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قائمة احملتويات
التسمسل

اسم الباحث

عنوان البحث

الصفحة

1

كميمو أبو لقاسم العموري

تأثير برنامج تدريبي بميومتري لتنمية لقدرة العضمي

8-1

أ.د ناجي اليادي خميفة

لذارعين والرجمين ودقة أداء الضربة الساحقة

د .سيير عمي خميس
2

ميمـ ــود محم ـ ــد وادي
أ /عماد رمضان كعيب

3

د .لطفية أمحمد شقالبو
د.فاطمة جمعة بن سعود

4

د  /زينب سالم جمعة
د .إبراىيم محمد ابوعجيمة

تقييم المشاركة باألنشطة الترويحية (الرياضي

13-9

واالجتماعي) لدى المعاقين ذىنياً من (  15-12سنة)
وضع مستويات معيارية لبطارية اختبارات

28- 14

مستخمصة لقياس االستعداد البدني في كرة اليد
تأثير استخدام الصور المتسمسمة كوسيمة تعميمية عمى

34 - 29

مستوى تعمم عدو 110م حواجز

أ .عادل مفتاح ىبيب
5

أ.م .نوري المبروك عطية عمر
د .الطاىر جابر الباسوس

اثر برنامج تعميمي مقترح في السباحة عمي بعض المتغيرات

45- 35

لطالب السنة األولي بكمية التربية البدنية بالزاوية

م .عمي احمد المبروك
6

د/عبدالقادر أحمد البصباص
د  /ىشام القمودي الحافي

تقويم الميارات الشخصية واألداء التدريسية واالجتماعية

58- 45

لمعممات رياض األطفال بميبيا

أ /جالل محمد ناصر
7

د/حسين عريبي محمد دوعي
د /عبد اهلل صبري االحرش

فعالية التربية الحركية عمى مستوى التحصيل لمميارات

71 -59

األساسية لرياض األطفال من  6 – 4سنوات

د /عبد الوىاب الصادق راشد
8

د /سالم الكوني عمي ابوالقاسم

دراسة مقارنة التدريب البميومترى باستخدام وسائل مختمفة

90- 72

د/عبد الوىاب الصادق راشد

عمى المستوى الرقمي لموثب العالي بميبيا

قائمة احملتويات
التسمسل

اسم الباحث

عنوان البحث

الصفحة

9

د /إبراىيم أبوزيد الذويبي

دور معمم التربية الرياضية في تدعيم بعض مفاىيم

99-91

د  /حسن سميمان الشطور

بمرحمة التعميم األساسي  .حقوق الطفل

د /وليد عمي المرغني
106-100

10
د  :أسامة سالم محمد الشريف

برنامج تدريبي مقترح لتنمية عنصر السرعة وأثره عمى
تحسين المستوي الرقمي لسباحة  100متر

د :سميحة عمي سالم الصقري

زحف عمى البطن

د .وليد عمى المرغنى
11

د /عبدالقادر أحمد البصباص
د /ىشام القمودي الحافي
د /إبراىيم أبوزيد الذويبي

تقييم محتوي مناىج التربية الوطنية والثقافة المدنية
في القيم بمرحمة التعميم االساسى

تنمية
120-107

