ليبيا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الزاوية
كلية التربية البدنية

جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية

مجلة علمية محكمة
تصدر عن كلية التربية البدنية

العدد الثالت عشر

المجلد الثالث

السنة 6102

قائمة المحتويات
التسلسل

-1

اسم الباحث

عنوان البحث

أ .سالم محمد مفتاح سعيد

قياس مستوى المعرفة الرياضية لطالب كليتي التربية البدنية

ا.ك .د .خديجة يوسف أبو خريص
د .ربيعة المبروك سويسي

-0

د.شكري عبد الرزاق القبالوي
أ.مجدي علي الطويش

الصفحة

02-1

وعلوم التربية البدنية والرياضة (جامعة طرابلس – جامعة
الزاوية)

تأثير برنامج تمرينات عالجيه على بعض االنحرافات القواميه
للطرف السفلي لتالميذ المرحله السنيه  21-9سنة

02 -01

أ.عبد السالم احمد محمد
-3

ا  .ك  .د /فرحات رمضان الغالي

أ.م.د  /إبراهيم ابوالقاسم كساب
ا .علي أحمد المبروك

-0

د .ماجدة الطاهر شمبي

د.خديجة الوحشي المبروك

خاصية تركيز االنتباه وعالقتها بدقة أداء ركلة الجزاء لدى

40 -01

العبي األواسط لكرة القدم(بالمنطقة الغربية بليبيا )

اإلصابات الرياضية لدى طلبة السنة الرابعة بكلية علوم

11 -44

التربية البدنية والرياضة بالزاوية

د .عبدا لوهاب الصادق راشد
-4

أ.م.د /أمل على الفاندي

د .عفاف رمضان الجدي

للسيدات الليبيات

-6

أ.م.د  .خديجة الوحشي المبروك

أسباب حدوث اإلصابات لدى طالب السنة األولى بكلية علوم

-1

ا  .ك  .د سعاد على محمد زبون

تأثير برنامج مقترح باأللعاب الصغيرة على تنمية بعض

-7

ا  .ك  .د فرج محمد بن سليم
ا  .ك  .د كمال على الغول
ا  .ك  .د نوري محمد الزراع

-9

د .زينب سالم جمعة

تأثير تدريبات الزمبا علي بعض القياسات االنتروبومترية

71-10

110-77

التربية البدنية والرياضة بالزاوية

101-113

القدرات الحس _ حركية والبدنية والمهارات الطبيعية لألطفال
متحدي اإلعاقة الذهنية ( القابلين للتعلم )

د .سالم الكوني علي

د .فوزي مصطفى المنير

دراسة مسحية لواقع األندية الرياضية الليبية

تأثير برنامج تدريبيي مقترح على األداء المهاري واالنجاز الرقمي
لدفع الجلة بطريقة الدوران للمرحلة السنة (  ) 01 – 02سنة

160-107
170 -160

التسلسل

عنوان البحث

اسم الباحث

-12

010 -173
أ /علي أحمد المبروك

د  /عبدالسالم الشارف النعمي

-11

الصفحة

تأثير برنامج تعليمي باستخدام الحاسب اآللي على مستوى

أداء بعض المهارات األساسية للناشئين في كرة القدم تحت

ا  .ك  .د  /فرحات رمضان الغالي

 01سنة بالمنطقة الغربية بليبيا

د .شكري أمحمد نانيس

تقييم بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لطالبات

د .الصديق سالم السائح

التعليم المتوسط (المرحلة الثانوية) سن  01:02سنة

د/سالم الكوني علي

تأثير برنامج تدريبي لتحسين خطوة الحاجز والمسافات

000 -013

البينية لسباق 011م حواجز سيدات

039 -003

ا  .ك  .د.سعاد إسماعيل الفقى

تأثير اختالف مصادر الطاقة الالهوائية على بعض المتغيرات

049 -002

ا.م.د.إبراهيم ابوالقاسم كساب

عدو.

د /سهير خميس

ا.م.د .سمر ساسي العلو

الفسيولوجية و مكونات الدم في سباق 011م –  111م

