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ملخصات األبحاث العربية .
دور التربية البدنية والرياضية في التنمية االجتماعية للطفل خلال الطلور االبتلدا ي " دراسلة ميدانيلة عللى مسلتوي واليلة
البويرة "
تقويم كفايات مسؤولي وحدات الرياضة الجامعية وفق منظور ادارة الجلودة الالاملة ملج وجنلة نظلر بعل العبلي الفلر
الرياضية في كليات جامعة الموص
أثر استخدام تقنية الفيديو التعليمي والملصقات الجدارية في تعلم االداء الفني ومستوي االنجاز بدفع الثق
الترويج الرياضي مج منظور المارع الجزا ري للنادي المحترفلكرة القدم في الجزا ر
أثر أسلوبيج مج التعلم الجز ي في تعليم سباحة الظنر للمبتد يج للفئة العمرية مج( )12-9سنة
دور مواقع التواص االجتماعي في نار الثقافة الرياضية في المجتمع الجزا ري
تأثير كاميرا ماوس ( )Camera mouseعلي معارف و إتجاهات التالميذ ذوي األعاقة الحركية نحو التربية الرياضية
جوانب التنمية المستدامة للنياك والمناآت الرياضية واليات تفعيلنا بالجزا ر
دراسة العالقة بيج بع القياسات الجسمية وصلفتي القلوة افنفجاريلة والسلرعة افنتقاليلة للدي العبلي كلرة القلدم صلن أكلابر "
دراسة ميدانية على القسم الارفي لوالية الوادي الجزا ر "
عالقة قوة ومرونة عضالت الظنر والفخذيج بمستوي أداء رفعة الخط لدي ناشئي رفع افثقا
تأثير تمرينات مقترحة في تنمية منارتي الرمي و اللق ألطفا بأعمار  6-5سنوات
استخدام تدريبات خاصة(بداللة اختبارات تحم القوة والسرعة) على بع المتغيلرات الكيميوحيويلة والمناريلة العبلي كلرة قلدم
شباب
بناء مقياسي الضغوط النفسية وعالقتنا بالسلوك السلبي لدي الالعبيج الاباب بالمصارعة في إقليم كردستان
األحداث الرياضية نموذج في التنمية المستدامة
الدافعية نحو مننة التدريس وأثرها على مستوي الطموح عنلد أسلاتذة التربيلة البدنيلة والرياضلية فلي ضلوء افصلالحات التربويلة
الحديثة " دراسة ميدانية لبع أساتذة الجنوب الجزا ري الكبير "
إتجاهات مستااري الرياضة تخصص تدريب نحو العم فلي افدارة فلي ضلوء بعل المتغيلرات الاخصلية والمننيلة " دراسلة
ميدانية لعما المناآت الرياضية بالجنوب الجزا ري الكبير "
تاثير التماريج التوافقية في تطوير بع متغيلرات النالاط الكنربلا ي ( )EMGلعضلالت اللرجليج ومنلارتي التنلدي والتمريلر
لالعبي كرة القدم للصاالت
دور الجمعيات الرياضية الجوارية في االنلدماج االجتملاعي للناشلئيج ملج خلال الممارسلة الرياضلية بالقينا التنافسلي والترفينلي
ضمج المجتمع الجزا ري
قياس مستوي المنارات العقلية لدي العبي نادي الموص الرياضي بكرة القدم
اثر تحمي الكربوهيدرات على انجاز العبي خط الوسط في لعبة كرة القدم
األسباب المؤثرة في عدم حضور الجمنور إلى مباريات كرة السلة في العرا
تأثير تدريبات الساكيو  SAQعلى معد سرعة اللمسات لناشئات سالح سي المبارزة تحت  15سنة
تلأثير تمرينلات بدنيللة مصلاحبة لمننللاج ارشلادي فللي بعل القلدرات البدنيللة والعالقلات االجتماعيللة للدي الطالبللات النازحلات الللى
محافظة السليمانية بعمر  15-13سنة
فاعلية تطبيق استراتيجية الدروس المعكوسة في تطوير االداء المناري للتصويب مج الثبات في كرة السلة
دور افعالم الرياضي فلي نالر ثقافلة التنميلة المسلتدامة للدي مسليري األنديلة الرياضلي المحترفلة فلي الجزا لر " دراسلة ميدانيلة
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ملخصات األبحاث العربية .
ألراء الصحفييج الرياضييج الجزا رييج "
تقنيج اختبار منارة التندي بباطج القدم على شك المرمى المقرون ببع مظاهر االنتباه لالعبي كرة القدم الصاالت
المنارات النفسية كدالة للتنبؤ بمستوي الذات المنارية لدي العبي الكرة الطلا رة فئلة أشلبا  18 - 17سلنة " دراسلة ميدانيلة عللى
بع العبي أندية القسم الوطني الثاني "جنوي الوسط"  -بالجزا ر
تأثير جناز مصنع للخروج بزاوية مثالية مج البدء في بع المتغيرات البايوكينماتيكية واالنجاز في رك 111م حرة
دور اقتصاديات الرياضة في التنمية المستدامة مج خال تطبيق االحتراف في المؤسسات الرياضية الجزا رية
التنائة االجتماعية مج خال النااط الرياضي
تأثير برنامج تدريبي باستخدام تدريبات الساكيو علي تحسيج بع القدرات البدنية ومسلتوي األداء المنلاري لالعبلي كلرة
اليد
تأثير تدريبات التعلق واالحبا المطاطة على بع القدرات الحركية ومستوي األداء المناري النجومي لالعبي كرة اليد
التفاع االجتماعي مج خال ممارسة الرياضة للجميع في المجتمع الجزا ري
إدارة أكاديميات كرة القدم باالتحادات الوطنية وتميز األداء المؤسسي
دراسة تقويمية لتسويق إمكانات المدن الابابية بوزارة الاباب والرياضة
برمجية تعليمية معدة بتقنية التحلي الكيفي وتأثيرها في بع جوانب تعلم رياضة رفع األثقا للمعاقيج حركيا
العرا س القفازيلة كملدخ لبرنلامج تعليملى باسلتخدام الحركلات التعبيريلة فلى اكتسلاب بعل مفلاهيم حقلو طفل مرحللة ملا قبل
المدرسة
تأثير تدريبات الساكيو  S.A.Qفى البيئة الرملية على بع المتغيرات البدنية والمستوي الرقمى لسباحى الزعان
مقترح دبلومة التحلي الحركى بنظام الساعات المعتمدة
تقييم آداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونينم وعالقته بالرضا الوظيفى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا
تأثير االشتراك في العروض الرياضية على معنى الحياة لطالبات كلية التربية الرياضية بطنطا
تأثير إستخدام التدريبات الباليستية علي القدرة العضلية وأداء ضربة افرسا لالعبي التنس
دور افدارة بالتمكيج فى تحقيق الرضا الوظيفى للعامليج بافدارة العامة لرعاية الاباب بجامعة طنطا
المناخ التنظيمى وعالقته بافبداع افداري لألخصا ى الرياضى بمديريات الاباب بمحافظات وسط الدلتا
برنامج تدريبات تعويضية النحراف فلطحة القدميج المصاحب فصطكاك الركبتيج وتأثيره على مورفولوجية حزام الحوض
تأثير أسلوبيج للتدريب المتزامج علي معدالت التحسج في التحم العضلي والتحم الدوري التنفسي لالعبي كرة السلة
تللدريبات نوعيللة لخطفللة الوسللط العكسللية (الريبللو) فللي ضللوء بعل الخصللا ص البيوميكانيكيللة وتأثيرهللا علللى بعل المتغيللرات
البدنية وفعالية األداء للمصارعيج
تأثير برنامج تدريبي لتحسيج التوازن العضلي للذراعيج والمستوي الرقمي في حركة النطر لدي ناشئ رفع األثقا
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