر منٌر 

  محمود.
    0974.  

7014) 
البروفٌل الشخصى لألخصابً الرٌاضى بالجامعة فى ضوء متطلبات الجودة 

  الشاملة /
حسن، محمد عثمان 

  على.
    0974.  

7015) 
العالقة بٌن التمكٌن والرضا الوظٌفً للعاملٌن بالتربٌة والتعلٌم بمحافظة القلٌوبٌة 

/  
عالم، أحمد محسن 

  موسً.
    0974.  

7016) 
تؤثٌر بزنامج رٌاضً غذابً على بعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة لدى 

  مصابى السمنة بدولة الكوٌت /
المطوطح، مشارى 

  محمد ثواب.
    0974.  

  البعد التربوى فى البرامج الرٌاضٌة بالقنوات الفضابٌة بدول الخلٌج العربى / (7011
الحسٌنى، بدر ناصر 

  نومان.
    0974.  

7011) 
تؤثٌر إستخدام برنامج للتعلم عن بعد على تطوٌر الكفاٌات التدرٌسٌة للمعلمة 

  بالمرحلة اإلعداٌة /
عبد العزٌز، منال محمد 

  محمد أمٌن.فوزى 
    

0996 
.  

  نموذج مقترح الدارة الموارد البشرٌة بالندٌة الرٌاضٌة / (7016
فارس، محمد فهمى 

  محمد مهدى.
    0974.  

7019) 
تاثٌر تدرٌبات التحمل الخاص على فاعلٌة االداء المهارى وبعض المتغٌرات 

  الوظٌفٌة لالعبى الجودو /
الدسوقى، شرٌف ماهر 

  محمد محمد.
    0974.  

7017) 
فاعلٌة استخدام نمط اإلٌقاع الحٌوي الٌومً كموجه للبرامج النفسٌة لتنمٌة بعض 

  المهارات النفسٌة ومستوي األداء للجملة الحركٌة برٌاضة الكاراتٌه /
أحمد، عمرو سعٌد 

  إبراهٌم.
    0974.  

7010) 
الفابقةعلى بعض تؤثٌر برنامج تؤهٌلى بدنى ومعرفى بإستخدام الوسابط 

  االنحرافات القوامٌة لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة بالقلٌوبٌة /
ابراهٌم، إٌهاب محمد 

  عماد الدٌن.
    0975.  

7019) 
دراسة تقوٌمٌة لمعاٌٌر إختٌار الكوادر اإلعالمٌة الرٌاضٌة بالقنوات الفضابٌة 

  المصرٌة /
  .0974      علً، أحمد محمد ٌس.

7014) 
األنماط الجسمٌة ومستوى األداء كؤساس للتوجٌه النوعى للفبات الوزنٌة  أستخدام

  لدى المصارعٌن /
حسن، محمود السعٌد 

  راوى.
    0975.  

7015) 
تؤثٌر تنمٌة تحمل القوة الممٌزة بالسرعة على دقة بعض األداءات المهارٌة فً 

  كرة الٌد /
شحاته، أحمد محمد 

  على .
    0975.  

7016) 
تؤثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام تفاعل مقترح على الجانب المعرفى والمهاري 

  لكرة السلة /
أبو العطا، محمد محمد 

  محمد محمود.
    0975.  

7011) 
 برنامج تدرٌبً لتحسٌن مستوي أداء مهارة الرماٌة

  بالقوس والسهم /
  .0975      محمود، أحمد طه.

7011) 
للمعلومات على المستوى المعرفى فى كرة الٌد لدى معلمى اثر الشبكة الدولٌة 
  التربٌة الرٌاضٌة /

قاسم، ٌاسر محمد 
  حسن.

    0975.  

7016) 
تعلٌمى على التكٌف النفسى واالجتماعى لدى اطفال الصم -تاثٌر برنامج نفسى 

  وضعاف السمع فى رٌاضة الجودو /
عبد الرازق، بالل 

  محمود محمد.
    0975.  

  برنامج تدرٌبى لتنمٌة التوازن العضلى للطرف السفلى لناشا الوثب العالى / (7069
حسن، رامى محمد 

  الطاهر سالم.
    0975.  

7067) 
تاثٌر التدرٌبات البصرٌة على تطوٌر سرعة ودقة بعض المهارات الهجومٌة 

  حركٌة لناشا هوكى المٌدان / -والمدركات الحس 
  .0975      محمود، مصطفى طه.

  االحتراق النفسى وعالقته النفسٌة لدى حكام رٌاضة الكاراتٌه / (7060
بحٌرى، احمد السٌد 

  عبد السالم عامر.
    0975.  

7069) 
محددات مقترحة الختٌار طالب تخصص التدرٌس بكلٌات التربٌة الرٌاضٌة 

  بجمهورٌة مصر العربٌة /
عرابى، محمد خضرى 

  محمد.
    0974.  

7064) 
تاثٌر التدرٌب التفاعلى على تنمٌة بعض القدرات البدنٌة والمهارٌة لبراعم كرة 

  القدم /
عبد المقصود، مصطفى 

  عبد هللا.
    0975.  

7065) 
تصمٌم موقع الكترونى وتاثٌره على الجانب المعرفى والمهارى بدرس التربٌة 

  الرٌاضٌة للصم وضعاف السمع للمرحلة االعدادٌة /
ابراهٌم، عالء طه 

  احمد
    0975.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7066) 
تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام الخرابط المعرفٌة لتحسٌن مستوى اداء بعض 

  المهارات الفنٌة والعقلٌة فى رٌاضة المصارعة /
عثمان، مصطفى 

  رمضان على.
    0975.  

7061) 
لناشا الكرة تدرٌبى لتنمٌة بعض المهارات االساسٌة  -فاعلٌة برنامج تعلٌمى

  الطابرة /
محمد، محمد منٌر 

  عطٌة.
    0975.  

7061) 
التعلم االلكترونى وعالقته بالتحصٌل المعرفى والمهارى فى رٌاضة التنس وفق 

  معاٌٌر الجودة /
عالم، محمد عبد السالم 

  عبد الباقى.
    0975.  

7066) 
والتحصٌل المعرفى فى رٌاضة فاعلٌة التقنٌات التربوٌة على تعلم مهرات الركل 
  كرة القدم لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بقنا /

حسٌن، الشرٌف محمد 
  احمد.

    0975.  

7999) 
تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام تكنولوجٌا الواقع االفتراضى على مخرجات التعلم 

  /جامعة المنصورة  –فى الكرة الطابرة لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
نعمة هللا، والء عبد 

  الفتاح احمد السٌد.
    0975.  

7997) 
فاعلٌة استراتٌجٌات التصور العقلى على مستوى الصالبة العقلٌة وعالقتها 

  بمهارة مسكة الوسط العكسٌة الرٌبو لدى العبى المصارعة /
شدٌد، محمد عبد المنعم 

  سالم.
    0975.  

7990) 
الموهوبٌن رٌاضٌاً فً ضوء إدارة الجودة الشاملة تصور مقترح لتطوٌر مدارس 

/  
شعفة، حسٌن جمعة 

  حسٌن.
    0975.  

7999) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى على بعض وسابل تنفٌذ الخطط الهجومٌة الفردٌة فى الثلث 

  الهجومى لناشبى كرة القدم /
محمد، محمد سعٌد 

  مصلحى.
    0975.  

7994) 
المربى وبعض االتحادات الرٌاضٌة الفردٌة بجمهورٌة مصر العالقة بٌن االعالم 

  العربٌة /
  .0975      عمر، احمد نبٌل.

7995) 
تصمٌم برنامج غذابً رٌاضً مقترح للرٌاضٌٌن القدامً المصابٌن بالسمنة فً 

  دولة الكوٌت /
سالم، الشمري طالل 

  ضاٌف.
    0975.  

7996) 
المركب على كثافة معادن العظام وبعض الشوارد تاثٌر برنامج للتدرٌب الدابرى 

  متر/ عدو /799الحرة وعالقته بالمستوى الرقمى لناشبى 
زاٌد، انور كامل 

  السٌد.
    0975.  

7991) 
تاثٌر تناول الجلوتامٌن والكربوهٌدرات على االستشقاء من المجهود مرتفع الشدة 

  لتالمٌذ المرحلة الثانوٌة بالمدراس الرٌاضٌة /
علم، ٌاسر عبد الحمٌد 

  احمد على.
    0975.  

7991) 
تاثٌر برنامج تاهٌلى على تحسٌن انحراف نقص التقعر القطنى الطفال مرض 

  الشلل الدماغى /
عبد الجلٌل، اسالم عبد 

  الرحمن محمد.
    0976.  

7996) 
تصمٌم برنامج تدرٌبً باستخدام الحاسب االلً وتاثٌره علً بعض المتغٌرات 

  البدنٌة والمهارٌة لالعبً الكرة الطابرة /
منوفً، عماد نصر 

  الدٌن احمد منوفً
    0970  

7979) 
تاثٌر تدرٌبات لمركبات الشرعة على المتغٌرات الكٌنماتٌكٌةالمرتبطة بمستوى 

  بعض االداءات المهارٌة لناشبى كرة القدم /
كشك، محمد مصطفى 

  محمد صالح.
    0975.  

7977) 
تاثٌر تدرٌبات لتردد حركات القدمٌن على التسارع ومستوى بعض االداءات 

  المهراٌة لالعبى كرة القدم /
النادى، حسن منٌر عبد 

  الشكور.
    0975.  

7970) 
تاثٌر تدرٌبات المقاومة على اداء بعض مهارات الرمى برجل واحة لالعبى 

  الجودو /
الشرقاوى، محمد أحمد 

  فإاد رشوان.
    0975.  

7979) 
تاثٌر برنامج سلوكى حركى باستخدام تكنولوجٌا التعلٌم لتنمٌة بعض االتجاهات 

  الصحٌة والمهارات الحركٌة االساسٌة للتالمٌذ المعاقٌن عقلٌا /
السٌد، محمود السٌد 

  ابراهٌم.
    0975.  

7974) 
انحرافات  تاثٌر برنامج تاهٌلى بدنى وصحى باستخدام الوسابط الفابقة على بعض

الطرف السفلى والسلوك الصحى لتالمٌذ الصم وضعاف السمع بالمرحلة 
  االبتدابٌة بمحافظة القلٌوبٌة /

العلٌمى، احمد فإاد 
  انور.

    0975.  

7975) 
تاثٌر استخدام تكنولوجٌا التعلٌم علً مستوي اداء المهارات التدرٌسٌة للطالب 

  بنها /المعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة 
بٌومً، سامح محمود 

  عبد العال.
    0975.  

7976) 
الرضا الوظٌفى وعالقته بالتمكٌن المهنى للعاملٌن بالشباب والرٌاضة بمحافظة 

  القلٌوبٌة /
على، محمد على 

  خلٌفى.
    0975.  

7971) 
تاثٌر استخدام الوسابط الفابقة على جوانب تعلم بعض المهارات االساسٌة فى 

  كرة القدم لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة االزهر / رٌاضة
عصمت، طارق 

  مصطفى.
    0975.  

7971) 
تاثٌر بعض التدرٌبات النوعٌة على مستوى اداء مهراة الشقلبة االمامٌة على 

سنوات  1الٌدٌن والهبوط على الظهر لجهاز طاولة القفز لناشبات الجمباز تحت 
/  

السٌد، عطٌات محمد 
  محمد.

    0976.  

7976) 
تاثٌر تمرٌنات المدرسة الدانمركٌة على تنمٌة االٌقاع الحركى ومستوى اداء 

  بعض المهارات االساسٌة فى البالٌه /
عبد الحمٌد، ٌاسمٌن 

  عبد الحمٌد أحمد.
    0979.  

7909) 
كرة تاثٌر برنامج تعلٌمى بداللة المإشرات الكٌنماتٌكٌة على مهراة التصوٌب فى 

  السلة /
متولى، تامر توكل 

  ابراهٌم.
    0975.  

7907) 
الذكاء الوجدانى وعالقته بادارة الضغوط المهنٌة لمدربى بعض االلعاب الفردٌة 

  والجماعٌة /
السٌد، وهٌب رمضان 

  ٌاسٌن.
    0976.  

7900) 
التعوٌض تاثٌر استخدام اسلوبٌن مختلفٌن لفترة التهدبة على بعض دالالت مرحلة 
  الزابد ومستوى االنجاز لسباحى المسافات المتوسطة )دراسة مقارنة( /

السعٌد، وابل محمد 
  صابر.

    0976.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7909) 
تقوٌم برنامج اعداد الطالب المعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنصورة فى 

  ضوء المعاٌٌر االكادٌمٌة القٌاسٌة /
سلٌم، محمد احمد نبٌه 

  احمد.
    0976.  

7904) 
تطوٌر العمل بالمدارس الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌة فى ضوء ادارة 

  الجودة الشاملة /
  .0975      الشاذلى، ولٌد حسنٌن.

7905) 
مساهمة بعض الخصابص البٌومٌكانٌكٌة والنشاط الكهربى للعضالت على 

  المستوى الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى /
ٌوسف، احمد عبد 

  المرضى عبد العزٌز.
    0975.  

7906) 
بناء منهاج مقترح لرٌاضة العاب القوى للمدارس الرٌاضٌة على مستوى 

  الجمهورٌة فى ضإء تقوٌم المنهاج الحالى /

غانم، محمد عبد 
المنصف محمد 

  محروس.
    0976.  

  للجمباز /استراتٌجٌة مقترحة للجمباز االٌقاعى للرجال باالتحاد المصرى  (7901
مشهور، مشهور محمد 

  الطٌب حسن.
    0976.  

  .0975      زكى، هشام ربٌع.  تصمٌم مقٌاس لجودة الخدمات التروٌحٌة الرٌاضٌة بشرم الشٌخ / (7901

  الفاعلٌة التعلٌمٌة لمنهج التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة الثانوٌة وفق معاٌٌر الجودة / (7906
الشامى، احمد ناجى 

  على.احمد 
    0976.  

7999) 
التكوٌن الجسمانى وعالقته بالكفاءة الوظٌفٌة كمإشر للكفاءة البدنٌة لبعض العبى 

  االنشطة الهوابٌة والالهوابٌة /
سالمة، ٌاسر زكرٌا 

  متولى.
    0976.  

7997) 
الكفاٌات التكنولوجٌة ألعضاء هبٌة التدرٌس ببعض كلٌات التربٌة الرٌاضٌة 

  بمصر /

واصل، واصل محمد 
عاطف محمد محمد 

  السٌد.
    0976.  

7990) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى هوابى على بعض المتغٌرات البدنٌة والبٌولوجٌة لدى 

  السٌدات كبار السن /
مكى، سوسن فرغلى 

  احمد.
    0975.  

7999) 
الدولة دراسة تقوٌمٌة لالدارة االلكترونٌة ودورها فى دعم اتخاذ القرار بوزارة 

  للرٌاضة /
  .0975      مهدى، مإمن عبد هللا.

7994) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى على بعض المتغٌرات البدنٌة والفسٌولوجٌة والمستوى 

  الرقمى لسباحى المسافات القصٌرة /
عشرى، على محمج 

  على حسن.
    0975.  

7995) 
متعددة على بعض القدرات تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح باستخدام بٌبات تدرٌبٌة 

البدنٌة والمستوى الرقمى لمسابقة الوثب الطوٌل لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
  جامعة المنٌا /

شتٌوى، نها اشراف 
  عبد العظٌم.

    0975.  

7996) 
الصالبة العقلٌة وعالقتها ببعض المتغٌرات النفسٌة لدى العبى بعض الرٌاضات 

  مصر / الفردٌة والجماعٌة بصعٌد
على، مصطفى مجاهد 

  عبد العزٌز،
    0975.  

7991) 
االحتراق وعالقته بالرضا الوظٌفى ودافعٌة االنجاز لمعلمى التربٌة الرٌاضٌة 

  بالمراحل التعلٌمٌة المختلفة بمحافظة المنٌا /
عبد الحكم، احمد 

  محمد.
    0975.  

7991) 
الذاتى على بعض المهارات  تاثٌر برنامج تعلٌمى باستخدام اسلوب التعلم

  ( سنة /76-74االساسٌة فى كرة القدم للمعاقٌن ذهنٌا القابلٌن للدمج من )
السعٌد، محمد صادق 

  مسعد.
    0976.  

7996) 
فاعلٌة أسلوبى العصف الذهنى والتلقٌن المدعم فى عروض التمرٌنات الجماعٌة 

  الرٌاضٌة /على االبتكار الحركى لدى طالب كلٌة التربٌة 
المرسى، حازم احمد 

  محمد السٌد.
    0979.  

7949) 
استراتٌجٌة مقترحة لتموٌل االنشطة الطالبٌة بالجامعات المصرٌة فى ضوء 

  بعض االتجاهات المعاصرة /
السباعى، ابراهٌم احمد 

  عبد الوهاب.
    0976.  

7947) 
وضعاف السمع ) مرحلة منهج تربٌة رٌاضٌة مقترح لتالمٌذ مدارس األمل للصم 

  سنه /76 -74التعلٌم االعدادى المهنى( من 
سٌد، محمد مصطفى 

  محمد.
    0976.  

7940) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام التدرٌبات النوعٌة على بعض القدرات الحركٌة 

  الخاصة وفاعلٌة اداء المهرات الهجومٌة لدى العبى المبارزة /
قطب، حسام الدٌن عبد 

  الحمٌد قطب.
    0976.  

7949) 
جامعة اسٌوط  –بناء منهاج رٌاضات مابٌة مقترح لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

/  
عبد العال، عزة كمال 

  بدر.
    0976.  

7944) 
استثمار امكانات الهبٌات الشبابٌة والرٌاضٌة بمحافظة الشرقٌة فى ضوء 

  التحوالت االقتصادٌة المعاصرة /
احمد حماد حماد، 

  رضوان.
    0976.  

7945) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى على كفاءة الجهاز المناعى وبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة 

  للسباحٌن ذوى االحتٌاجات الخاصة /

عبد المقصود، خالد 
عبد الرحمن عبد 

  الرإإف.
    0976.  

7946) 
المرتبط بقلق المدرب فى بناء برنامج ارشادى نفسى لتخفٌف حدة قلق المالكمٌن 

  المنافسات الرٌاضٌة /
ابراهٌم، محمد 

  مصطفى محمد محمد.
    0975.  

7941) 
تطوٌر بعض المتغٌرات البدنٌة والمهراٌة والوظٌفٌة وفقا النماط االٌقاع الحٌوى 

  لناشبى كرة السلة /
عنانً،اسالم ابراهٌم 

  عبد الحمٌد عطٌه
    0976.  

7941) 
التدرٌب المختلط االثقال والبلٌومتري بحملٌن مختلفٌن علً فاعلٌة  تاثٌر اسلوب

  االداء المهاري لناشًء المالكمة /
قندٌل، كرٌم محمد 

  السٌد
    0976  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7946) 
تصمٌم موقع الكترونى تعلٌمى لبعض المهارات المندمجة لدى ناشبى كرة القدم 

/  
لطفى، محمود نبٌل 

  جمال الدٌن.
    0975.  

  تاثٌر الثقافة الرٌاضٌة على تعزٌز قٌم االنتماء الوطنى لدى االحداث الجانحٌن / (7959
أحمد، محمد حسنى 

  زٌن العابدٌن.
    0976.  

7957) 
تاثٌر التدرٌب المتباٌن على بعض المتغٌرات البدنٌة الخاصة ومستوى االداء 

  المهالرى لدى العبى كرة الماء /
السٌد، ابراهٌم محمد 

  على.
    0976.  

7950) 
تاثٌر التدرٌب المركب على التوازن العضلى لعضالت الرجلٌن واالنحرافات 

  الجانبٌة والمستوى الرقمى لمتسابقى رمى الرمح /
النواصرى، حمدى 

  السٌد عبد الحمٌد.
    0976.  

  برنامج تربٌو رٌاضٌة معدل للمكفوفٌن بالمرحلة االعدادٌة / (7959
محمود فاروق احمد، 
  محمد.

    0979.  

7954) 
االدارة النبوٌة كاساس لتصمٌم اسلوب االدارة المنقذة للنهوض بالعمل االدارى 

  باالتحاد المصرى للسالح واالتحاد المصرى لكرة الٌد )دراسة مقارنة( /
حسٌن، بالل سٌد 

  هاشم.
    0974.  

7955) 
جوانب التعلم لبعض مهرات الكرة الطابرة تاثٌر استراتٌجٌة التعلم لالتقان على 

  لتالمٌذ المرحلة االعدادٌة /
الجناٌنى، حمادة محمد 

  محمد.
    0976.  

7956) 
تؤثٌر استخدام جهاز التعلق الحركى المعدل على تعلم مهارة الوثب الطوٌل 

  لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم األزهرى /
الحسٌنى، أمٌن 

  الحسٌنى.عبدالحى 
    0976.  

7951) 
نموذج مقترح للتخطٌط االستراتٌجى باالدارة العامة للتربٌة الرٌاضٌة بوزارة 

  التربٌة والتعلٌم /
الشرٌف، محمد احمد 

  محمد احمد،
    0976.  

7951) 
تاثٌر تكتولوجٌا الوسابط الفابقة على مهارة دقة التصوٌب لالعبى رماٌة ضغط 

  الهواء /
احمد فاروق سوٌلم، 

  احمد.
    0975.  

7956) 
تؤثٌر استخدام برنامج تدرٌبً ال هوابً على مإشر الخالٌا الجذعٌة البالغة 

CD94/ وبعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة لمتسابقً ألعاب القوى +  
زهران، محمد عاطف 

  محمد.
    0976.  

7969) 
مستوى أداء بعض المهارات تؤثٌر برنامج تمرٌنات المقاومة الكلٌة للجسم على 

األساسٌة فى التمرٌنات الفنٌة اإلٌقاعٌة والصفات البدنٌة لطالبات كلٌة التربٌة 
  الرٌاضٌة /

العشري، نسمة محمد 
فراج عبدالعظٌم 

  محمد.
    0976.  

7967) 
تاثٌر برنامج العاب تروٌحٌة على بعض المتغٌرات النفسٌة واالستجابات المناعٌة 

  المصابٌن بالسرطان /لدى االطفال 
موسى، محمد احمد 

  عاطف محمد.
    0976.  

  برنامج تنمٌة بشرٌة الدارٌى الفرق باالندٌة الرٌاضٌة / (7960
شادى، حاتم على 

  فتحى.
    0976.  

7969) 
تاثٌر برنامج تاهٌلى باستخدام النبضات الكهربابٌة والتغذٌة العالجٌة لعالج االم 

  السن / اسف الظهر لدى كبار
سلٌمان، مصطفى 

  عطوة.
    0976.  

7964) 
نموذج بحث الدارة الفرق الرٌاضٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة باالندٌة الرٌاضٌة 

  فى ضوء االحتٌاجات واالمكانٌات /
الشاذلى، احمد حسنى 

  عجور احمد.
    0976.  

7965) 
الجزبٌة فى ضوء مشروع مقترح الدارة المنشات الرٌاضٌة بنظام الخصخصة 

القدرة التسوٌقٌة التنافسٌة بمدٌرٌات الشباب والرٌاضة بجمهورٌة مصر العربٌة 
/  

احمد، مصطفى كامل 
  جابر.

    0976.  

7966) 
تاثٌر برنامج لبعض المهارات النفسٌة على تحسٌن مستوى اداء المبادئ 

  الخططٌة الهجومٌة لالعبى كرة القدم /
على، محمد السٌد محمد 

  محمد.
    0976.  

  نظام معلوماتى لتطوٌرادارة النشاط الرٌاضى بجامعة بنها / (7961
شحاته، تامر محمد 

  على.
    0976.  

7961) 
تؤثٌر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة على بعض المتغٌرات المهارٌة والمعرفٌة فً 

  رٌاضة الكاراتٌه /
على، عالء معتصم 

  احمد.
    0971.  

7966) 
فاعلٌة برنامج تعلٌمً باستخدام اسلوب التعلم التعاونً علً خفض مستوي القلق 

  للمبتدبٌن فً رٌاضة المصارعة /
البدٌوى، عمرو عبد 

  المحسن عفٌفى.
    0971.  

7919) 
تاثٌر برنامج تاهٌلى باستخدام التمرٌنات مع اللٌزر والتنبٌه الكهربابى على بعض 

  الفخذ الخلفٌة /حاالت التمزق الجزبى لعضلة 
بغوى، اسماعٌل ٌوسف 

  اسماعٌل.
    0976.  

7917) 
تاثٌر برنامج تاهٌلى مقترح مع الضغط بالمنعكسات على تحسن االم اسفل الظهر 

  جامعة اسٌوط / -للعاملٌن الدابمٌن بكلٌة الطب 
عبد المجٌد، عمرو 

  محمد محمد.
    0976.  

7910) 
نظام تدرٌب القوة الدابرى على بعض المتغٌرات  تاثٌر برنامج تدرٌبى باستخدام

  البدنٌة والمهارٌة لدى العبى رٌاضة الجودو /
حسن، محمد عابد 

  حمادة.
    0971.  

7919) 
تاثٌر برنامج تاهٌلى حركى عبى بعض االنحرافات القوامٌة للتالمٌذ ذوى 

  االحتٌٌاجات الخاصة ذهنٌا القابلٌن للتعلم باسلوب الدمج /
جادو، هانى احمد 

  على.
    0971.  

7914) 
تاثٌر برنامج تدرٌبى مقترح على بعض المتغٌرات البدنٌة والمهارٌة والمعرفٌة 

  على جهاز الحركات لالطفال الصم وضعاف السمع /
عبٌد، محمد ابو الحمد 

  عبد الوهاب.
    0971.  

7915) 
المعرفى وبعض المتغٌرات البدنٌة تاثٌر استخدام الرسوم المتحركة فى التحصٌل 

  والمهارٌة بدرس التربٌة الرٌاضٌة لتالمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة /
بحٌرى، سلٌم سلٌم سلٌم 

  السٌد.
    0971.  



 
  جامعة بنها

   كلية التربية الرياضية 
دكتوراه رسائل  

دكتوراهرسايل   
 

7916) 
تاثٌر برنامج تنمٌة على مستوى اداء معلمى التربٌة الرٌاضٌة فى ضوء معاٌٌر 

  الجودة /
أبو زٌد، أحمد إبراهٌم 

  أحمد محمد.
    0971.  

  .0979      ابراهٌم، ماهر محمود.  برنامج رٌاضى مقترح ضمن خرٌطة برامج قناة التعلٌم العالى / (7911

7911) 
دور االنشطة الكشفٌة فى اكساب بعض القٌم االخالقٌة واالجتماعٌة لدى تالمٌذ 

  المرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت /
العالطى، مبارك دٌاب 

  سعٌد.
    0979.  

 


