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 رة الذاتيةالسي

 ــــــــــــــــــــــــــ
 الدكتور/ طارق يس عبد الصمد عيسى يونس

 أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية الرياضية

 كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة االسكندرية

 : االنتاج العلمى فى مجال التخصص العلمى والوظيفى داخل القسم : ثانى عشر

 مالحظات جهة النشر  عنوان البحث  م 

1 
دراسة بعض المتغيرات الجسمية والقدرات 

البدنية والحركية لدى التوائم المتماثلة والغير 
 متماثلة خالل مرحلة الطفولة

        مجلة كلية التربية 
جامعة المنصورة         

 م2009(  70العــدد ) 

 
 فردى

 

 

2 

 دراسة نمو بعض القدرات البدنية لدى كل من

 ت بمرحلة رياض االطفالالبنين والبنا

 ( سنوات 7ـــ  5من )  

مجلة علوم التربية الرياضية 
كلية التربية الرياضية للبنين 

              جامعة أسيوط 
 1998(  8العدد ) 

 

 فردى

 

3 

  ديناميكية نمو بعض القياسات الجسمية 
  والقدرات البدنية والحركية ومستوياتها 

                     ت المعيارية لدى البنين والبنا
 ( سنة 12ـــ  7من ) 

مجلة العلوم البدنية والرياضة  
    كلية التربية الرياضية

             جامعة المنوفية
 م2008( 13العدد )

 فردى

 

4 

دراسة لديناميكية تطور بعض المهارات الحركية 
الخاصة لدى براعم رياضة هوكي  الميدان 

 بجمهورية مصرالعربية

  نظريات وتطبيقات مجلة 
 كلية التربية الرياضية للبنين

         جامعة اإلسكندرية
 م2007( 63العدد )

  مشترك مع تخصص

 االلعاب

5 

المساهمة النسبية لبعض اختبارات المهارات 
الحركية االساسية والقياسات الجسمية فى 
المستوى الرقمى لبعض مسابقات الميدان 

ازين رياضيا والمضمار لدى التالميذ الممت
 بمراكز تدريب الناشئين

مؤتمر اللياقة البدنية 
 والرياضة للجميع

 كلية التربية الرياضية للبنين  
 جامعة االسكندرية

 م1995 

 مشترك مع تخصص

 مسابقات 

 الميدان والمضمار
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 السيرة الذاتية

 ــــــــــــــــــــــــــ
 الدكتور/ طارق يس عبد الصمد عيسى يونس

 فرغ بقسم أصول التربية الرياضيةأستاذ مت

 كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة االسكندرية

 ثانى عشر : تابع االنتاج العلمى فى مجال التخصص العلمى والوظيفى داخل القسم :

 مالحظات جهة النشر  عنوان البحث  م

 

6 

دراسة لبعض القدرات البدنية ومدى 
 مساهمتها النسبية في المستوى الرقمي
لدى ناشئى المستويات العليا في بعض 

 مسابقات الميدان

 مجلة نظريات وتطبيقات 
 كلية التربية الرياضية للبنين  

 جامعة اإلسكندرية
 م2004( 50العدد )

 مشترك مع تخصص

تدريب مسابقات 

 الميدان والمضمار

 

7 

 دراسة بعض المتغيرات البدنية والوظيفية

  ىالمسهمة فى فعالية األداء المهار

 للسقوط على الرجلين للمصارعين

مجلة علوم التربية الرياضية كلية 
 التربية الرياضية للبنين 

 جامعة أسيوط 
 م2004( 19العدد ) 

 مشترك مع تخصص

تدريب المنازالت 

 والرياضات الفردية

 

8 

 

 

 بناء اختبار لتقويم التوافق النفسى

 لدى العبى المبارزة

مبية             والمبادئ األوليمؤتمر الرياضة 
 " التراكمات و التحديات "
 كلية التربية الرياضية للبنين

 م1994 جامعة حلوان

 مشترك مع تخصص

المنازالت 

 والرياضات الفردية

9 

ثير برنامج مقترح للتدريبات التوافقية أت
خالل تعليم سباحة  الزحف على مستوى 
التعلم  وبعض المتغيرات البدنية ومستوى 

 لسباحةالقلق نحو ا

 مجلة نظريات وتطبيقات 
 كلية التربية الرياضية للبنين

 جامعة اإلسكندرية 
 م1998( 29العدد )

مشترك مع كل من 
 التمرينات تخصص

وتخصص  الرياضات 
 المائية

10 
 ختباراتااالتجاهات الحديثة فى 

 اللياقة البدنية 

مقال علمى غير منشور ضمن 
 متطلبات الترقى لوظيفة

 أستاذ مساعد

 فردى
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