
  ليبيا                

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الزاوية                    

والرياضة   كلية التربية البدنية  
 

 

 مجلة علمية محكمة

والرياضة  تصدر عن كلية التربية البدنية  

 

2017: السنة         الثالث   المجلد       عشر   السابع   العدد   

والعلوم الرتبوية جمةل عامل الرايضة    



 احملتويات قائمة

 التسلسل  اسم الباحث  عنوان البحث  الصفحة 

 تنمية القوة العضلية للرجلين والذراعين وتأثيرهما علي الضربة الساحقة 8   -  1

 في الكرة الطائرة 

 

 د. مكيهل أ بو لقامس العموري 

 أ .د انيج الهادي خليفة 

 د. سهري عيل مخيس 
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9-  13   

 (تقييم المشاركة باألنشطة الترويحية )الرياضي واالجتماعي

سنة  15-12لدى المعاقين ذهنيًا من ) ) 

ميلــــود محمـــــد وادي   . د    

عامد رمضان كعيب   . أ    
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14-  28  

 وضع مستويات معيارية لبطارية اختبارات مستخلصة 

 لقياس االستعداد البدني في كرة اليد 

شقالبو   د. لطفية ا محمد   

 د.فاطمة مجعة بن سعود 
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92  -  34  

 

 110   عدو تعلم مستوى  على تعليمية كوسيلة المتسلسلة الصور استخدام تأثير
 حواجز 

 د . زينب سامل مجعة 

 د. ابراهمي محمد ابوجعيةل 

 أ . عادل مفتاح ههبب 
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35  –  54   

اثر برنامج تعليمي مقترح في السباحة علي بعض المتغيرات المهارية  
 والنفسية لطالب السنة األولي بكلية التربية البدنية بالزاوية

 . نوري املربوك عطية معر أ  

 د. الطاهر جابر الباسوس 

 املربوك   أ محد أ . عيل  
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64-    58  المهارات الشخصية واألداء التدريسية واالجتماعية لمعلمات  تقويم  

 ليبيا رياض األطفال ب 

أ محد البصباص   عبدالقادر . د    

هشام القمودي احلاف   . د    

 جالل محمد انص .  أ  
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59  -71  

 فعالية التربية الحركية على مستوى التحصيل للمهارات األساسية 

سنوات  6  – 4لرياض األطفال من   

 د/حسني عرييب محمد دوعي 

 د/ عبد هللا صربي الاحرش 

 د/ عبد الوهاب الصادق راشد 

7-  



 

72  -  89 

 دراسة مقارنة التدريب البليومترى باستخدام وسائل مختلفة  

 على المستوى الرقمي للوثب العالي بليبيا 

 د. سامل الكوين عيل أ بو لقامس 

 د. عبدالوهاب الصادق راشد 

 

8-  

 

90-  98 

 

 دور معلم التربية الرياضية في تدعيم بعض مفاهيم حقوق الطفل 

بمرحلة التعليم األساسي    

براهمي أ بوزيد اذلوييب   . د  ا   

حسن سلامين الشطور   . د    

      وليد عيل املرغن      د     
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99  -  105 

 برنامج تدريبي مقترح لتنمية عنصر السرعة وأثره على 

متر زحف على البطن  100تحسين المستوي الرقمي لسباحة    

أ سامة سامل محمد الرشيف   . د   

مسيحة عيل سامل الصقري   . د   

        وليد عىل املرغن د.        
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106-  118 

 

تقييم محتوى مناهج التربية الوطنية والثقافة المدنية فى تنمية القيم  
 بمرحلة التعليم األساسى" بليبيا 

أ محد البصباص   عبدالقادر . د    

هشام القمودي احلاف   . د   

براهمي أ بوزيد اذلوييب   . د  ا   
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