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والعلوم الرتبويةجمةل عامل الرايضة   



المحتويات قائمة  

 

 

 التسلسل امس الباحث عنوان البحث الصفحة

تقيمي تأ ثري املقررات العملية عيل احلاةل الفس يولوجية لطلبة  19-1

بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة الس نة ال وىل  

 د .خدجية الوحييش

 د .سعاد اسامعيل الفقيه

 البش يت رمضان عةمج

1 

آيل عىل تعمل تأ ثري التعلمي املربمج ابس تخدام احلاسب  25-20 ال

 الرضبة ال مامية يف تنس الطاوةل

 

          أ .م.د فاطمة سامل الشعاب                   

 أ . العجييل ابراهمي القاليل

2 

دراسة مقارنة بني تالميذ مدارس الريف واحلرض يف  31-26

 القدرات العضلية

 

أ . فؤاد عيل العريب                         

بش نة.                                 أ . فتحي الس يد 

 أ . سايم عيل برق

3 

32 -39- 
برانمج تدرييب لتمنية التحمل اخلاص لالعيب كرة القدم حتت 

" س نة 11"   

د انفع بشري املالطي                                                                                                

 العجييل القاليلد صبحي 

4 

60-40 
الإصاابت البدنية)أ س باهبا ، أ نواعها ، أ ماكهنا( دلي 

 الناش ئني يف بعض ال نشطة الرايضية ابملنطقة الغربية "

براهمي ابوالقامس كساب  د . اإ

 د. مجعة رمضان  البش ىت

5 

عالقة بعض القياسات اجلسمية والقدرات البدنية  66-61

 الرمقى لرىم الرمحابلإجناز 

 6 د. محمد عىل عامر

88-67 
التنش ئة الاجامتعية ودورها يف تمنية املسؤولية الاجامتعية 

 دلى الرايضيني ابلنوادي الرايضية مبدينة طرابلس

 

 د. ابراهمي عيل ابومعود                   

أ .     فوزي محمد الش بل              

 أ  : صاحل معمر صاحل اهلاميل

7 

مقرتح لتطوير القوة العضلية وحتسني برانمج تدرييب  98-89

 مس توى أ داء التصويب ابلوثب لل مام

 لطلبة الس نة الثانية بلكية الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية

 

 8 أ . فؤاد عيل العريب.

العالقة بني الشوط الاول والشوط الثاين يف التحراكت  101 -99

 (2014افريقيا )ادلفاعية ملنتخب ليبيا لكرة اليد يف بطوةل 

 د انفع بشري املالطي

 د صبحي العجييل القاليل
9 



 

المحتويات قائمة  

 

 

 

 التسلسل امس الباحث عنوان البحث الصفحة

101-119 

أ ثر ممارسة النشاط الراييض عىل بعض املشالكت النفس ية 

 دلى كبار السن طرابلس

 د. محمد عطية املقروش

 

10 

132-120 

املصاحبة لربانمج غذايئ يف بعض  "تأ ثري مترينات الايروبك

 القياسات الانرثوبومرتية "

 د.مسر سايس العلو

 د.فوزية املنذرة

البش يترمضان د.مجعة   

11 

فاعلية مقرر التغذية الرايضية يف تطوير مس توي الوعي  142-133

دنية وعلوم الغذايئ دلى طلبة الس نة ال ويل بلكية الرتبية الب

 الرايضية جامعة الزاوية

سامعيل                   الفقيه د . سعاد اإ

د . خدجية املربوك الوحييش         

12 

 

 
 13 د. محمد عطية املقروش


