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 المؤهالت العلمية
  

 1959عام ية رياضية بكالوريوس ترب ❖
مــــن جمهوريــــة المجــــر الشــــعبية الت صــــ  الـــــدقي   1964ماجســــتير تربيــــة رياضــــية عــــام   ❖

  "الجمباز"
أثر البرنامج الدراسى  عىى  مسى و  بعنوان " 1979اه الفلسفة فى التربية الرياضية عام دكتور  ❖

 الجمبىا   ــ الت صـ  الـدقي الىياقة البدنية لطىب  ال ربيىة الرياةىية لىبنىيإل بادسىةندرية   
 والىياقة البدنية 

 

  :  التدرج الوظيفى 

 6/6/1980إلى  7/11/1959من  ـ جامعة حلوان :بالمعهد العالى للتربية الرياضية معيد  ❖

 21/2/1982إلى  8/6/1980مدرس بكلية التربية الرياضية للبنين ـ جامعة حلوان من  ❖

ـــــوان مـــــن  ❖ ـــــين ـ جامعـــــة حل ـــــة الرياضـــــية للبن ـــــة التربي ـــــى  22/2/1982أســـــتاذ مســـــاعد بكلي إل
19/7/1986. 

ـــــــ 20/7/1986أســـــــتاذ بكليـــــــة التربيـــــــة الرياضـــــــية للبنـــــــين ـ جامعـــــــة اإلســـــــكندرية مـــــــن  ❖ ى إل
31/7/1995 

إلـــــى  1/8/1995مــــن أســــتاذ متفــــرغ بكليـــــة التربيــــة الرياضــــية للبنـــــين ـ جامعــــة اإلســـــكندرية  ❖
31/7/2005. 

حتــى  1/8/2005أســتاذ غيــر متفــرغ بكليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ـ جامعــة اإلســكندرية مــن  ❖
 تاري ه.

 

 

 

از بكليـــــة التربيـــــة أســـــتاذ التمرينـــــات والجمبـــــاز والعـــــرور الرياضـــــية بقســـــم التمرينـــــات والجمبـــــ ❖
 الرياضية للبنين ـ جامعة اإلسكندرية.

رئــيس قســم التمرينــات والجمبــاز والعــرور الرياضــية ـ كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ـ جامعــة  ❖
 اإلسكندرية.

 وكيل كلية التربية الرياضية للبنين للدراسات العليا والبحوث ـ جامعة اإلسكندرية. ❖

نــــات والجمبــــاز ـ كليــــة التربيــــة الرياضــــية للبنــــين ـ جامعــــة التمريتــــدريب أســــتاذ متفــــرغ بقســــم  ❖
 اإلسكندرية.

التمرينــات والجمبــاز ـ كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ـ جامعــة تــدريب أســتاذ غيــر متفــرغ بقســم  ❖
 اإلسكندرية.

 
 

 الوظائف التى شغلها : 

 المقررات التى يقوم بتدريسها لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا
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 طر  تدريس الجمباز.   ❖

 طر  تدريس التمرينات والعرور الرياضية. ❖

 ضية.حلقة بحث التمرينات والعرور الريا ❖

 تقويم التدريب الرياضى فى التمرينات )اللياقة البدنية(. ❖

 التحليل الحركى. ❖

 األسس العلمية فى تدريب الجمباز. ❖

 
 

علــى الرســائل العمليــة فــى مجــال التمرينــات والجمبــاز والتحليــل الحركــى )ماجســتير ـ اإلشــرا   ❖
 دكتوراه(.

 حليل الحركى )ماجستير ـ دكتوراه(.مناقشة الرسائل العلمية فى مجال التمرينات والجمباز والت ❖

فح  وتقييم اإلنتاج العلمـى للترقيـة لوئـائ  األسـاتذأل واألسـاتذأل المسـاعدين بـدا ل جمهوريـة  ❖
 مصر العربية و ارجها )األردن ـ البحرين(.

❖  

 

 

 .1965الحصول على وسام الجمهورية للرياضة والتفو  فى العرور الرياضية عام   ❖

 .1985لى على مستوى جمهورية مصر العربية عام الحصول على المعلم المثا ❖

 
 

   

 المسئول عن العرور والمهرجانات التى تقيمها الكلية سواء  ارجيا أو دا ليا.   ❖

 .1959تصميم وا  راج العرر الرياضى بأعياد الثورأل عام  ❖

 ,1960تصميم وا  راج العرر الرياضى فى افتتاح أسبوع شباب الجامعات  ❖

 .1965الرياضى باحتفاالت اإلسكندرية بأعياد الثورأل تصميم وا  راج العرر  ❖

 .1981-1980تصميم وا  راج العرر الرياضى المسرحى بمناسبة أعياد الثورأل بالقاهرأل  ❖

تصميم وا  ـراج العـرر الرياضـى ألسـبوع شـباب الجامعـات الـذى أقامتـه جامعـة قنـاأل السـويس  ❖
 .1986بمدينة اإلسماعيلية 

واللوحــات ال لفيــة فــى حفــجت الت ــرج للكليــات العســكرية  تصــميم وا  ــراج العــرور الرياضــية ❖
 )كلية الدفاع الجوى ـ الكلية البحرية ـ الكلية الحربية(,

تصميم وا  راج العرر الرياضى فى مسابقة العـرور الرياضـية بـين وحـدات األمـن المركـزى  ❖
 والذى فاز بالمركز األول وتم ا تياره الفتتاح أسبوع اتحاد الشركات.

 لمناقشة   :اإلشراف وا

 الجوائز التى حصل عليها : 

 داخل جمهورية مصر العربية"واألعمال التى قام بها "الخبرات 
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 ـراج العــرور الرياضـية الفتتــاح مهرجـان األولمبيــاد المصـرى الثــانى والـذى أقامتــه تصـميم وا   ❖
 .2004وزارأل الشباب )قطاع البطولة( فى مدينة اإلسكندرية 

 

 
 

   

والـذى أقـيم فـى مدينـة  1963االشتراك فى إ راج العرر الرياضى الذى أقامته دولة المجـر   ❖
 عبية لدراسة الماجستير.بودابست أثناء التواجد بجمهورية المجر الش

 1968تمثيل مصر فى مهرجان الشباب العالمى الذى أقيم بدولة بلغاريا  ❖

تصـــميم وتنفيـــذ إ ـــراج العـــرر الرياضـــى الـــذى أقـــيم بســـلطنة عمـــان بمناســـبة عيـــد االســـتقجل  ❖
1972. 

 .1973تصميم وا  راج العرر الرياضى الذى أقيم بدولة قطر بمناسبة أعياد االستقجل  ❖

فى تصميم وا  راج العرر الرياضى لجسبرتيكاد الذى اشتركت به دولة الكويت فـى االشتراك  ❖
 .1981المسابقة الدولية 

تصــــميم وا  ــــراج العــــرر الرياضــــى الــــذى أقــــيم بالمملكــــة األردنيــــة الهاشــــمية بمناســــبة أعيــــاد  ❖
 .1989 -1988االستقجل 

 

 
 

 

 مبحظات  اريخ النشر مةاإل النشر الموةوع

ــــــة بعــــــر األبعــــــا ــــــة للجســــــم عجق ــــــة والمحيطي د القطري
 بمستوى األداء على عارضة التوازن

المؤتمر العلمى لدراسات 
 وبحوث التربية الرياضية

1980  

وضع مستويات معيارية لبعر عناصر اللياقـة البدنيـة 
 للمرحلة اإلعدادية للبنين بمحافئة اإلسكندرية 

  1979 مجلة جامعة حلوان

ســــتوى أداء وضــــع محكــــات موضــــوعية للحكــــم علــــى م
 الشقلبة ال لفية على اليدين. 

المؤتمر العلمى لدراسات 
 وبحوث التربية الرياضية

1980  

أثـــر تنميـــة القـــوأل المميـــزأل بالســـرعة للعضـــجت القابضـــة 
لمفصـل الكتــ  والباســطة لمفصـل الف ــذ علــى التركيــب 

 الزمنى للشقلبة األمامية على اليدين. 

  1980 مجلة جامعة حلوان

تطبيقية لمواد اإلعداد المهنى لمدرسى التربية األهمية ال
 الرياضية باإلسكندرية 

مجلة دراسات وبحوث 
 جامعة حلوان

1981  

 صر العربية"الخبرات واألعمال التى قام بها "خارج جمهورية م

 اإلنتاج العلمى : 
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 مبحظات  اريخ النشر مةاإل النشر الموةوع

وضع مستويات معيارية لبعر عناصر اللياقـة البدنيـة 
ســـنة بدولـــة  15,  14,  13لتجميـــذ المســـتوى الســـنى 

 الكويت

  1984 الكويتمجلة معهد التربية ب

م الرياضــــيين الكــــويتيين فــــى دراســــة مقارنــــة بــــين أجســــا
 ألعاب كرأل القدم والسلة والجمباز 

مجلة المعهد العالى 
للصحة العامة ـ جامعة 

 اإلسكندرية

1983  

دراســة مقارنــة عــن حــدأل االنتبــاه ودقــة التوقيــت الحركــة 
وعجقتهمــــــــا بــــــــبعر المتغيــــــــرات المورفولوجيــــــــة لــــــــدى 

 ممارسى األلعاب الجماعية والفردية 

  1984 ية بالكويتمجلة معهد الترب

دراســـة مقارنـــة للياقـــة البدنيـــة ال اصـــة لناشـــ  الجمبـــاز 
 بدولة الكويت ومدينة  اإلسكندرية 

مجلة دراسات وبحوث 
 جامعة حلوان

1984  

عـــــزو  الطلبـــــة الرياضـــــيين بالكويـــــت عـــــن المشـــــاركة 
 الرياضية فى ئل نئام الفصليين الدراسيين 

  1983 مجلة معهد التربية بالكويت

قـة بــين مفهـوم الــذات ومسـتوى األداء المهــارى فــى العج
مـــــادأل الجمبـــــاز لـــــدى طالبـــــات كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية 

 باإلسكندرية للبنات 

مجلة دراسات وبحوث 
 جامعة حلوان

1985  

برنــامم مقتــرح لتنميــة القــوأل المميــزأل بالســرعة وأثــره علــى 
مســـتوى األداء علــــى أزمنــــة المراحـــل الم تلفــــة للشــــقلبة 

 على اليدين ال لفية 

مجلة بحوث التربية 
 الرياضية جامعة الزقازي 

1985  

دراســة معــدل غيــر مســتوى األداء علــى أجهــزأل الجمبــاز 
 مع اإليقاع الحركى

المؤتمر العلمى الثانى 
لكلية التربية الموسيقية 

 جامعة حلوان

1985  

ياضـــــية ر العوامـــــل المـــــؤثرأل فـــــى االهتمـــــام بالممارســـــة ال
 الكويتى من الجنسين ومكانتها لدى الشباب

 

مجلة دراسات وبحوث 
 جامعة حلوان

1985  

دراسـة بعــر المواصـفات المورفولوجيــة لـدى ممارســات 
الجمباز ومقارنتها بمثيجتها لدى كل  من طالبات كلية 
التربيـــــــة الرياضـــــــية للبنـــــــات باإلســـــــكندرية وكـــــــذا غيـــــــر 

 الممارسات للنشاط الرياضى. 

مؤتمر جامعة المنيا "تاريخ 
 اضة"الري

1986  
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 مبحظات  اريخ النشر مةاإل النشر الموةوع

ـــــر اســـــت دام أحـــــد الوســـــائل المســـــاعدأل فـــــى تحســـــين  أث
مســــتوى األداء الفنــــى للشــــقلبة األماميــــة علــــى حصــــان 

 القفز 

مؤتمر جامعة المنيا "تاريخ 
 الرياضة"

1986  

نمـــــــوذج مقتـــــــرح ال تبـــــــارات القبـــــــول بكليـــــــات التربيـــــــة 
 الرياضية للبنين 

المؤتمر العلمى األول لجنة 
 قطاع التربية الرياضية

دور التربية الرياضية فى 
المجتمع المصرى 

 المعاصر

1986  

برنـــامم تـــدريبى لمهـــارأل )مـــوى بيـــك( فـــى ضـــوء بعـــر 
 المتغيرات البيوميكانيكية 

بحث منشور بالمجلة 
العلمية للتربية البدنية 
والرياضية ـ كلية التربية 
الرياضية للبنات ـ جامعة 
اإلسكندرية العدد السابع 

 والعشرون

2004  

 

 
 

  اريخ االع ماد الجهة المانحة عنواإل الرسالة إسم الباحث المشارةوإل ف  ادشراف

 أ.د. محمود محمد عباس
 أ.د صدي  محمد طوالن
 أ.د. سامية محمد عليوه

عمـــاد الـــدين نوفـــل 
 أحمد 

برنـــامم مقتـــرح للعمـــل العضـــلى 
الثابــــــت والحركــــــى وأثــــــره علــــــى 
بعــــر المتغيــــرات الفســــيولوجية 

 لجامعة والبدنية لطجب ا

 1989 جامعة حلوان

 أ.د محمود محمد عباس 
 أ.د.محمد ابراهيم شحاته 
 م.د. يحيى زكريا الحريرى

أشـــر  عبـــد العـــال 
 الزهرى

تصــــميم نمــــوذج إعــــداد  ــــا  
الكتســـــاب المهـــــارات األساســـــية 

 لجمباز المبتدئين

جامعة 
 اإلسكندرية

1998 

 أ.د. محمود محمد عباس
 أ.د. محمد محمود عبد السجم 

نــادر محمــد محمــد 
 مرجان  

اثـــــــر االرتقـــــــاء بمســـــــتوى القـــــــوأل 
النســـبية ال اصـــة علـــى تطـــوير 
أداء بعــــــــر أوضــــــــاع الثبــــــــات 

 على جهاز الحل  

جامعة 
 اإلسكندرية

1991 

 1992جامعة لتطـــــــوير أثـــــــر برنـــــــامم مقتـــــــرح حســـنى ســـيد أحمـــد  أ.د.محمود محمد عباس

 اإلشراف على الرسائل العلمية )دكتوراه (
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  اريخ االع ماد الجهة المانحة عنواإل الرسالة إسم الباحث المشارةوإل ف  ادشراف

ـــــــــى  حسن سيد  أ.د جمال محمد عجء الدين األداء الحـــــــــس حركـــــــــى عل
ر المتغيــــــــــرات ن بعــــــــــتحســــــــــي

ــــــــة  الكينماتيكيــــــــة للــــــــدورأل الهوائي
 األمامية فى الجمباز 

 اإلسكندرية

 أ.د. محمود محمد عباس
  أ.د أحمد  اطر

هشــــــــــــام صــــــــــــبحى 
 حسن محمد 

تـــأثير اســـت دام بعـــر األجهـــزأل 
المســـاعدأل علـــى تحســـين بعـــر 
ــــــــــة ال اصــــــــــة  الصــــــــــفات البدني

ــــــى  ومســــــتوى أداء التلويحــــــة عل
 .اشئينجهاز حصان الحل  للن

 1993 جامعة المنيا

 أ.د محمود محمد عباس 
 م.د هشام السيد عمر 

هيـــــثم عبـــــد الـــــراز  
 أحمد

المحــددات البيوميكانيكيــة كدالــة 
وضــــع برنــــامم تــــدريبى لمهـــــارأل 

 Tepletتبلت 

جامعة 
 اإلسكندرية

2003 

 أ.د. محمود محمد عباس
 د. إيناس محمد السيد 

يسرى محمد حسـن 
 محمد 

لـجت الحسـية تأثير تطـوير المح
علـــــــــــى مســـــــــــتوى أداء بعـــــــــــر 
مهـــــــارات مجموعـــــــة الـــــــدورانات 

 والشقلبات 

جامعة 
 اإلسكندرية

2007 

 أ.د محمود محمد عباس 
 أ.د صدي  محمد طوالن 

ســــمير عبــــد النبــــى 
 شعبان 

علــى  تــأثير العــرور الرياضــية
ديناميكيــــــــــــة تطــــــــــــوير بعــــــــــــر 
متغيــــــــــرات اإلدراك الحــــــــــس ـ 
حركـــى ومســـتوى التحصـــيل فـــى 

األدوات لطـــــــجب التمرينـــــــات بـــــــ
  كلية التربية الرياضية

جامعة 
 اإلسكندرية

2007 

 
 
 

 

 
 

الجهة  عنواإل الرسالة إسم الباحث المشارةوإل ف  ادشراف
 المانحة

  اريخ االع ماد

 اإلشراف على الرسائل العلمية )ماجستير (



 8 

الجهة  عنواإل الرسالة إسم الباحث المشارةوإل ف  ادشراف
 المانحة

  اريخ االع ماد

 أ.د. محمود محمد عباس
 م.د حسن محمد النواصرأل

أحمـــد حـــاجى عبـــد 
 اهلل محمد

تأثير برنامم تمرينات مقتـرح علـى 
الصــــفات  تحســــين مســــتوى بعــــر

البدنيــــة للمعــــوقين بمرحلــــة التلعــــيم 
 المتوسط بدولة الكويت.

جامعة 
 اإلسكندرية 

1987 

 أ.د محمود محمد عباس 
 

هشــــــــــــام صــــــــــــبحى 
 حسن محمد

أثـر اسـت دام حـزام األمـان المتعــدد 
االتحاهـــــات علـــــى مســـــتوى االداء 

 المهارى على جهاز الحل .

 1987 جامعة المنيا

 أ.د. محمود محمد عباس
 

أثــر برنــامم تمرينــات مقتــرح علــى  سالم مهدىعادل 
تنميــــــة بعـــــــر الصــــــفات البدنيـــــــة 

 والحركية لجنود المشاه

جامعة 
 اإلسكندرية 

1990 

 أ.د.محمود محمد عباس
 م.د  ميس محمد عبد الجواد

اســـــــــــت دام التمرينـــــــــــات الهوائيـــــــــــة  هشام السيد عمر
كإعـــــــداد بـــــــدنى لـــــــدرس الجمبـــــــاز 
ــــــــــــى مســــــــــــتوى االداء  وأثرهــــــــــــا عل

 المهارى

معة جا
 اإلسكندرية 

1992 

 أ.د. محمود محمد عباس
أ.م.د محمـــــــــد موســـــــــى محمـــــــــد 

 قنديل 

أشـــر  عبـــد العـــال 
 الزهرى

تطــوير القــوأل  ال اصــة للعضــجت 
المثنيــة لمفصـــلى الف ــذين للشـــقلبة 
ال لفيـــة علـــى اليـــدين وأثرهـــا علـــى 
ـــــــــــة  مســـــــــــتوى أداء الـــــــــــدورأل الهوائي

 ال لفية

جامعة 
 اإلسكندرية 

1991 

 عباس أ.د محمود محمد 
 أ.د عادل عبد البصير
 م.د محمود محمد سالم

عـــادل عبـــد المـــنعم 
 محمد دنانة

وضــــع ا تبــــار معرفــــى لتمرنيــــات 
اإلعــــداد البــــدنى والمهــــارى بــــدرس 
التربيــة الرياضــية لتجميــذ المرحلـــة 

 الثانوية بمحافئة الغربية

 1996 طنطاجامعة 

 أ.د. محمود محمد عباس 
 م.د هشام صبحى حسن

ى إســــجم أمــــين زكــــ
 الوكيل

ـــــــة التوافـــــــ  العضـــــــلى  تـــــــأثير تنمي
العصــبى ألطفــال مــدارس الجمبــاز 

ســــــنوات علــــــى مســــــتوى  8تحــــــت 
 االداء المهارى

 

جامعة 
 اإلسكندرية 

1997 

 أ.د. محمود محمد عباس 
 م.د هشام صبحى حسن

هيـــــثم عبـــــد الـــــراز  
 أحمد

ـــرات  ـــبعر المتغي ـــة ل دراســـة تحليلي
الكينماتيكيـــــــة للمرجحـــــــة الدائريــــــــة 

جامعة 
 اإلسكندرية 

1998 
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الجهة  عنواإل الرسالة إسم الباحث المشارةوإل ف  ادشراف
 المانحة

  اريخ االع ماد

 در(فتحا )شتال
 أ.د. محمود محمد عباس 

 م.د مهاب عبد الراز  محمد
ـــــــــــــــــــــــر زر  اهلل  كلي

 فيلبس
رفـع درجــة المحسـنات وأثرهــا علــى 
إنجـــــــــــــاز مســــــــــــــتوى أداء جملــــــــــــــة 
الحركــــــــــات األرضــــــــــية للجمبــــــــــاز 

 لآلنسات

جامعة 
 اإلسكندرية 

2005 

 أ.د. محمود محمد عباس 
 م.د هيثم عبد الراز  محمد

ــــا ع بــــد الحميــــد راني
 محمد حسن 

تنميـــــة بعـــــر االدراكـــــات الحـــــس 
حركيــــــــــة وأثرهــــــــــا علــــــــــى بعــــــــــر 
الحركــات األساســية لطفــل مــا قبــل 

 ( سنوات6-4المدرسة )

جامعة 
 اإلسكندرية 

2005 

 
 

 
 

ماجس ير/  عنواإل الرسالة  إسم الباحث 
 دة وراه

الجهة 
 المانحة

  اريخ المناقشة

أل الجهوائيــــة تــــأثير تطــــوير القــــدر  عمرو حلمى محمد فايد 
علـــــــى ربـــــــط الجمـــــــل الحركيـــــــة 

ى الناشـــــئين دومســـــتوى األداء لـــــ
 فى رياضة الجمباز.

 1990 جامعة حلوان  دكتوراه

ــــــــــــات  السيد عبد العئيم دربالة  تــــــــــــأثير برنــــــــــــامم تمرين
عججيــــة علــــى تشــــوه فلطحــــة 
القدمين لتجميذ الحلقة األولى 

 من التعليم االساسى. 

 1994 جامعة طنطا دكتوراه

تصــميم وتنفيــذ بعــر البــرامم  حسن محمود حازم 
ـــــــــــى  التدريبيـــــــــــة وتأثيرهـــــــــــا عل
مســـتوى أداء الناشـــئين لمهـــارأل 
ـــــــدورتين المتكـــــــورتين  لفـــــــا  ال
 على بعر أجهزأل الجمباز. 

جامعة  دكتوراه
 اإلسكندرية 

2001 

 2004 جامعة أسيوط دكتوراه طة مقترحـة لبرنـامم جمبـاز  هبة محمد راتب أبو جازية

 مناقشة الرسائل العلمية
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ماجس ير/  عنواإل الرسالة  إسم الباحث 
 دة وراه

الجهة 
 المانحة

  اريخ المناقشة

المرحلة االبتدائية علـى ضـوء 
 وأبعاد الحركة مفاهيم جوانب 

أثر تنميـة بعـر أشـكال القـوأل  نادر محمد محمد مرجان 
ــــتعلم الحركــــى  ــــى ســــرعة ال عل
لمهـــــــــارأل الطلـــــــــوع بالمرجحـــــــــة 
 ال لفية على العقلة للمبتدئين

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

1986 

ـــــــين تـــــــأثير  محمد  ير عيد سالم العابد  دراســـــــة مقارنـــــــة ب
يجابيــــــة لبرنــــــامم الســــــلبية واإل

تمرينات تأهيلية على تحسـين 
اســــــــــتدارأل الكتفــــــــــين وســــــــــقوط 
ــــــــــــراس ل مــــــــــــام ل طفــــــــــــال  ال

 المكفوفين.

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

1986 

شـــــريفة عبـــــد الحميـــــد عفيفـــــى 
 محمود عفيفى

أســـــــــــباب ضـــــــــــع  مســـــــــــتوى 
العبــــــــــــــات الجمبــــــــــــــاز فــــــــــــــى 
جمهورية مصـر العربيـة علـى 

 المستوى الدولى

جامعة  ماجستير
 درية اإلسكن

1988 

ــــــــــــوأل العضــــــــــــلية النســــــــــــبية  مرفت محمد أحمد الطوانسى الق
للـــرجلين والـــذراعين ديناميكيـــة 
الــــــــدفع وعجقتهمــــــــا بمســــــــتوى 
االداء الحركـــــــى فـــــــى بعـــــــر 

 مهارات الشقلبات.

 1990 جامعة حلوان ماجستير

برنــامم مقتــرح لتنميــة القــدرات  مرفت أحمد كمال محمد 
ـــــــاالداء  ـــــــة المرتبطـــــــة ب الحركي

تحســــــــين مســــــــتوى المهــــــــارى ل
االداء لـــــــــــــــبعر الحركـــــــــــــــات 

 األرضية فى الجمباز.

 1990 جامعة طنطا ماجستير

تـــأثير تمرينـــات  اصـــة علـــى  سعاد السيد أحمد عبد النبى
تنمية اإلدركات الحس حركية 
لتجميــذ معهــد التربيــة الفكريــة 

جامعة قناأل  ماجستير
 السويس

1994 
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ماجس ير/  عنواإل الرسالة  إسم الباحث 
 دة وراه

الجهة 
 المانحة

  اريخ المناقشة

 ببورسعيد
ــــــــة وضــــــــع مســــــــتويات  ليلى عبد الفتاح شاهين معياري

 للياقـــــــــة الحركيــــــــــة لتلميــــــــــذات
 الصـــــــــ  الثالـــــــــث االبتـــــــــدائى

 بإدارأل شر  اإلسكندرية

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية

1994 

ــــــــــــــر اســــــــــــــت دام أســــــــــــــلوب  حازم حسن محمود أث
التمرينـــات المشـــابهة لتحســـين 
بعـــر مهـــارات القـــوأل والثبـــات 

 لجعبى الجمباز. 

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

1995 

ـــــــــولين  سليمانعجء أحمد فرحات  اثـــــــــر اســـــــــت دام الترامب
لتعلـــيم مهـــارأل تكاتشـــي  علـــى 

 جهاز العقلة.

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

1995 

تــأثير تنميــة المرونــة ال اصــة  هدى محمد النيلى
ــــــــى مســــــــتوى أداء بعــــــــر  عل
الحركـــات األرضـــية لجعبـــات 

 سنوات. 10-8الجمباز من 

جامعة قناأل  ماجستير
 السويس

1995 

تأثير است دام جمبـاز الموانـع  شر  أحمد ابراهيم م
لتنمية بعر الصفات البدنيـة 
ــــــــــى المســــــــــتوى  ال اصــــــــــة عل

 الرقمى لناش  التجدي 

جامعة قناأل  ماجستير
 السويس 

1995 

أثـــــر تنميـــــة بعـــــر مكونـــــات  كريمة سيد حسنين
اإلعـــــداد البـــــدنى العـــــام علـــــى 
مســتوى أداء بعــر الحركــات 
ــــــة  ــــــى درس التربي األرضــــــية ف

اإلعداديـــة  الرياضـــية للمرحلـــة
 بنات.

جامعة قناأل  ماجستير
 السويس

1996 

تأثير است دام بعـر أسـاليب  أحمد عبد اهلل أبو الوفا
تنميــــة التــــوازن علــــى تحســــين 
مســــتوى أداء بعــــر مهــــارات 

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

1998 



 12 

ماجس ير/  عنواإل الرسالة  إسم الباحث 
 دة وراه

الجهة 
 المانحة

  اريخ المناقشة

الجمبـــــــــاز لتجميـــــــــذ الصـــــــــ  
 األول اإلعدادى.

اثـــــــــــــــر اســـــــــــــــت دام برنـــــــــــــــامم  ريم محمد الدسوقى محمد 
لتمرنيــــــــــات النوعيـــــــــــة لرفـــــــــــع ل

مســــــتوى أداء مهــــــارأل الشــــــقلبة 
األماميــــــــــــــة علــــــــــــــى اليــــــــــــــدين 
 للناشئات على حصان القفز

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

2002 

أثـــر اســـت دام بعـــر أســـاليب  إسجم محمد محمود محمد 
التغذيــــة المرتــــدأل علــــى ســــرعة 

تقــــــــــــــان جملــــــــــــــة اكســــــــــــــاب وا
التمرينـــــــات لطـــــــجب الصـــــــ  

 ياضيةاألول بكلية التربية الر 

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

2002 

تــــــأثير التمرينــــــات الجماعيــــــة  سمير عبد النبى شعبان 
عــــــداد بــــــدنى فــــــى  كإحمــــــاء وا 
ـــى  درس التربيـــة الرياضـــية عل
تحســـــين مســـــتوى أداء بعـــــر 
مهــــــــــارات جمبــــــــــاز المرحلــــــــــة 

 االبتدائية

جامعة  ماجستير
 اإلسكندرية 

2003 
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 اريخ  دار النشر عنواإل الة ا  المؤلف /المؤلفوإل  م
 النشر

 مبحظات

 حسين رشدى عثمان 1
 محمود محمد عباس

 فؤاد عبد الوهاب

الدار القومية  اللياقة البدنية للجميع
 للطباعة والنشر

1965  

 سوسن عبد المنعم  2
 نائرأل العبد

 محمود محمد عباس

الهيئة المصرية  الجمباز وطر  تدريسه
 العامة للكتاب

1965 
1967 

 طبعة أولى
 طبعة ثانية

 حكمت حسنين  3
 محمود محمد عباس
 فؤاد عبد الوهاب 

تشوهات قوامية وعججها 
 بالتمرينات

الهيئة المصرية 
 العامة للكتاب

1965 
1977 

 طبعة أولى
 طبعة ثانية

 محمود محمد عباس  4
 أحمد الهادى يوس  

األسس العلمية فى تعليم 
 الجمباز

 طبعة أولى 1999 -

 محمد محمد عباس  5
 أحمد الهادى يوس  

 محمود الحرز

األسس العلمية فى تعليم 
 الجمباز

 طبعة ثانية 1999 -

 
 
 
 

 أ.د محمود محمد عباس
 

 أس اذ غير م فرغ بقسم  دري  ال مرينات والجمبا 
 ةىية ال ربية الرياةية لىبنيإل ى جامعة ادسةندرية

 
 
 

 

 الكتب والمذكرات العلمية


