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 الكفاءة "" الرتبية البدنية والرياضة من الكفاية اىل 
جامعة مدينة السادات –كلية الرتبية الرياضية   

  2019ابريل   18:  17الفرتة من 

 جمــلة

 نظريات وتطبيقات الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 ====== ============ ======================= 

 

 (1العدد )-جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول 

 جامعة مدينة السادات –تصدرها كلية الرتبية الرياضية 

 محكمة متخصصة

 علمية مجلة
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 أعضاء جملس حترير اجمللة

 االسم الصــفة م
 أ.د/ حممد طلعت أبو املعاطي  جملس اإلدارة رئيس  1

 أمحد إبراهيم عزب ا.د / دارةجملس االرئيس نائب  2

 أ.د/ أمحد سعيد خضر مدير التحرير 3

 احملررين التنفيذيني 4

 أ.د/ عاطف سيد أمحد 
 د/ ياسر الوراقىم.أ.
 د/ خالد البطاويم.أ.

 ا/ عبد العزيز حممود  أمني هيئة التحرير والسكرتري اإلداري 5
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 (اللجنة االستشارية للمجلة ) التحرير:هيئة 
 الربيد االلكرتوني  اجلامعة  اإلسم م
 mohammed.talaat@phed.usc.edu.eg السادات  نةی جامعة مد طلعت أ.د/ محمد 1
dr-kamaldarwish جامعة حلوان  شیدرو  نیأ.د/ کمال الد 2 hotmail.com 
sobhi.hassanein جامعة حلوان  نیحسان صبحي أ.د/ محمد  3 gmail.com 
tareknada709 جامعة الزقازیق  أ.د / طارق ندا 4 gmail.com 
gamal.hamada  السادات  نةی جامعة مد حمادة نیأ.د/ محمد جمال الد 5 phed.usc.edu.eg 
esam.motwaley السادات  نةی جامعة مد متولى نیأ.د/ عصام الد 6 phed.usc.edu.eg 
saidkhaterf السادات  نةی جامعة مد خاطر دیعبد الرش دیأ.د/ سع 7 hotmail.com 
ahmedalisport  جامعة البصرة  دیأ.د/ أحمد عب 8 gmail.com 
sportactivebag  جامعة بغداد خماس اضیأ.د/ ر  9 yahoo.com 
kmuzaini  جامعة الملک سعود  نىیأ.د/ خالد المز  10 ksu.edu.sa 
sabah.kreem  جامعة البصرة  میکر  أ.د/ صباح 11 uobasrah.edu.iq 
asaghamdi جامعة أم القرى  الغامدى أ.د/ على 12 uqu.edu.sa 
dr.sayyar البحرینجامعة  اریأ.د/ عبد الرحمن الس 13 hotmail.com 
m.abdalrahim جامعة طرابلس  م یعبد الرح أ.د/ محمد 14 uot.edu.ly 

 
تتضمن اللجنة العلمیة االستشاریة جمیع السادة األساتذة أعضاء اللجان العلمیة لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف  •

التدریب  -الریاضة المدرسیة  –األساتذة واألساتذة المساعدین بقطاع التربیة الریاضیة بمصر )اإلدارة الریاضیة 
 الریاضي(  
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 قواعد النشر يف اجمللة   .1

 القواعد العامة للنشر في المجلة 
ویحفظ على انه    Microsoft Officeیكتب البحث سواء باللغة العربیة أو االنجلیزیة باستخدام حزمة برنامج 

 مع االلتزام بشروط التنسیق التالیة:  PDF، ونسخة أخرى Compatibleنسخة محمولة 
 القواعد العامة للكتابة 

 على وجه واحد.  (A4) ( على ورق مقاس14خط بحجم )یستخدم في كتابة األبحاث  •
 لألبحاث والمقاالت باللغة العربیة.(Simplified Arabic) نوع الخط  •
 سم (.  2.5سم( والهامشین أعلى وأسفل الصفحة )   3مسافة الهامشین الجانبیین ) •
 ( بین السطور.1.15المسافة البینیة ) •
 ( صفحة شاملة المراجع وبدون حد أقصي لعدد صفحات المرفقات.15عدد صفحات ال یزید عن ) •
 ترقیم االسطر بدءا من الصفحة الثانیة.  •
وتكون ذات خطوط بسیطة ولیست مزدوجة، وبنفس  لكل منهما (3) یزید عدد الجداول واألشكال عن ال  •

 . (Insert Caption)حجم ونوع خط النص، وتدرج أسماء الجداول واالشكال بالنظام األلى عن طریق 
  1یستخدم الترقیم الفرعي التالي في جمیع النقاط والعناوین الجانبیة ماعدا العناوین االساسیة لمتن البحث ) •

ذا ما انسدلت منها قائمة أخرى تأخذ   .....A.B.Cالمنسدلة منها تكون  .... إلخ، والقائمة  3، 2، ، وا 
 أشكال )النقاط ثم االسهم بدون الرأس ثم النجوم( 

 :تشمل فقط علىتكون بنفس الترتیب التالي و  الصفحة األولى للبحث
سطر    فيیكتب أسفل العنوان أسماء الباحثین    المسافات،حرف شاملة    150فیما ال یزید عن    عنوان البحث، •

والجامعة  لكل باحث  فيالوظی المسمى التالیةاالسطر  فيعالمات مرجعیة تفسر  سطرین معواحد أو 
والرد   )االرسالالبحث  مسئولیة نشریتحمل  الباحث الذي االسطر بیانات مراسلة  بعد هذهیلحق  ،والكلیة

الهاتف    –   البریديعنوان المراسلة بالبرید یشمل الرقم  أو    اإللكترونيالبرید  )  هي  بالترتیبوالبیانات    والتعدیل(
 . المحمول(أو 

  وعبارة عن كلمة    250ال یزید عن  و   وفقا للغة األساسیة للبحث  ملخص البحث باللغة العربیة أو اإلنجلیزیة •
خطة البحث  واهمیته،أهداف البحث واضحة  وجمل قصیرةمختصر  المؤلف بشكلیذكر فیه  واحدة، فقرة 

یختم الملخص بسطر   اخرى.التوصیات الرئیسیة بدون إعادة كتابة النتائج مرة    النتائج،أهم    واهم االجراءات،
 كلمات ( ال یكرر فیها كلمات العنوان.  5-  3منفصل للكلمات المفتاحیة ) 
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بالخطوات التالیة بصفة عامة    متن البحث یبدأ من الصفحة الثانیة ویراعى عند الكتابة أن یمر
 :ووفقا لطبیعة البحث

بالنسبة للمجال و تنتهى بالتساؤالت أو  قصیرة مع عرض المشكلة و أهمیتها وتتضمن مقدمة: المقدمة •
فروض البحث، وتدرج االبحاث المرتبطة بفكرة البحث ضمن المقدمة بدون االشارة بعنوان جانبي إلیها )ال 
یتم تصنیفها منفردة تحت مسمى الدراسات السابقة او المرتبطة أو المشابهة ..... إلخ( حیث یفضل االستدالل 

 بها كمراجع في متن البحث.
 :ویضم العناوین الفرعیة التالیة المنهج •
وصفها وتحدیدها وطریقة اختیارها باإلضافة الي أیة متغیرات أخري یراها الباحث هامة وبصفة  العینة: •

 .خاصة تلك المتغیرات التي قد ترتبط بمناقشة النتائج
والمرجعیة في استخدام    وصفها وتحدیدها وحدودها ومراجعها، ویجب مراعاة الوضوح والتحدید   أدوات القیاس: •

أدوات القیاس وتوصیف البرامج االلكترونیة المستخدمة وفى حالة تعددها یتم وضع عناوین فرعیة جانبیه 
 .لكل أداة من هذه األدوات

عرض  و وصف اإلجراءات التي قام بها الباحث لدراسة مشكلة البحث بصورة واضحة ومحدده  اإلجراءات: •
والتجربة األساسیة، ذكر فریق العمل والمساعدین وأماكن اجراء التجارب،  التجربة االستطالعیة إن وجدت

 على أن تكتب اسماء االشهر لغة ولیس أرقاما. ذكرتاریخ كل إجراء
یمكن عرضها بطریقتین إما منفصلة عن  نتائج التي توصل الیها البحث و ال یتم كتابة وعرض أهم  النتائج: •

فروض متشابكة وال یمكن مناقشة نتیجة دون التطرق لألخرى فیصبح مناقشة النتائج إذا ما كانت نتائج ال
العنوانان منفصالن )عرض النتائج( و )مناقشة النتائج(، الطریقة الثانیة في حالة أن كل نتیجة یمكن 

. وفي كال الحالتین تعرض و مناقشة النتائج( )عرضمناقشتها على حدى و بالتالي یكون عنوان واحد 
 تبعا لترتیب ذكرها في االهداف أو التساؤالت.النتائج 

یتم تقدیم أهم المستخلصات والتطبیقات التي أسفر عنها البحث  المستخلص والتطبیقات العلمیة والعملیة: •
 .والمستمدة أساسا من النتائج الهامة المباشرة للبحث

 المراجع: •
االولي إن وجدت، دار النشر،   بعدسنة النشر، عنوان الكتاب، الطبعة    ، )Bold (أسم المؤلف  :الكتاب -

 مكان النشر، أرقام الصفحات المستخدمة.
دار النشر   -( ، سنة النشر، عنوان الكتاب، اسم صاحب الكتاب  Boldاسم المترجم )الكتاب المترجم:   -

 لمستخدمة.أرقام الصفحات ا -سنة النشر الجدیدة   –مكان النشر الجدید  –الجدیدة 
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، (italic، سنة اإلصدار، عنوان المقالة أو البحث، اسم المجلة ))Bold(اسم المؤلف  العلمیة:    الدوریات -
 عدد المجلة، جهة النشر، مكان النشر، الصفحات المستخدمة.

 .سنة النشر، عنوان الرسالة، الكلیة، الجامعة (Bold)اسم صاحب الرسالة الرسائل العلمیة:  -
 یكتب رابط الصفحة كذلك تاریخ وتوقیت الدخول علیها.شبكة المعلومات الدولیة:  -

 PDFواألخرى  Microsoft wordیتم تسلیم أصل األبحاث كاملة بالمرفقات من نسختان إحداهما  •
 . مستوفاة لشروط وقواعد النشر عن طریق الید أو البرید أو البرید اإللكتروني لنائب رئیس تحریر المجلة

−  Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg   

 كما یمكن االطالع على البحث من خالل الموقع الرسمي للمجلة على بنك المعرفة المصري   •
− Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

 جنیه(.  300رسم طلب نسخة ورقیة من المجلد والمستله ) •
یحق أى أستاذ دکتور نشر مقال عمى أو بحث بدون دفع رسوم النشر، على أن یکون النشر فى النسخة   •

ة بحدى محاور التنمیة المستدامة للدولة، وفى ضوء  األلکترونیة فقط، وکذلک یکون العمل المقدم ذات صل
 الرؤیة المستقبلیة للدولة. 

 فى حالة أشتراک أستاذ مع باحث أخر یعتبر االستاذ أحد محکمى البحث. •
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 الفهرس
 

 الصفحات عنوان البحث  اسم الباحث  م

 أحمد حمدي عبد الخالق شرشر 1

وشتتتدة أعلى برنامج تدریبي باستتتتخدام مستتتافات اقل  
بمعلومتاتیتة الستتتتتتتتترعتة الحرجتة لتعزیز اللیتاقتة القلبیتة 
التنفستیة وتحمل السترعة والمستتوى الرقمي لناشتئات 

 سنة 16متر جري تحت 3000مسابقة 

13   :35   

2 
  حسام الدین عبد الرازق هوارى

 أحمد سید أحمد عبد الفتاح
ألیتة مقترحتة لتتدعیم القتدرة المةستتتتتتتتتستتتتتتتتتیتة بتاألنتدیتة 

 69:  36 الریاضیة

3 

   غنام نور الدین
 رشا محمد اشرف شرف

 التوهامي حمداوي

تأثیر التدریب المدمج على تتتتتتطویتتتتتر صفة المداومة 
العامة وبعض المهارات التقنیة لتتتتتتتتتتتتتتتتدى  عبي كرة 

 سنة 15القدم دون 
70  :92   

4 

 عز الدین حسیني جاد
 وائل السید قندیل

 أحمد عنیزان غدیر عودة

ا حتیتتاجتتات التتتدریبیتتة للقیتتادات اإلداریتتة بتتالهیئتتات 
الریتاضتتتتتتتتتیتتة بتدولتة الكویتت في ةتل متطلبتتات إدارة 

 الجودة 
93   :112 

5 

 عز الدین حسیني جاد
 وائل السید قندیل

 أحمد عنیزان غدیر عودة

یة فعال درجة إستتخدام أستالیب إدارة الوقت وعتقتها ب
القیتادات اإلداریتة بتالهیئتات الریتاضتتتتتتتتتیتة لتدي  داءاآل

 بدولة الكویت
113   :131 

6 

 فیصل تكركارت
 محمود وجیه حمدي 

 أوشن بوزید 

الجواري في   دور إستتتتتتتتتترتیجیتتتة اإلعتم  التوعوي
الوقایة والتحسیس من العنف  في األوساط الشبابیة 

 والریاضیة
* إنجاز شتتریط وثائقي وقائي تحستتیستتي بعنوان    

 للعنف؟  مع دراسة میدانیة لتنصار  

132   :148 

7 

 سعید عبدالرشید خاطر
 وائل السید قندیل  

 على محمد على الضاحى

تأثیر استتتتتتتخدام التدریب المتقاطع على تنمیة بعض 
 164:   149 المتغیرات البدنیة والمهاریة لدى  عبى كرة القدم

8 

 سعید عبدالرشید خاطر
 وائل السید قندیل  

 على محمد على الضاحى

 األداء مستتتوى  على  وتأثیره  التوافقیة  للقدرات برنامج
 194:   165 بالكویت القدم كرة لناشئ والمهارى البدنى

9 
     محمد صتح محمد صالح هنداوي

 عبدالحمید محمد عبدالحمید عبدالكافي   
استتتتتتتتتتختدام مبتدأ العجز الثنتائي كتد لتة لتطویر قوة 

 207:   195 وسرعة اللكمات لدى المتكمي
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10 
  مجدى محمود فهیم
 فیصل زاید الحربي

برنتتامج تتتدریبي بتتاستتتتتتتتتتختتدام بعض متغیرات  تتتاثیر
الرشتاقة على بعض المهارات األستاستیة لناشتئي كرة 

 القدم بالكویت
208   :242 

11 

 وائل السید قندیل
 أحمد طلحه حسین

 علي احمد حسن الشواف

بنتاء مقیتاس للتفكیر الخططي لمتدربي التدرجتة ا ولي 
 263:   243 في كرة القدم

12 

  عبدالرشید خاطرسعید 
 مصطفي سامي عمیرة 

  عبدالحلیم یوسف عبدالعلیم
 على عبدالرزاق على سعد   

تتتتتتأثتیتر تتمتریتنتتتتتات التتتحتمتتتتتل التتكتتتیتكتى عتلتى بتعتض 
 279:   264   متر حرة100لسباحى  المتغیرات الفسیولوجیة

13 
 سعید عبدالرشید خاطر

 عبدالعزیز محمد عباس الرئیس
لتطویر ستتتتتتتتترعتتة أداء بعض  تتتأثیر برنتتامج تتتدریبى

 295:   280     المهارات في كرة القدم بدولة الكویت

14 

 سعید عبدالرشید خاطر  
 خالد عبدالحمید شافع 

 محمد عنبر بتل 
 محمد عبدالوهاب البلوشى    

تأثیر برنامج تدریبي باستتتتتتخدام التكنولوجیا الحدیثة 
متر   400للناشتتتتتتتتئین  البدنیة   على بعض المتغیرات

 عدو
296   :311 

15 
  وفاء السید محمود عطیة

 هبه محمد سعید أبو زید     

تتأثیر برنتامج مقترح للتمرینتات الهوائیتة لتحستتتتتتتتتین 
وحتالتة ا كتئتاب وبعض متغیرات  صتتتتتتتتتورة الجستتتتتتتتتم
  الشخصیة للبدینات

312   :343 

16 

 عز الدین حسیني جاد
 فتحي توفیق حفینة

 طتل مصطفي

اإلداري الریتتتاضتتتتتتتتتي بتتتاألنتتتدیتتتة رةیتتتة لتطویر أداء 
 358:   344 الریاضیة بدولة الكویت

17 

 عز الدین حسیني جاد
 فتحي توفیق حفینة

 نواف مجهول
 374:   359 الخصخصة في األندیة الریاضیة بدولة الكویت

 یوسف محمد عبداهلل الكندري 18
القیاس النفستتتي للستتتمات الشتتتخصتتتیة لدى موجهى 

 391:   375 البدنیتة بدولة الكویتالتربیتة  فنى

19 

 الحمید شافع   خالد عبد
 محمود حسن الحوفى   
 البناي محمد عبدالجید خلف

تأثیر برنامج للتتدریبتات المهتاریة المركبتة علي بعض 
المتغیرات البتدنیتة ومستتتتتتتتتتوى اداء المهتارات في كرة 

 القدم
396   :406 

20 

 خالد حسانین شافع  
 أحمد سعید خضر
 الحكیم  أحمد محمود عبد

 على العلى نحسی

ائي والبلومترك في تطویر بعض متت تتتأثیر التتتدریتتب ال
 421:   407 التایكوندو بدولة الكویت عبيالقدرات الحركیة لت
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