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 الفهرس العام

 اسم الباحث عنوان البحث م

اثر استخدام أسلوب العرض التوضيحي والتبادلي على مستوى اداء وبقاء اثر التعليم  7

 لمهارتي الشقلبة الجانبية على اليدين والوقوف على اليدين

  لملوميحى محمود 

     إيمان فرج بشير

 عادل عمر السحاتي

  األساسيتواجه معلم التربية البدنية بمرحلة التعليم  التيالمعوقات  2

 

 هشام القمودي الحافي                     

 عبد القادر أحمد البصباص             

 جالل محمد عبدالفتاح

طالب كلية اآلداب والعلوم الشقيقة قسم دراسة مقارنة للشعور بالوحدة النفسية لدى  3

 التربية البدنية

 

عبد المنعم احمد المختار     

 الشماخ     عاشور نوري 

 سالم علي محمد

 ميلود عمار النفر               دراسة بعض الخصائص البيوميكانيكية لإلرسال الساحق في الكرة الطائرة 4

 هشام رجب عباد             

 الكوربوكريمة 

ثر استخدام األلعاب التعليمية الرقمية ونظرية االيقاع البيولوجي في تنمية بعض  5

 محددات صعوبات التعلم المعرفية النفس حركية

 مفتاح محمد أبو جناح                                      

 سجى القبي

بين الطالب دور بعض عوامل التنشئة االجتماعية في نشر الثقافة الرياضية  6

 الممارسين وغير الممارسين للمناشط الرياضية

 محمد عبدهللا الحاج     

 فوزي المبروك الهواري     

             ياسين علي شاغوش  

الحركية وتقدير الذات المهارية وعالقتهما بدقة أداء المهارات  االستجابةسرعة  1

 الكاراتيه والهجومية برياضةالدفاعية 

 

                                                  حمص محسن محمد

 محمد عاصم

 عبدالقادر الشاذلي الكراتي

تأثير برنامج تربية حركية بتقنية ماريا منتسوري علي التحصيل المعرفي وبعض  8

 المهارات الحركية األساسية ألطفال ما قبل المدرسة"

 محمد صالح أبو عائشة                 

 لبهلول عطية                 أحمد ا

                                                                                                                                                       علي إمحمد عبد الكريم

 يتحليل بعض المتغيرات الكينماتيكية لمتسابقي الوثب العال 9

 

 عبد الحكيم ســالـــــم تـنـتوش

 عبد الوهاب الصادق راشد   

 زيــاد صالح ســـــويـدان    

كفايات التقويم لمدرسي التربية البدنية والرياضة في ضوء متغير الخبرة والمؤهل  71

 العلمي

 خالد الهادي الكموشي

                                                                        فتحي رجب همل

وتوجيههم الي االندية  الموهوبينالرياضة المدرسية ودورها في انتقاء التالميذ  77

 الرياضية ببلدية جنزور

 

 عبد الرزاق عبد الرحمن 

 عبد الفتاح المرغني عقل 

 نور الدين ميلود الغرياني

مقترح باستخدام ألعاب صغيرة لتنمية الحس الحركي ألطفال ذوي    تعليميبرنامج تأثير  72

 اإلعاقة حركيا

 

  حسن سليمان الشطور

          فتحي أنطاط صالح معتوق

 عادل عبد السالم قشوط       

لتهاب الناتج عن ا تأثير برنامج تأهيلي للتمرينات العالجية لتخفيف ألم مفصل الكتف 73

 العضالت

             معتوق  أنطاط فتحي

 جمال مسعود العويتي
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 دراسة تقويمية ألداء االتحاد الليبي لكرة المضرب 74

 

 فاطمة سالم الشعاب

 رقية أبوالقاسم الحراري

الفرعي لريااضاااااااة الكاراتيه  لالتحااددور الجودة الشااااااااملاة في تطوير اللجاان الفنياة  75

 بالمنطقة الغربية

 القالليعبدالرزاق إبراهيم 

التدريب فى الوسااط المائى     –على الرمال  )التدريبدراسااة مقارنة لتأثير اسااتخدام  76

متر  2111 لمتسابقي الرقميعلى بعض المتغيرات الفسايولوجية والبدنية والمساتوى 

 جرى

                                                                                              فتح هللا المين عبد العزيـز    

 عطية صالح عبد الرسول

 

دراسة مقارنة لبعض السمات النفسية ودورها في تعلم السباحة لطلبة كليات التربية  71

 البدنية  

 عبيـــر رجب مسعود عيسى

 زيـــاد ســـــــــويدان

 عبدالمنعم احمد      تقييم األنماط الجسدية والمتناول الغذائي لالعبي كرة القدم األواسط شباب 78

 رجاء حسين   

 هالة محمد

اتجاهات اإلدارة المدرسية )مدير المدرسة  نحو أهمية مادة التربية البدنية بمدارس  79

 التعليم األساسي والمتوسط ببلدية األصابعة

 إبـراهيـم الطـويـرعبـدالكـريـم 

تاثير برنامج تدريبى مقترح للتصور العقلى على تحسين بعض القدرات البدنية  21

 والمهارية في ألعاب القوى

 

 الفيتورى عثمان عبد السالم

 مصطفي محمد العويمري

 ميلود عمار محمد

ها تاثر برنامج  مقترح لتمرينات  متنوعة علي تنمية بعض القدرات البدنية  وعالق 27

 سنة  22-21) تالميذ مرحلة التعليم األساسي منى بمستوي التحصيل الدراسي  لد

 مصطفى موسى عمر

           ليلي محمد الهنشيري

       ارف النعميشعبدالسالم ال

 الشق الثاني مفاهيم األمن والسالمة المرتبطة بممارسة األنشطة الرياضية لدى تالميذ 22

 األساسيمن مرحلة التعليم 

 العباني.عادل أحمد 

 عطية المهدي ابواالجراس

  صبري إبراهيم عمران بناء مقياس االتزان االنفعالي لدى طالبكلية التربية الرياضية جامعة المنيا 23

 سليمان الصادق األمين

 أبو بكر أوحيدة

الدوري مستوى اتخاذ القرار لدى العبي خط الوسط أثناء مباريات كرة القدم في  24

 الليبي الممتاز

 

 صالح اليسير

 شعبان األزرق

 عبدالكريم نبظ

 سمير فرج ضو                    برنامج مقترح باستخدام التمرينات العالجية والعالج المائي لعالج األلم الرقبة تأثير 25

 ميلود محمد على                 

 يونس عمر الصغير

السلوك القيادي لدى مدرسي التربية البدنية في بعض مدارس التعليم األساسي  26

 سبها والثانوي بمدينة

 محمد ادريس احمد األنصاري

 أحالممجرالو  اهمية علوم الميكانيك الحيوية في المجال الرياضي 21

 زاوي علي                   

أثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي لدى معلمي التربية البدنية العاملين بقطاع  28

 التعليم 

 رمضان الجليدي كريم عبيد              

 *حسين أحمد عمر كازوز

 مؤشر كتلة الجسم وبعض عناصر اللياقة البدنية  29

 وعالقتها باألداء في التمرينات

 

 رقية أبو القاسم الحراري 

 فاطمة سالم الشعاب
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 المستوى المعرفي للمعد البدني في بعض جوانب العملية التدريبية بلعبة كرة القدم 31

 

 خالد محمد حدود            

 علي رمضان المصروب       

 محمد علي عياد 

ساسي األمعوقات تنفيذ دروس التربية البدنية واألنشطة المدرسية في مدارس التعليم  37

 الخمس من وجهة نظر معلمي النشاط والتربية البدنية بمدينة

 خالد محمد التركي

 تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية في جامعة المرقب 32

 

 حميد رجب السويح                     

 محمد مسعود عبد الرازق             

 محمد مفتاح جابر                                                                                                        

دراسة تحليلية لبعض اإلصابات الرياضية خالل البرنامج العملي بكلية التربية البدنية  33

 سبها

 زيدان إبراهيم ساسي الزاهي

 فتحي علي البشيني  الطرق المختلفة إلعادة تأهيل الرياضيين بعد اإلصابة في مفصل الركبةدراسة فعالية  34

 السيد إبراهيم محمد 

 ميالد علي الورفلي

 كلية طلبة لدى النفسية االعباء والضغوط من الحد في الجامعي الرياضي النشاط دور 35

 الصحة العامة الجميل

 

 رمضان الجليدي كريم عبيد

 حسين أحمد عمر كازوز    

                        سهير سالم علي الشقروني

 في الحد من العنف و الجريمة والرياضي البدنيدور النشاط  36

 

 جمعة عبد الحميد شنيب                        

 محمد علي زايد

 س.ف. ماالخوف والرياضيةمسار امتالك المدخالت للتوضيح للمفاهيم في التربية البدنية  31

 ك.أ. باردونوفا – 

نحو ممارسة األنشطة الرياضية  العجيالناتجاهات طالب قسم الحاسوب بكلية التربية  38

 في وقت الفراغ

 الشريف الهادي غبرة

 

 الميول نحو أنشطة درس التربية البدنية لدى تالميذ وتلميذات الصف الثامن )غريان  39

 

 أنور عبد العظيم هنيدي 

 محمد عبد الحفيظ النجار      

 أحمد علي محمد بن إبراهيم     

مقترح لتطوير بعض الصفات البدنية الخاصة علي طلبة قسم  منهج تدريبيتأثير  41

 اآلداب والعلوم المرج في انجاز الوثبة الثالثية البدنية بكليةالتربية 

 عبد المنعم سعد احمد علي  

 عمر  الهرام ليـــــــع

 إبراهيم علي إبراهيم يوسف  

 عيسى الهادي دور البرامج الرياضية الكرتونية التلفزيونية في نشر القيم االجتماعية لدى األطفال 47

تأثـير استخدام أسلوبي التعـلم الذاتـي وتوجـيه األقـران الثنائي في تنمية بعض  42

 المرحلة اإلعداديةمهارات كرة القدم لدى تالميذ 

 

 محمد جـمــال سليم

 عمار سويسي عالقة االنتباه االنتقائي بمستوى اتخاذ القرار في كرة اليد 43

   الحبروش محمد حسن

دور بعض عوامل التنشئة االجتماعية في نشر الثقافة الرياضية بين الطالب  44

 الممارسين وغير الممارسين للمناشط الرياضية

 هللا الحاج      محمد عبد

 فوزي المبروك الهواري    

 ياسين علي شاغوش

 تشخيص وعالج االلتهاب العظمي الغضروفي في مفصل الركبة 45

 

 ميلود النفر  

 أنور هنيدي 

 هشام عباد 
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 أ.ف. خيجيفسكي التربية البدنية: أسلوب حياة صحي للمستقبل 46

 .ف. خيجيفسكي تدريبات التقوية العضلية 41

تأثير النشاط الرياضي والتدليك  على تحسين الحالة الوظيفية والبيو كيميائية لمرضى  48

 السكر غير المعتمد على األنسولين

 عياد علي المصراتي 

 نوري سالم الرزيقي 

 أحمد سليمان محمد صيام 

بو أدور االدارة المدرسية في تحسين المناخ التنظيمي للعملية التعليمية للتربية البدنية  49

 سليم / طرابلس

 الفاروق إمحمد اإلحيمر

 مصطفي العويمري

 التعليم مرحلة طالب لدى الرياضية الممارسة بدافعية وعالقته االجتماعي التوافق 51

 المتوسط

 يوسف محمد عليوي

 خالد عبدهللا عبدو المريمي

 حنان رمضان الديب        

 لناشئي كرة اليدتصميم اختبارات قدرات االدراك الحس حركي  57

 

 * عبد السالم صالح انبيص

 ** سامي مسعود سحبون 

 مفتاح الشريف بمصع

دراسة السلوك الصحي لدي طلبة جامعة سبها من ناحية التغدية الصحية، النشاط  52

 والتوثر التدخين،البدني 

 

  عبد هللامحمد رمضان 

 ابراهيم الصالحين حسن 

 الباروني حريبشمحمد 

 

 دراسة بعض الضغوط النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات لطالب التدريب الميداني   53

 بكلية التربية البدنية  ـــــ جامعة سبها

 

 نوري حسن إكرفيت 

 أ . الطاهر علي المعرف 

 أ. محمد سالمة النويصري

 

 داديةاإلعحصة التربية الرياضية وتأثيراتها النفسية والجسمية على تالميذ المرحلة  54

 

د. عيادة مسعود عقوب                                     

 د. نجاة سالم زريق

 التوصيات 55

 

 توصيات المؤتمر

 الفهرس العام 56

 
 الفهرس

 


