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جامعة الزاوية                   
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 مجلة علمية محكمة

والرياضة تصدر عن كلية التربية البدنية  

 

 

2017 - 10-28      :السنة   الثالث :المجلد     عشر الثامن :العدد  

والعلوم الرتبويةجمةل عامل الرايضة   



 

احملتويات قائمة  

ان البحثعنو  الصفحة  التسلسل امس الباحث 

 مسامهة بعض القياسات البدنية والأنرثوبومرتية يف مس توى أأداء 1- 9

 هماريت القفز فتحًا و القفز ضامً دلى انش يئ رايضة امجلباز

 

 

 عبدالسالم الشارف ميالد النعمي /د 

  نورادلين الصغري سامل املرصايت                                / د

 عبدالقادر حسني ابوديةعبدامحليد / م

1 

" الاجتاه حنو تعمل الس باحة و عالقته ابلتحصيل ادلرايس دلى طلبة  15-10

 لكية الرتبية البدنية جبامعة الزاوية"

 

 د.عبري رجب مسعود *

براهمي.د  البليعزي محمد ا 

 الساحئ سامل الصديق  د.
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16-21 ة عىل تمنية بعض احلراكت تأأثري الألعاب الصغرية والقصة احلركي 

الأساس ية والصفات البدنية يف التعبري احلريك دلى رايض الأطفال 

 مبدينة الزاوية

 3 د. عائشة الهبلول محمد

 عىل وأأثرها الفنية واللجان الرايضية الاحتادات لأعضاء املعرفة دور 22-  28

 ال داري الأداء

  زراع                             محمد نوري .د

 سلـــــمي بن فـــــرج د 

4 

بعض املشالكت الاجامتعية وعالقهتا بعزوف طلبة جامعة الزيتونة عىل  36-29

 ممارسة النشاط الراييض

 

 احلافظ املربوك غوار عبد د.

 غرييب ضوءاحلكمي  عبد د.

 جامل سوندي خيلف د.
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 دراسة لبعض الاحنرافات القوامية لتالميذ املرحةل 37-44

 (س نة مبدارس يفرن املدينة15-12السنية من )

 

 متومني خيلف بن عرييب

                                       يبنش ماجدة الطاهر 

 عبد هللا صربي الاحرش

6 

فاعلية برانمج تدرييب خلفض السلوك العدواين ذلوي الاعاقة البرصية  56-45

 يف مرحةل الروضة
 د. حنان مبارك محمد القحطاني
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57-60  
دراسة بعض املظاهر السلبية للمنافسة الرايضية لطلبة  مرحةل التعلمي 

 الثانوي

 

 د.عبداحلكمي ضو غرييب

 د.العجييل عيل الشاوش

 د.محمد الباروين خربيش

8 

 

 



 التسلسل اسم الباحث عنوان البحث الصفحة

ية والرايضة  السلوك الصحي وعالقته ابجتاهات طالب لكية الرتبية البدن  73-61

 حنو ممارسة النشاط الراييض

                      د. ماجدة الطاهر أأمحد شنيب

                   ابراهمي ابوالقامس كسابد. 

 الطاهر أأمحد شنيبنوال د. 
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 الوظيفي لأداءوعالقهتا اب ملقديم الرعاية التأأهيلية البدنيةاحلاةل  86-74

 

 .د/سعـــاد عيل زبون

 .د/محيدة محمد جماهد
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 جملة علمية حمكمة متخصصة يف علوم الرتبية البدنية والرياضة

 نشر

  -:السيـــــد ة احملــــــرتمة 

 

 

 

 بعدالتحية
 تتشرف هيئة تحرير المجلة العلمية بإعالمكم أن بحثكم الموسوم ب

.......................................................................... 
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بموقع المجلة على الشبكة العالمية     2017 -10-28  عشر لسنة الثامنفى العدد  هنشر  تم قد
   www.msport.zu.edu.lyللمعلومات

 

 وافر االحترام،،،،مع 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 رئيس التحرير                                                 مدير التحرير

 الوهاب الصادق راشد                                   د. جناة معران بندق د. عبد

 الى-  
ف الدوريمللا - 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نجاةدنجاة 


