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 خبِؼخ اإلعىٕذسيخ

خّٙٛسيخ 

 اٌؼشثيخ ِصش

ثمغُ اإلداسح  اعزبر ِغبػذ
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 إداسح اٌشجبة ثّذيشيخ اٌشجبة ٚ اٌشيبظخ . -
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 األٔشطخ اٌجحثيخ: -6

 ثحثٝ اٌّبخغزيش ٚاٌذوزٛساٖ ٚاألثحبس اٌذٌٚيخ ٚاٌّحٍيخ إٌّشٛسح 

 

 األششاف اٌؼٍّٝ ػٍٝ سعبئً اٌّبخغزيش ٚاٌذوزٛساٖ: -2

 

 النوع عنوان البحث اسم الباحث م

 نشوى محمد جعدار 1
تأثير برنامج صحى ترويحى على الحالة الصحية و جودة الحياة للسيدات المشتركات فى 

. المشروع القومى لمنتدى الفتاة و المرأة  

1025ماجستير  
 

2 
 محمد إبراهيم عبد الرازق

 
. إستراتيجية مقترحة لتطوير المركز األولمبى بمصر  

1025ماجستير  
 

. التخطيط لتنمية الموارد البشرية إلدارة النشاط الرياضى بالمرحلة الثانوية بقطاع غزة محمد فتحى فياض 3 1023ماجستير   

  خميس حسن فرعاص 4
اإلدارية لدى مسئولى النشاط الرياضى باألكاديمية العربية للعلوم و تقييم العمليات 

. التكنولوجيا و النقل البحرى  

1022ماجستير  

. برنامج لبعض األنشطة الترويحية إلستثمار أوقات الفراغ لدى المسنين غادة عبد المنعم الروينى 5  

1022ماجستير  

 خٙخ إٌشش اٌزبسيخ ػٕٛاْ اٌجحش َ

1.  
تقٌيى األنشطت انتزًيذيت انصيفيت نتالييذ انًزدهت " 

 " اإلعذاديت بًذافظت اإلسكنذريت

 بذث )ياجستيز(
1882 

 جامعة االسكندرية

1.  

ينيج يقتزح نهتزًيخ ً أًقاث انفزاغ نطالب كهيت 

جايعت اإلسكنذريت في  –انتزبيت انزياضيت بنين 

 "ضٌء داجت سٌق انعًم 

 بذث )دكتٌراه(

1818 

3.  

تأثيز بزنايج تذسين قٌايي تزًيذي عهَ انذزافي 

انزكبتين ًفهطذت انقذيين انقٌاييت ً اصطكاك 

 21يستٌٍ انضغٌط اننفسيت نتالييذ انًزدهت انسنيت 

– 21 " 

 

1811 
Theories Application , the 

International Edition. Faculty of 

physical Education for Boys. 

4.  

تقٌيى األنشطت انصيفيت بًذارس انًزدهت اإلبتذائيت 

ضٌء بعض انًظاىز  بًذافظت اإلسكنذريت فَ

 " ينايز 11انسهبيت خالل ثٌرة 

 

1813 
مجلة نظريات وتطبيقات بكلية التربية 

الرياضية للبنين جامعة االسكندرية يوليو 
 م . 2113

5.  

يعٌقاث يًارست انتزًيخ انزياضَ فَ أًقاث 

 "انفزاغ نذٍ انشباب انجايعَ 

 
1814 

مجلة الخبير بمعهد علوم و تقنيات األنشطة 
العدد الثالث  –الجزائر  -البدنية و الرياضية 
 م 2114 -

6.  
أثز يًارست انًجاالث انتزًيذيت عهَ انذكاءاث 

 انًتعذدة نذٍ طالب جايعت اإلسكنذريت
1814 

Theories Application , the 

International Edition. Faculty of 

physical Education for Boys. 

2.  
انتزًيذَ فَ ضٌء انقيادة يتطهباث إختيار انزائذ 

 انتذٌيهيت ً داجاث سٌق انعًم
1815 

المجلة العلمية للتربية البدنية و الرياضة 
كلية التربية الرياضية بنات جامعة 

 م . 2115مايو  –اإلسكندرية 

9.  
تأثيز يًارست بعض األنشطت انتزًيذيت عهَ 

 انتفكيز اإليجابَ نذٍ طالب جايعت اإلسكنذريت  
1815 

المجلة العلمية للتربية البدنية و الرياضة 
كلية التربية الرياضية بنات جامعة 

 م . 2115 يناير –اإلسكندرية 

8.  
تأثيز بزنايج تزًيذَ بئستخذاو األنعاب انصغيزة 

عهَ تعهى بعض يياراث انجًباس اإليقاعَ ً تنًيت 

 انثقت باننفس نتهًيذاث انصف انسادس اإلبتذائَ
1815 

International Journal of Sports 

science and Arts 
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 اٌؼٍّيخ: اٌّؤٌفبد -9

 اٌخجشاد : -8

 َ ٚحزٝ االْ . 1881اٌزذسيظ في ِشحٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبظيخ ٌٍجٕيٓ خبِؼخ االعىٕذسيخ ِٕز  -1

 .إششاف رذسيت ِيذأٝ  -1

 اٌزذسيظ في ِشحٍخ اٌذساعبد اٌؼٍيب  -3

 َ . 1813َ ٚ  1811ِغزشبس ٌدٕخ اٌدٛاٌخ ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبظيخ ثٕيٓ ػبِٝ  -4

 اٌّذيش اٌزٕفيزٜ ٌٛحذح إداسح األصِبد ٚ اٌىٛاسس ثبٌىٍيخ.  -5

االشزشان في ثؼط اٌّؤرّشاد اٌؼٍّيخ ٚسػ اٌؼًّ ٚإٌذٚاد ٚاٌذٚساد اٌزثميفيخ اٌزٝ ٔظّزٙب اٌىٍيخ ٚ ٚحذح ظّبْ  -6

 اٌدٛدح ثبٌىٍيخ . 

 َ ) خشيذح اٌطجؼخ األٌٚٝ (. 1814رٕظيُ حفً إفطبس خّبػٝ ٌألغفبي األيزبَ ثبألعىٕذسيخ  ِشبسن في -2

ِشبسن في ِششٚع ظّبْ اٌدٛدح ٚاالػزّبد  ٌٍزؼٍيُ ِٓ خالي اٌّشبسوخ وؤحذ أػعبء فشيك اٌؼًّ ثٛحذح ظّبْ اٌدٛدح  -9

 ٚاالػزّبد  ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبظيخ .

 اٌشيبظيخ .  ِشبسن في ٌدبْ األعش ثىٍيخ اٌزشثيخ  -8

 االشزشان فٝ أػّبي اخزجبساد اٌمذساد اٌشيبظيخ ٌٍمجٛي ثبٌىٍيخ . -18

 االششاف ػٍٝ إٌشبغ اٌطالثٝ ٚاٌيَٛ اٌشيبظٝ ٌٍمغُ ، اإلششاف ػٍي عيش اٌذساعخ ثبٌىٍيخ. -11

 االشزشان فٝ ٚظغ ٚرٛصيف ِمشساد اٌمغُ ٌّشحٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب ٚٚظغ اٌخطخ اٌجحثيخ ثبٌمغُ ٚ -11

 االششاف ػٍٝ سعبئً اٌّبخغزيش ٚاٌذوزٛساح.

 فشع اإلعىٕذسيخ . –إداسٜ أوبديّيخ ٔبدٜ اٌضِبٌه ٌىشح اٌمذَ  -13

ح ٚ ِشوض شجبة اٌحشِيٓ ِذسة ثّششٚع اٌشٚاد اٌزبثغ ٌٍّدٍظ اٌمِٛٝ ٌٍشيبظخ ثّشوض شجبة اٌّؼّٛس -14

1886/1882َ. 

َ األِيٓ اٌؼبَ  1889/1888ثٕبدٜ عيذٜ ثشش ِذسة ثّششٚع اٌشيبظخ ٌٍدّيغ اٌزبثغ ٌٍّدٍظ اٌمِٛٝ ٌٍشيبظخ  -15

 ٌدّؼيخ ثٕذ ِصش ٌٍزّٕيخ .

 اإلششاف ػٍٝ ِؼغىشاد ٔبدٜ خبِؼخ اإلعىٕذسيخ . -16

 اإلششاف ػٍٝ ِؼغىش ثبخٛػ . -12

 ِؤعظ أوبديّيخ سٚيبي ٌىشح اٌمذَ . -19

 ػعٛ في ٔمبثخ اٌّٙٓ اٌشيبظيخ . -18

 ػعٛ اٌدّؼيخ اٌؼِّٛيخ ثٕبدٜ أصحبة اٌديبد. -18

 ثبٌىٍيخ.  ػعٛ ثٍدٕخ اٌّىزجخ -11

 ػعٛ ٌدٕخ شئْٛ اٌزؼٍيُ ٚ اٌطالة . -11

 ػعٛ ٌدٕخ ِشالجخ اِزحبٔبد اٌذساعبد اٌؼٍيب ثبٌىٍيخ . -13

 .  اإلداسح اٌشيبظيخ ٚ اٌزشٚيحعٛ ِدٍظ لغُ ػ -14

 اٌجىبٌٛسيٛط .ؤػّبي اإلِزحبٔبد ٌطالة ػعٛ ث -15
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