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 صفوت عبد الستار

 هيئة االشراف السنة المرحلة الباحث عنوان الرسالة م

 

      م

1  
دراسة مقارنة لقياس محيط الصدر قبل وبعد الشهيق وعالقتها باللياقة 

 البدنية
 2791 الماجستير زكية محمود عبد الفتاح النشار

 أ.د/ حكمت حسين مصطفي
 أ.د/ مصفي حافظ غانم
 د/ سليم أحمد خليل

 أ.د/ حسن سيد معوض 2791 الماجستير خديجة محمد عبد اللطيف العالقة بين أنماط األجسام والتحصيل العملي في معاهد التربية الرياضية  2

3  
المرحلة اإلعدادية بمدينة اإلسكندرية لطالبات دراسة عن إنحرافات القوام 

 وعالقتها المستوي االقتصادي واالجتماعي
 أ.د/ إبراهيم حامد قنديل 2791 الماجستير رجاء علي بالل أحمد

4  
دراسة ميدانية لتشوه تفلطح القدمين بالمرحلة اإلعدادية )بنين_ بنات( 

 منطقة شرق اإلسكندرية 
 2791 الماجستير عادل علي حسن

 حسين رشدي عثمانأ.د/ 
 د/ حاتم محمد اإلبياري

 أ.د/ حسن سيد معوض 2791 الماجستير ليلي توفيق علي هدايت الشهريةتأثير حركات السالح على النبض وضغط الدم أثناء الدورة   5
 أد/ حكمت حسين حسني 2791 الماجستير نعمات أحمد عبد الرحمن للياقة العضلية على النشء الليبي من البنات تطبيق اختبار كروز ويبر  6

عالقة فسيولوجيا التنفس بمستوي األداء العملي لطالبات المعهد العالي   7
 للتربية الرياضية للمعلمات باإلسكندرية

 أ.د/ فاطمة محمد حسان 2791 الماجستير أميرة حسن محمود محمد
 لوهاب محمداد/ محمد عبد 

8  
عقليًا والتالميذ العاديين من التشوهات القوامية المنتشرة بين المتخلفين 

 ( بنين )دراسة مقارنة(21-21سن)
 أ.د/ إبراهيم حامد قنديل 2791 الماجستير علي محمود علي عيد

 2791 الماجستير محمد عوض بسيوني تأثير البيئة الحرارية على ظاهرة التعب في األداء الرياضي  9
 أ.د/ حسين رشدي عثمان
 أ.د/ يس محمد الصادق

 2791 الماجستير يوسف علي دهب  تأثير بعض العناصر الغذائية على المجهود البدني  10
 د/ يس محمد الصادق

 الجواد محمد طهد/ عبد 

11  
أثر أنواع اإلحماء على بعض الوظائف الفسيولوجية وعلى سرعة عدو 

 م للمبتدئين211
 2791 الماجستير بهي الدين إبراهيم سالمه

 أ.د/ حسن سيد معوض
 أ.د/ أحمد فتحي الزيات
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دراسة حول المقاييس المورفولوجية وعالقتها بمتطلبات بعض األلعاب   12
 الدولي بجمهورية مصر العربيةالجماعية في المستوي 

 2791 الماجستير جمال الدين عبد العزيز مراد
 أ.د/ خالد الحديدي

 د/ أحمد محمد خاطر

 2791 الماجستير سعد محمد قطب السيد أثر اإلصابة بالطفيليات على بعض المسابقات المختلفة في ألعاب القوي  13
 أ.د/ خليل فوزي إبراهيم

 أ.د/ محمد فخر الدين الصاوي

14  
دراسة حول العالقة بين ممارسة النشاط الرياضي والحد من إصابات 

 العمل لعمال الصناعة في جمهورية مصر العربية
 أ.د/ عبد العظيم فياز 2791 الماجستير عويس علي الجبالي

15  
برنامج مقترح لتنمية التوافق العضلي العصبي عند تالميذ الصفين 

 الخامس والسادس ابتدائي )بنين(
 2791 الماجستير أحمد إبراهيم إسماعيلفتحي 

 أ.د/ خليل فوزي إبراهيم
 أ.د/ أمين نايل خليل نايل

 2791 الماجستير متولي مختار حسن متولي بهايم أثر السباحة في تنمية الجلد الدوري التنفسي  16
 أ.د/ سرور أسعد منصور
 أ.د/ محمد السيد شطا

17  
ومعدل استهالك الجلكوز تأثير النشاط الرياضي على تركيز الكولسترول 

 في الدم
 2791 الماجستير محمد سعد محمد عبد اهلل

 أ.د/ محمد السيد شطا
 أ.د/ عزت خميس أمين

18  
التشوهات القوامية لالعبي الدرجة األولي في كرة القدم بجمهورية مصر 

 العربية
 أ.د/ حسن سيد معوض 2791 الماجستير محمد وجيه عبد الجواد على سكر

المسابقات األساسية في ألعاب القوي على النبض والضغط أثناء تأثير   19
 الدورة الشهرية

 2799 الماجستير سامية عبد الجواد أحمد
 أ.د/ أحمد يوسف مالك
 أ.د/ وفاء محمد أمين

20  
أثر التمرينات العالجية للجزء العلوي من الصدر في تنمية السعة الحيوية 

 للرئتين
 2791 الماجستير جابر حسين رضوان

 أ.د/ محمد السيد شطا
 د/ عزت خليل أمين

21  
دراسة أثر التدخين على بعض الصفات البدنية لشباب المرحلة الجامعية 

 ممارسي النشاط الرياضي باإلسكندرية
 2791 الماجستير حامد عبد الفتاح أحمد األشقر

 د/ عماد الدين عيد
 د/ زكي محمد درويش

 أ.د/ عباس عبد الفتاح الرملي 2791 الماجستير عبد الرحمن سيد حافظأثر فترة التدريب األساسي على بعض عناصر اللياقة البدنية والمتغيرات   22
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 الفسيولوجية للطلبة الجدد الملتحقين بالكلية الجوية

الرشاقة وعالقتها ببعض القياسات الجسمية لطالبات كية التربية الرياضية   23
 أ.د/ سامية هانم عبده 2791 الماجستير ليلي صالح الدين محمد سليم بالقاهرةللبنات 

24  
دراسة مقارنة للحالة الصحية العامة لألفراد الرياضيين وغير الرياضيين 

 بعد سن الستين
 أ.د/ ساميه هانم عبده 2791 الدكتوراه محاسن السيد عامر

25  
الرياضية باإلسكندرية في دراسة معلومات واتجاهات طالبات كلية التربية 

 التغذية ونوعية وجباتهم
 2791 الماجستير مرفت إبراهيم رخا

 أ.د/ ناهد كامل
 أ.د/ نادر عبد السالم العوامري

التشوهات القوامية ألطفال الريف المصري ودور التربية الرياضية في   26
 عالجها

 أحمد عبدهأ.د/ ساميه هانم  2791 الدكتوراه نادية عبد الحميد الدمرداش

 أ.د/ عباس عبد الفتاح الرملي 2797 الماجستير  إبراهيم عبد ربه خليفة االنحرافات القوامية لالعبي ألعاب القوي بجمهورية مصر العربية  27
 أ.د/ ى.م.كوتس 2797 الدكتوراه أبو العال أحمد عبد الفتاح التعب الطرفي عند العمل الموضعي والعام في اإلنسان  28

29  
اختبارات للقوام لتطبيقها في قبول الطالبات بكلية التربية الرياضية اقتراح 
 للبنات

 أ.د/ ساميه هانم عبده 2797 الماجستير إلهام إسماعيل محمد شلبي

30  
أثر برنامج مقترح للنشاط الرياضي على الياقة البدنية لمرضي البلهارسيا 

 للمرحلة اإلعدادية بمركز البدراشين
 2797 الدكتوراه سميحة خليل فخري

 أ.د/ زينب أحمد فهمي
 أ.د/ أحمد يوسف مالك

أثر التمرينات العالجية على بعض تشوهات القوام لطالبات المحلة   31
 اإلعدادية بمحافظة القاهرة

 2797 الدكتوراه صفية عبد الرحمن أبو عوف
 أ.د/ حسن سيد معوض
 أ.د/ حنفي محمود مختار

 2797 الدكتوراه عصام محمد أمين حلمي المائية على إنزيم مصل الدم السيرمدراسة مقارنة ألثر بعض الرياضات   32
 أ.د/ أحمد فؤاد الشربيني
 أ.د/ ممتاز محمد الصاوي
 د/ نادر عبد السالم العوامري

 أ.د/ حنفي محمود مختار 2797 الماجستير على رياض على عامردراسة مقارنة بين طريقتين من طرق التدريب لتنمية نواحي فسيولوجية في   33
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 أ.د/ مصطفي كامل بيبرس جري المسافات المتوسطة
 أ.د/ عباس عبد الفتاح الرملي 2797 الدكتوراه  علي محمد زكي تشوهات القدمين وعالجها بالقدرة الحركية  34

 2797 الدكتوراه لواحظ فيدال خليله التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية أثناء المجهود الرياضي  35
 زينب أحمد فهمي أ.د/

 أ.د/ أحمد يوسف مالك

تأثير برنامج للتمرينات الرياضية على تشوه اصطكاك الركبتين لتالميذ   36
 المرحلة اإلعدادية باإلسكندرية

 2797 الدكتوراه محمد السيد شطا
 أ.د/ كمال وسي ميره
 د/ زكي محمد درويش

تصيب المرأة اقتراح برنامج تمرينات عالجي للتشوهات القوامية التي قد   37
 الحامل قبل وبعد الوضع

 أ.م.د/ سهير حنفي أحمد 2797 الماجستير ناهد أحمد عبد الرحمن على
 أ.م.د/ أحمد محمد خاطر 

38  
استخدام اإلحصاءات الحيوية إليجاد معدالت التغير في مورفولوجيا بعض 

 عظام الرياضيين لنوعيات من األنشطة الرياضية 
 2711 الدكتوراه أحمد عبد السالم حجازي

 أ.د/ يس محمد الصادق
 أ.د/ نادر عبد السالم العوامري

39  
دراسة لبعض عناصر اللياقة البدنية لتالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة 

 اإلسكندرية وأثرها على بعض مسابقات ألعاب القوي 
 2711 الدكتوراه سمير عباس عمر

 أ.د/ أحمد فؤاد الشربيني
 أ.د/ عادل حسن القصعي

 أ.د/ محمد عبد الوهاب محمد

 2711 الدكتوراه عزيزة عبد الرحمن عبد القادر برنامج تمرينات مقترح لتخفيف عسر الطمث للفتيات  40
 أ.د/ عنايات محمد أحمد فرج
 د/ إبراهيم المتولي سماحة

41  
أثر التمرينات الرياضية علي ضغط العين ومدي فائدتها في عالج مرضي 

 األغلوكوما
 2711 الدكتوراه لبيبعنايات علي 

 أ.د/ عنايات محمد فرج
 أ.د/ طه محمد الشيوي

دراسة بعض الخصائص البدنية والمورفولوجية للطالب العرب باألكاديمية   42
 العربية للنقل البحري 

 2711 الماجستير محمد علي حسن
 أ.د/ محمد السيد شطا
 أ.د/ عبد العظيم فياز

 أ.د/ جمال محمد عالء الدين
 أ.د/ عنايات محمد أحمد فرج 2711 الدكتوراه ناهد عبد المعطي إسماعيل عبادةعالقة كمية األكسجين المستهلكة بمستوي ونوعية بعض األنشطة   43
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 الرياضية بالنسبة لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة

44  
والسلبية وأثرها دراسة مقارنة فسيولوجيا التدليك الرياضي والراحة اإليجابية 

على معاودة األداء الرياضي لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات بمدينة 
 اإلسكندرية

 2712 الدكتوراه حياه عياد روفائيل
 أ.د/ حسن سعد البدوي

 أ.د/ دالل هانم أحمد فهمي 
 أ.د/ طارق حسين البدوي

45  
البدنية دراسة ديناميكية تطور بعض الخصائص المورفولوجية والصفات 

 الخاصة لالعبي الكرة الطائرة بمستوياتها المختلفة
 2712 الدكتوراه زكي محمد محمد حسن

 أ.د/ كمال الدين عثمان شلبي
 أ.د/ جمال محمد عالء الدية

 2712 الماجستير سعيد إمام أحمد التدخين وعالقته ببعض عناصر اللياقة البدنية  46
 أ.د/ عباس عبد الفتاح الرملي 

 مصطفي رياض أ.د/ أسامه

تأثير البرنامج الدراسي العملي في كلية التربية الرياضية للبنات على   47
 2712 الماجستير سناء عبد السالم علي إبراهيم بعض العناصر الفسيولوجية 

 أ.م.د/ عزت خميس أمين
 أ.م.د/ حياه عياد روفائيل

 2712 الماجستير نوال إبراهيم علي شلتوت باإلسكندريةدراسة بعض قدرات األداء البدني للتالميذ المتخلفين عقليًا   48
 أ.د/ عفاف عبد الكريم 

 أ.د/ عصام الدين عبد الخالق مصطفي

49  
تأثير التمرينات الراضية لعضالت القدم على تسطح القدم المتحرك في 

 المجال البحري العسكري
 2711 الماجستير أحمد إسماعيل صبري

 أ.د/ محمد السيد شطا
 عبد الفتاح إبراهيم أ.م.د/ محمد

أثر اإلجهاد على بعض الوظائف الفسيولوجية والنفسية لطالبات كلية   50
 2711 الدكتوراه جنات محمد إبراهيم درويش التربية الرياضية باإلسكندرية

 أ.د/ أحمد فؤاد الشربيني
 أ.د/ محمد صالح الدين فهمي
 أ.د/ نادر عبد السالم العوامري

51  
لالعبي الدرجة األولي في كرة القدم  بعض إصابات مفصل الركبة

 بجمهورية مصر العربية "أسبابها ومقترحات للوقاية منها"
 2711 الماجستير سيد مصطفي حسين

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.م.د/ حسني أحمد عبد الرحمن
 د/ سليمان أحمد علي حجر

 أ.د/ محمد السيد شطا 2711 الماجستير صفاء صفاء الدين عباس الخربوطليدراسة مقارنة بين تشوهي اصطكاك وتباعد الركبتين في بعض القياسات   52
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 أ.د/ عبد المنعم بدير القصير (21-7األنثروبومترية للمرحلة السنية من )

المغيرات دراسة مقارنة بين عدائي المسافات القصيرة والطويلة في بعض   53
 2711 الدكتوراه عبد العظيم عبد الحميد السيد الفسيولوجية والنفسية

 أ.د/ محمد سعد فرغلي
 م.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

54  
صابات الطرف السفلي لالعبي كرة  العالقة بين عناصر الياقة البدنية وا 

 القدم في جمهورية مصر العربية
 2711 الدكتوراه محمد فتحي عبد الرحمن محمد سليمان

 أ.د/ إبراهيم حامد قنديل
 أ.م.د/ حسني أحمد عبد الرحمن

55  
أثر فترة إعداد الطلبة المستجدين على بعض المتغيرات الفسيولوجية  

 والبدنية والنفسية للطلبة الجدد بكلية الشرطة
 2711 الدكتوراه محمود سيد محمود قاسم

 أ.د/ أحمد فتحي الزيات
 الدايمأ.م.د/ محمد محمود عبد 

عالقة بعض القياسات األنثروبومترية باإلصابات الشائعة في الجمباز   56
 لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية

 2711 الماجستير مرفت السيد محمد يوسف
 أ.د/ عصمت محمد عبد المقصود

 أ.د/ سيد عبد الجواد السيد

الب المتغيرات الفسيولوجية لطعلى بعض البرنامج الدراسي العملي وأثره   57
 كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم 2711 الماجستير أحمد نصر الدين سيد
 أ.د/ سعد كمال طه

 2711 الماجستير جمال السيد أحمد رمضان الجسمي لدي الصم والبكم أثر برنامج مقترح لرفع مستوي اللياقة البدنية  58
 عنايات علي لبيبأ.د/ 

 أ.د/ محمد صبحي حسانين

59  
أثر التعب العضلي الناتج عن الحمل البدني المختلف الشدة على كفاءة 

 الجهاز الدوري والتنفسي
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح 2711 الماجستير حمدي عبد الرحيم محمد

 2711 الدكتوراه أبو الفتوح محمد الشرنوبيسعد الدين  دراسة للوقاية من اإلصابات في بعض األنشطة الرياضية  60
 م.د/ عصمت محمد عبد المقصود

 م.د/ ناديه محمد رشاد

61  
أثر برنامج تدريبي رياضي مقترح لتنمية القوي العضلية لألطراف العليا 

 لدي المعوقين المصابين بالشلل النصفي السفلي
 2711 الماجستير عاطف زكي إبراهيم أبو اإلسعاد

 الحميد أحمد محمدأ.د/ عبد 
 د/ محمد حسني حمزة

62  
أثر التعب الناتج عن العمل العضلي الثابت والمتحرك على بعض 

 المتغيرات الفسيولوجية
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح 2711 الماجستير مجدي زكريا محمود زكي
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دراسة ميدانية عن بعض االنحرافات القوامية في العمود الفقري لتالميذ   63
 2711 الماجستير محسن يس حسن علي الدروي المرحلة االبتدائية بالقاهرة

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ ماجد محمد ياقوت
 أ.د/ سليمان أحمد حجر

64  
دراسة ميدانية لبعض التشوهات القوامية لدي تالميذ الصف السادس 

 لمنطقة شرق القاهرة
 2711 الماجستير محمود محمد محمد أحمد جاد

 أ.م.د/ حياة عياد روفائيل
 م.د/ سيد عبد الجواد السيد

 م.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح 2711 الماجستير  أحمد علي حسن أثر األحمال البدنية المقننة على بعض وظائف الكلي  65

نقاص الوزن الزائد  66  2711 الماجستير رفيق هارون عبد الوهاب أثر النشاط الرياضي علي تحسين الكفاءة البدنية وا 
 أ.د/ سعد كمال طه

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر

67  
 برنامج مقترح للتربية الصحية للمرحلة األولي من التعليم األساسي

 سنة21: 1 
 2711 الماجستير عبد الرحمن عبد الباسط مدني

 أ.د/ سرور أسعد منصور
 أ.م.د/ عائدة عبد العظيم البنا

على بعض المتغيرات الفسيولوجية والنفسية أثر البرنامج الدراسي العملي   68
 والمورفولوجية لطلبة كلية الشرطة

 2711 الدكتوراه عصام الدين صالح عبد الحميد
 طه كمال سعد/ د.أ

 أ.د/ سليمان أحمد حجر

العالقة بين اإلصابات الرياضية وسرعة رد الفعل والتوازن الحركي وظاهرة   69
 للبنات بالقاهرةالطمث لفتيات كلية التربية الرياضية 

 أ.د/ صفية عبد الرحمن أبو عوف 2711 الدكتوراه إلهام إسماعيل محمد شلبي
 أ.د/ عائدة عبد العظيم البنا

70  
العالقة بين الحد األقصى الستهالك األكسجين وبعض القياسات 

 األنثروبومترية ومستوي األداء لالعبات بعض الفرق القومية المصرية
 2711 الدكتوراه سكينهأمال الصادق محمد حسين 

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

 2711 ماجستير رضوان محمد رضوان علي أثر المجهود البدني على تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم  71
 أ.د/ كمال عبد الحميد إسماعيل

 أ.د/ حسين أحمد حشمت
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

 2711 الماجستير عبد الرحمن عبد الحميد زاهر تأثير العدو وجري المسافات الطويلة على بعض استجابات الكلي  72
 يسأ.د/ خير الدين عو 

 أ.د/ سليمان علي حجر
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أثر النشاط الرياضي على بعض مكونات الدم وبروتينات المناعة خالل   73
 الموسم التدريبي

 2711 الدكتوراه ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

 د/ أحمد معروف محمد

74  
دراسة االحتياجات الصحية للفرق الرياضية بالمرحلة اإلعدادية بمحافظة 

 القاهرة 
 أ.د/ ليلي حسن بدر 2711 الماجستير أمال زكي محمود مصطفي

75  
تأثير بعض وسائل التخلص من التعب على نسبة تركيز حامض الالكتيك 

 والمستوي الرقمي لدي متسابقي جري المسافات المتوسطة في الدم
 2711 الدكتوراه عادل إبراهيم شتا

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ خير الدين على عويس

 العميد طبيب دكتور / ميخائيل حنا تادرس

دراسة بعض األساليب السلوكية المرتبطة بالمجال الصحي وعالقته   76
 2711 الدكتوراه محمد السيد محمد األمين ( سنة 11: 11ببعض المتغيرات الفسيولوجية األنثروبومترية لألفراد )

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر

77  
أثر برنامج تمرينات مقترح لعالج بعض انحرافات العمود الفقري على 

 كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي لتلميذات المرحلة اإلعدادية 
 2711 الدكتوراه ناهد أحمد عبد الرحيم

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ حسني أحمد عبد الرحمن
 د/ رفيق السيد عبد الوهاب

78  
الجسماني بين المتخلفين عقليًا واالسوياء في مرحلة ما قبل فروق البنيان 

 المراهقة
 أ.د/ محمد صبحي حسانين 2719 الماجستير عرفة علي سالمه علي

أثر برنامج ترويحي رياضي مقترح على بعض المتغيرات الفسيولوجية   79
 لربات البيوت

 سماعيل‘أ.د/ كمال عبد الحميد  2719 الماجستير فاتن زكريا النمر
 أ.د/ كمال الدين عبد الرحمن درويش

80  
بعض المتغيرات األنثروبومترية والفسيولوجية والبدنية وعالقتها باألداء 

 المهارى لالعبي كرة القدم
 2719 الدكتوراه محسن يس على الدروي

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ مفتي إبراهيم حماد

81  
وعالقته بجرعة األنسولين برنامج تدريبي بدني مقترح لمرضي السكر 

 المعطاه وضبط السكر في الدم
 2719 الماجستير محمد أحمد عبده خليل

 أ.د/ كمال عبد الحميد إسماعيل
 أ.د/ محمد أحمد محمد علي

 الحميد إسماعيل أ.د/ كمال عبد 2711 الماجستير أمل جمال سليمان مرسي تأثير برنامج بدني مقترح على بعض المتغيرات البيوكيميائية للعامالت   82



 علوم الصحة الرياضية
 جامعة حلوان ــــــ كلية التربية الرياضية بنينــــــ العلمية  مكتبة األبحاث

 

9 

 صفوت عبد الستار

 هيئة االشراف السنة المرحلة الباحث عنوان الرسالة م

 

 أ.د/ حسين أحمد حشمت

تأثير برنامج تدريبي على وظائف بعض أجهزة الجسم والمستوي الرقمي   83
 م 111لعدائي 

 2711 الدكتوراه  حمدي عبد الرحيم محمد
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ سميحة خليل فخري
 أ.م.د/ محمد السيد خليل

 2711 الدكتوراه رفيق هارون عبد الوهاب البدانة والكفاءة البدنيةأثر برنامج رياضي ونظام غذائي على   84
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر

تأثير تغير شدة المجهود البدني على مستويات هرمون الكورتيزول   85
 واألنسولين في الدم لدي الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي 

 2711 الدكتوراه محمدمحمد علي أحمد 
 أ.د/ حسين محمد حشمت
 أ.د/ سميحة خليل فخري

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

86  
تأثير تناول بعض السوائل على األس الهيدروجيني والكفاءة الوظيفية لدي 

 بعض الرياضيين 
 2711 الماجستير وليد مصطفي سيد درويش

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 سعد ىأ.د/ محمود يحي

87  
تأثير حمل بدني مقنن على مستوي بعض األمالح في الدم لدي 

 الرياضيين
 أ.د/ محمود يحي سعد 2711 الماجستير يوسف محمد كامل أمين

إنحرافات القدم لدي تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة   88
 2717 الماجستير طه سعد علي متولي الجيزة

 شرارةأ.د/ حسام الدين حسن 
 أ.د/ مصطفي محمد شوقي
 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم

89  
تأثير الكربوهيدرات على نشاط العضلة الكهربائي أثناء أداء العمل 

 العضلي الهوائي والالهوائي
 2717 الدكتوراه عزه فؤاد محمد الشورى

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

90  
لتأثير التدليك العام والجزئي على بعض المتغيرات دراسة مقارنة 

 الفسيولوجية للرياضيين
 2771 الدكتوراه أحمد على حسن إبراهيم

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ أحمد معروف محمد

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
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قياس المعارف القوامية لدي تلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي   91
 2771 الماجستير إقبال رسمي محمد محمد القاهرة بمحافظة

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر

 د/ محسن يس الدروي

 2771 الماجستير أمل جميل يوسف مصطفي دراسة مقارنة لبعض طرق تقويم النمط الجسمي  92
 أ.د/ ليلي عبد العزيز زهران
 أ.د/ ليلي السيد فرحات

93  
البدني األقصى على مستوي تركيز أمالح الصوديوم  تأثير الحمل

 والبوتاسيوم واألس الهيدروجيني في الدم
 2772 الماجستير أشرف محمد علي علي وهبه

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ أحمد معروف محمد 

تقويم مناهج الصحة العامة والتربية الصحية بكليات التربية الرياضية   94
 بجمهورية مصر العربية

 2771 الدكتوراه آمال زكي محمود مصطفي
 أ.د/ ليلي عبد العزيز زهران
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ سميحة خليل فخري

95  
دراسة مقارنة لتأثير أحمال بدنية مختلفة الشدة على بعض االستجابات 

 الوظيفية للكبد
 2771 الدكتوراه مجدي زكريا محمود زكي

 أ.د/ أحمد فتحي الزيات
 أحمد معروفأ.د/ 

 2771 الماجستير هشام أحمد سعيد إبراهيم حافظ اإلصابات الرياضية لدى العبي الكرة الطائرة أسبابها وطرق الوقاية منها  96
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ أحمد كسرى عبد النبي
 م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

 2771 الماجستير جمال عبد الملك فارس البدنيتأثير التدخين على وظائف الرئتين وعالقته بالمجهود   97
 أ.د/ السيد سالم

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر

98  
قياس ثقافة التربية للحياة األسرية لتالميذ المرحلة الثانوية في محافظة 

 القاهرة
 2771 الماجستير حنان علي حسانية محمد

 أ.د/ ليلي عبد العزيز زهران
 أ.د/ ليلي حسن بدر

الركبة بعد اإلصالح الجراحي إلصابة الرباط الصليبي تأهيل مفصل   99
 األمامي

 2771 الدكتوراه ياسر سعيد شافعي أبو العال
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر

 أ.د/ عفت أحمد مهدي
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أثر برنامج تأهيلي لعالج خلل هبوط قوس القدم الطولي لدي تالميذ   100
 التعليم األساسي بمحافظة القليوبية

 2771 الماجستير رزقأشرف أحكام محمد 
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

101  
أثر ثلوث الهواء على الكفاية البدنية وبعض المتغيرات الفسيولوجية 

 للرياضيين وغير الرياضيين
 2771 الدكتوراه طه سعد علي

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ إبراهيم خليل محمد

 2771 الماجستير أحمد سعيد زهران برسيم المواصفات الجسمية لالعبي المستويات العليا في رياضة التايكوندو   102
 أ.د/ حسام الدين حسن شرارة
 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد
 أ.د/ رفيق هارون عبد الوهاب

تأثير التدليك االنعكاسي على سرعة استعاد االستشفاء وبعض المتغيرات   103
 طالبات كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرةالبيولوجية ل

 2771 الدكتوراه إقبال رسمي محمد محمد
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ سليمان أحمد على حجر
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

104  
تأثير نظام مقترح الستخدام الساونا الفنلندية على استعادة استشفاء رياضي 

 المستوي العالمي 
 2771 الماجستير إبراهيم الدسوقي عبد اللطيف محمد

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ سميحة خليل فخري

 د/ مجدي زكريا

 2771 الماجستير أحمد محمود عبد الهادي المناوي إصابات حزام الكتف لدي سباحي المسافات القصيرة  105
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ حسام الدين حسن شرارة

 إلهام إسماعيل محمد شلبيأ.د/ 

106  
أثر برنامج عالجي حركي مقترح لتحسين بعض القدرات الحركية للمعوقين 

 بدنيًا )شلل األطفال المخي
 2771 الدكتوراه حسين محمد صادق المصيلحي داود

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ محمود الطيب ناصر

تدريبي مقترح على مدي تكيف بعض إنزيمات الطاقة تأثير برنامج   107
 الهوائية

 ألميناأ.د/ محمد السيد  2771 الدكتوراه حمدي عبده عبد الواحد عاصم
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
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 براهيم خليل علي‘د/ 

 2771 الماجستير داليا على حسن منصور تأثير األحمال مختلفة الشدة على تركيز الصوديوم والبوتاسيوم في البالزما  108
 أ.د/ سعد كمال طه

 ام سماعيل محمدهأ.د/ إل
 د/ مريم السيد عبد الرحمن

109  
تأثير برنامج عالجي حركي مقترح على تحسين بعض الصفات البدنية 

 واضطرابات النشاط الكهربي المخي لمرضي الصرع
 2771 الماجستير ريهام عز الدين الكيالني

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 محمود الطيب ناصر أ.د/

 أ.م.د/ محمد أسامه عبد الغني

تأثير برنامج رياضي علي بعض عناصر اللياقة البدنية والكفاءة المهنية   110
 2771 الماجستير صالح عبد الهادي على حسب اهلل للمعاقين بدنياً 

 أ.د/ سهير مصطفي المهندس
 د/ عرفة علي سالمة

111  
الصحية بكليات التربية الرياضية دراسة تحليلية لبعض مقررات المواد 

 للبنين
 2771 الماجستير علي يحي إبراهيم عبد الهادي

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد السيد األمين

 أ.م.د/ آمال الصادق محمد سكينه

تأثير بعض وسائل االستشفاء على سرعة إزالة التعب العضلي لدي   112
 الرياضيين "دراسة مقارنة"

 2771 الماجستير عبد الظاهر عبد اهللمحمد محمود 
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.م.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم

 م.د/ عالء سيد نبيه

 2771 الماجستير نيفين فكري فؤاد حنين تأثير اختالف درجة حرارة الساونا على الكفاءة الفسيولوجية للسيدات  113
 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم

 الدين سيدأ.م.د/ أحمد نصر 
 أ.م.د/ عزه فؤاد الشورى

تأثير برنامج وقائي )صحي_ رياضي( على بعض العوامل الخطرة   114
 2779 الماجستير أمل حسين السيد محمد المسببة ألمراض القلب فوق سن الثالثين

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ سلمان أحمد علي حجر
 أ.م.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
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نظم إنقاص الزن على مكونات الجسم وأسلوب الحياة لدي  تأثير بعض  115
 سنة21-7األطفال من 

 2779 الماجستير جمال حسن علي النادي
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.م.د/ أحمد نصر الدين سيد

116  
تأثير نوعية وكمية حمل التدريب على بعض الخصائص الفسيولوجية 

 ألداء لدي ناشئي وناشئات السباحةوالمورفولوجية لعضلة القلب ومستوي ا
 2779 الماجستير حازم حسين سالم أحمد

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ سلوى حلمي محمد عمران

117  
بعض المحددات البيولوجية النتقاء السباحين الناشئين ومساهمتها النسبية 

 األداءفي مستوي 
 2779 الماجستير محمد محمود احمد سيف يوسف

 أ.د/ زكية أحمد فتحي 
 د/ محمد مجدي حسن أحمد منصور

دراسة تأثير نقل الدم الذاتي علي بعض الوظائف الفسيولوجية والمستوي   118
 الرقمي لجري المسافات المتوسطة أللعاب القوي

 2779 الدكتوراه مها خليل محمد
 أ.د/ سليمان علي حجر

 أ.د/ محمد قدري عبداهلل بكري
 عليأ.د/ إبراهيم خليل 

119  
تأثير التدريب باألثقال على مستوي دهنيات الدم لدي كبار السن من 

 الرجال في وقت الفراغ
 2779 الماجستير  ناهد حسين عبد الحليم

 أ.د/ كمال الدين عبد الرحمن درويش
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

120  
تأثير استخدام نشاط حركي عالجي هوائي مقترح على مستوي هرمون 

 األنسولين والجلكوز لمرضي السكر
 2771 الماجستير خالد جابر عبد الحميد

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ إبراهيم خليل علي

121  
تأثير برنامج بدني حركي عالجي مقترح لحاالت االلتهاب الغضروفي 

 للرقبة 
 2771 الماجستير ريحاب حسن محمود عزت

 محمد قدري عبد اهلل بكريأ.د/ 
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم

 أ.د/ أسامه شطا

122  
دراسة تنبؤيه للمستوي الرقمي للسباحين المصريين في بعض المسابقات 

 2777لدورة األلعاب األفريقية جوهانسبرج 
 2771 الماجستير طارق رمضان علي برجاس

 أ.د/ عادل فوزي جمال
 أ.د/ مصطفي خليل مرسي

مقترح إلنقاص الوزن باستخدام أجهزة التدريب اإللكتروني للمرحلة نظام   123
 ( سنة11-11السنية )

 2771 الماجستير  طارق محمود علي متولي
 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم

 أ.د/ عزه فؤاد الشورى
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 أ.م.د/ رفيق هارون عبد الوهاب

تأثير تناول األحماض األمينية على مستوي بعض األحمال التدريبية   124
 وعالقتها بكمية البولينا المفرزة في البول 

 2771 الماجستير عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

 أ.د/ زكية أحمد فتحي
 أ.م.د/ عبد الرحمن أحمد صالح

 2771 الدكتوراه هشام أحمد سعيد حافظ على تأخير ظاهرة التعب العضلي للرياضيينتأثير مركب غذائي مقترح   125
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري 

 أ.د/ حسن أحمد حشمت
 أ.د/ ترش فان أوسبري

تأثر برنامج تدريبي للوثب العميق على زمن البدء في سباحة الزحف على   126
 2771 الماجستير وائل محمد توفيق عبد الباري البطن

 أ.د/ محمد مجدي منصور
 أ.د/ مصطفي محمد مرسي

127  
دراسة السلوك الغذائي واالنحرافات القوامية في البيئة الريفية والحضرية 

 لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية
 2777 الماجستير أحمد أحمد إبراهيم

 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

128  
الهوائي والالهوائي على بعض تغيرات كرات الدم تأثير الحمل البدني 

 البيضاء وهرمون الكورتيزول في الدم لدي الرياضيين
 2777 الماجستير أحمد سمير أحمد علي

 أ.د/ ليلي صالح الدين سليم
 أ.د/ آمال الصادق سكينة

تأثير الجهد البدني األقصى على مستوي الشوارد الحرة وعالقتها ببعض   129
 الفسيولوجية لدي الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضيالمتغيرات 

 2777 الماجستير أحمد صالح عبد الحميد عبد الباقي
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ فاروق السيد عبد الوهاب

130  
تأثير إختالف األحمال التدريبية الالهوائية ذات الشدة القصوى على 

وعالقته بالتغير في معدالت الكتات الدم  (H-LDH&M-LDH)إنزيمي 
 وبعض المتغيرات الفسيولوجية

 2777 الماجستير أحمد قدري محمد محمد موسي
 أ.د/ عويس علي الجبالي
 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحمن

 أ.د/ سعد كمال طه

131  
تأثير برنامج بدني تأهيلي متنوع للمصابين باالنحناء الجانبي في العمود 

 سنة( بنين21-1التعليم األساسي للسن )الفقري لتالميذ 
 2777 الدكتوراه أشرف أحكام محمد رزق

 اهلل بكريأ.د/ محمد قدري عبد
 أ.د/ أسامه عبد الحميد شطا
 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
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دراسة ديناميكية استشفاء بعض المتغيرات السيكوفسيولوجية المرتبطة بأداء   132
 مجهود بدني مقنن لدي مجموعة من الرياضيين 

 2777 الماجستير جمال غريب أحمد
 أ.د/ محمد نصر الدين رضوان
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

133  
ة النشاط الكهربي للعضالت أثناء التصويب باالرتكاز وعالقته بالقو 

 العضلية ودقة التصويب لدي العبي كرة اليد 
 2777 الماجستير حمدي محمد جوده القليوبي

 أ.د/ زكية أحمد فتحي 
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي
 أ.م.د/ عزه فؤاد الشورى

 2777 الدكتوراه حنان علي حسانين محمد م211اإليقاع الحيوي لناشئي السباحة وعالقته باإلنجاز الرقمي لسباحة   134
 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

 كارم متولي مصطفي

135  
دراسة تحليلية لمستوي الخدمات الصحية وعالقتها ببعض دالالت الحالة 

 الصحية لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي
 2777 الماجستير خالد جبر سالم علي

 أ.د/ سميحة خليل فخري
 السيد محمد األمينأ.د/ محمد 

 د/ طه سعد على متولي

136  
تأثير الحمل البدني الهوائي والالهوائي على إنزيم الجلوتاثيون كأحد 

 مضادات األكسدة وعالقته بمستوي حمض الالكتيك في الدم
 2777 الماجستير خالد جالل عبد النعيم

 أ.د/ زكيه احمد فتحي
 أ.د/ سعد كمال طه

الرياضيين وغير الرياضيين في المعلومات واالتجاهات دراسة مقارنة بين   137
 2777 الماجستير زكريا حسن حسن شحاتة الغذائية لطالب المرحلة الثانوية بمحافظة دمياط

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.م.د/ أمال الصادق محمد سكينه

138  
مستوي األداء لبعض مسابقات الميدان والمضمار وعالقتها ببعض 

الوظيفية والبدنية واإليقاع الحيوي لدي طالب قسم التربية المتغيرات 
 الرياضية "بجامعة األزهر"

 2777 الماجستير سامح فوزي عبد الفتاح السيد
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.م.د/ آمال الصاق سكينه

تأثير برنامج تدريبي للقوة واإلطالة العضلية على تحسن اختالل التوازن   139
 العضالت العاملة في مفصل الركبةالعضلي في 

 2777 الدكتوراه عاطف رشاد خليل حسين
 أ.د/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز النمر

 أ.م.د/ أحمد كسرى معاني
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم 2777 الماجستير المنعم عكاشةعبد الحليم مصطفي عبد تأثير التمرينات العالجية على بعض المتغيرات المرتبطة بإصابة االنزالق   140
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 أ.د/ عزه فؤاد الشورى الغضروفي القطني من الدرجة األولي

141  
أثر استخدام بعض طرق التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت 

الحسية علي زيادة المدي الحركي والقوي القصوى وتحمل القوي في بعض 
 العضالت العاملة في مفصل الحوض )دراسة مقارنة(

 أ.د/ محمد العربي شمعون 2777 الماجستير د اللطيفعصام أنور عب
 أ.د/ عثمان حسين رفعت

142  
تأثير برنامج للتمرينات والوعي القوامي علي تحسين بعض االنحرافات 

 القوامية الشائعة لتالميذ المرحلة اإلعدادية
 2777 الماجستير مجدي محمد نصر الدين عفيفي

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 ماهر أنور حسنأ.د/ أحمد 

143  
تقنين حمل التدريب لسباحة الناشئين بداللة معدل النبض ونسبة تركيز 

 حامض الالكتيك
 2777 الدكتوراه محمد إبراهيم الدسوقي

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم

تأثير برنامج مقترح لتعليم بعض المهارات االساسية السكواش على القدرة   144
 م2777 الماجستير محمد بدر الدين صالح الجندى الالهوائية و مستوى االداء للمبتدئين  

 أ.د/ ليلى صالح الدين سليم
 أ.د/ محمد السيد االمين

145  
التربية الرياضية وعالقتها باالتجاهات الصحية  البيئة الصحية لدرس

 لمدرسي التربية الرياضية بالمرحلة اإلعدادية بمحافظة الشرقية
 2777 الماجستير محمد عبد العظيم محمد مصطفي

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 د/ طه سعد على

146  
تأثير برنامج للتوجيه واإلرشاد الصحي الغذائي على االتجاهات الغذائية 

 وبعض دالالت الصحة البدنية لطلبة كلية التربية الرياضية بالقاهرة 
 2777 الماجستير محمد علي أبو سريع محمد

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

التركيب البنائي للجسم وبعض القياسات األنثروفسيولوجية كدالة صحية   147
 2777 الماجستير مروان محمد صالح محمد للناشئين وعالقتها بمستوي األداء في رياضة التنس 

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي

 أ.د/ طه سعد

 2777 الماجستير مصطفي عبد الحميد محمد السمكري لدي الرياضيينالعالقة بين الحالم البدنية واإلصابة الرياضية   148
 أ.د/ محمد صبحي حسانين

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري 

149  
دراسة العوامل المساهمة في االضطرابات الغذائية لدي العبات بعض 

 األنشطة الرياضية
 2777 الماجستير منال إبراهيم الدسوقي عبد اهلل

 األمين أ.د/ محمد السيد محمد
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي
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دراسة التغيرات التكوينية والوظيفية التي تحدث في عضلة القلب لالعبي   150
 2777 الدكتوراه مها حنفي قطب محمد بعض أنشطة القوي المعتزلين منهم وغير الرياضيين

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم

 أ.د/ حمدي السيد

151  
 HBDH,CPKتأثير حمل التدريب الهوائي والالهوائي على تركيز إنزيمي 

 بعد األداء وخالل فترة االستشفاء لدي الرياضيين
 2777 الماجستير هيثم عبد الحميد أحمد داود

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ زكية أحمد فتحي

152  
الناتجة عن تأكل  تأثير التمرينات العالجية والليزر على بعض المتغيرات

 الفقرات العنقية
 2777 الماجستير وائل فؤاد عبد الغني النوني

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ عزه فؤاد الشورى

 د/أمينة عبد الحميد عبد الهادي

153  
دراسة مقارنة للخدمات الصحية بين بعض الفرق القومية للمعاقين 

 واألسوياء
 2777 الماجستير وهبه الشحات محمد سويدان

 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

154  
الخدمات واالحتياجات الصحية للرياضيين بمراكز الشباب بمحافظتي 

 القاهرة والجيزة
 2777 الماجستير ياسر عبد الرحمن عبد الغني

 أ.د/ سميحة خليل فخري
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

155  
االضطرابات الغذائية ومستوي األداء لدي الرياضيين من العالقة بين 

 الجنسين في بعض األنشطة الرياضية
أشرف حسين محمد أبو السعود 

 المليجي
 1111 الماجستير

 أ.د/ سوسن محمد شوقي الغزالي
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

تأثير الحمل البدني الهوائي والالهوائي على التربتوفان وسلسلة األحماض   156
 األمينية كمؤشر للتعب المركزي 

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح 1111 الماجستير إيهاب محمد محمود إسماعيل
 م.د/ محمد عبد الغني عثمان

157  
المرحلة العالقة بين تكوين الجسم ومستوي الحالة الصحية لتالميذ 

 اإلعدادية بنين بمحافظة الجيزة
 1111 الماجستير بهلول عبد الهادي علي تاج الدين

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

158  
تأثير برنامج تدريبي هوائي على بعض المتغيرات الفسيولوجية لحاالت 

 أنيميا سوء التغذية
 1111 الماجستير تامر محمد عبد العزيز منصور

 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ أسامه مصطفي رياض

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين 1111 الماجستير عمرو محمد عبد الحي عبد المجيددراسة تحليلية لمعوقات الرعاية الصحية التي تواجه إعداد الموهوبين   159
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 أ.د/ عزه فؤاد الشورى رياضياً 

للياقة البدنية على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية تأثير برنامج   160
 1111 الماجستير غادة أنيس محمد البدوي لضباط الشرطة

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

161  
الثقافة الغذائية ألولياء األمور وعالقتها بالتكوين الجسماني واالضطرابات 

 الغذائية لطالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة القاهرة 
 1111 الماجستير مجدي كمال عبد الكريم محمد خفاجي

 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي
 أ.د/ مني أحمد عبد الحكيم شعبان

 1111 الماجستير محمد علي عبد المعبود ناشئي كرة اليد أسبابها وطرق الوقاية منهااإلصابات الرياضية لدي   162
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ نظمي محمد درويش

فعالية عنصري القوة والمرونة في الوقاية من اإلصابات الشائعة وتأثير   163
 اإلصابة على مستوي كفاءة الجهاز المناعي لالعبي كرة القدم واليد

 1111 الدكتوراه مدحت قاسم عبد الرازق 
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي

 أ.د/ فرحة عبد العزيز المنشاوي

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي 1112 الماجستير أحمد إبراهيم يوسف الشريف تأثير التدريب باستخدام التنبيه الكهربائي علي مستوي البدء في السباحة  164
 أ.د/ أسامه مصطفي رياض

165  
التمرينات التأهيلية على السيدات المصابات بمرض ألم النسيج تأثير 

 ( سنة11-11العضلي الليفي والالئي تتراوح أعمارهن من )
 1112 الماجستير أحمد شاكر طه عبد الحليم

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ عزه فؤاد الشورى

 م.د/ أميرة عبد الصبور شاهين

الدري على اللياقة البدنية والفسيولوجية تأثير ممارسة الرياضة خارج   166
 1112 الماجستير أحمد عبد اهلل جمعان التميمي  لتالميذ المرحلة االبتدائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 أ.د/ أبو العال أحمد عب الفتاح
 أ.د/ محمد صبحي حسانين
 أ.د/ رفيق هارون عبد الوهاب

167  
التدليك على بعض المتغيرات البيولوجية تأثير طريقتين من مختلفتين من 

 للسباحين خالل المنافسة
 1112 الدكتوراه أحمد محمود عبد الهادي المناوي

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ إبراهيم خليل علي

 أ.م.د/ محمد مجدي منصور
 أ.د/ عثمان حسين رفعت 1112 الماجستير عبيد سيد عبيدأسامه  المحددات البدنية والفسيولوجية لالعبي الخماسي الحيث )دراسة مقارنة(  168
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 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ عبد الوهاب علي الشرقاوي

169  
تأثير طريقتين مقترحتين لتأهيل المفصل المصاب بالتهاب اللقمة الوحشية 

 "تنس البو" باستخدام التنبيه الكهربائي وبرنامج حركي بدني
 1112 الدكتوراه داليا علي حسن منصور

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ حسام الدين حسن شرارة
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم

170  
تأثير نموذجين لتشكيل الدورة التدريبية الصغرى على منحنيات التعب 

 2111-متر 111واالستشفاء ومستوي اإلنجاز الرقمي لمتسابقي جري 
 متر

 1112 الدكتوراه سعيد فاروق عبد القادر موسي
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ أحمد ماهر أنور حسن

 أ.م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

 1112 الدكتوراه سمير كرم حسين عوض برنامج عالجي بدني للمصابين بالرباط الداخلي لمفصل الركبة  171
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ حسام الدين حسن شرارة

172  
تأثير برنامج مقترح من التمرينات التأهيلية والتدليك العالجي على اآلالم 

 المبكرة لمتالزمة المفصل الرضفي الفخذي  
 1112 الدكتوراه سهام السيد الغمري محمد

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ أسامه محمد عبد الحليم شطا
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

تأثير برنامج تأهيلي مقترح بمفصل القدم المصابة بااللتواء لدي العبي   173
 بعض األلعاب الجماعية 

 1112 الماجستير عادل أبو قريش عبد المعبود
 أ.د/ نظمي محمد درويش
 أ.د/ عزه فؤاد الشورى

 أ.م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

174  
دي حكام كرة السلوك الصحي وعالقته ببعض المتغيرات البدنية والوظيفية ل

 العربية القدم بجمهورية مصر
 1112 الماجستير عبد الرازق يوسف إبراهيم بيومي

 د/ مجدي زكريا محمود
 د/ هشام احمد سعيد

تأثير برنامج تأهيلي بدني مقترح لحاالت المصابين بااللتهاب الغضروفي   175
 العظمي أسفل الركبة

 1112 الدكتوراه عمرو عمر علي سالم
 اهلل بكريعبد قدريأ.د/ محمد 

 د/ محمد رضا محمد عوض
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي 1112 الماجستير عمرو فاروق إسماعيل سالمتأثير التدخين على ذرات األكسجين الشاردة ووظائف الجهاز التنفسي لدي   176
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 د/ سهير سعد قراعه الرياضيين المدخنين وغير المدخنين

المورفولوجية والفسيولوجية تأثير التدريب باألثقال على بعض القياسات   177
 1112 الماجستير محمد حامد محمد فهمي علي للقلب لمرحلة ما قبل البلوغ

 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ سلوى حلمي محمد عمران

178  
تأثير تمرينات تأهيلية نوعية مقترحة لحاالت إصابات أوتار العضالت 

 الدوارة لمفصل الكتف للرياضيين
 1112 الدكتوراه سيد أحمد محمد سالمه يونس

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ عزت محمد كامل

 أ.م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد 

179  
عالقة اإلصابة ببعض األمراض الطفيلية بالسلوك الصحي وأثارها على 

 النشاط البدني لطالب المرحلة اإلعدادية
 1112 الماجستير مدحت أمين سليمان الفيومي

 أحمد علي حجرأ.د/ سليمان 
 أ.د/ سميحة خليل فخري

وضع برنامج رعاية صحية ألعضاء نقابة المهن الرياضية في ضوء   180
 1112 الماجستير هشام أحمد فؤاد محمد إبراهيم دراسة تحليلية لبرامج الرعاية الصحية ألعضاء بعض النقابات المهنية

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر 
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

181  
تأثير التوزيع المرحلي للموسم التدريبي علي بعض المتغيرات الوظيفية 

 وكفاءة الجهاز المناعي للمالكمين الناشئين
 1111 الدكتوراه أحمد عبد اللطيف محمد عامر

 أ.د/ عويس علي الجبالي
 أ.د/ محمد السيد األمين

 أ.د/ ضياء الدين محمد أحمد العزب

مستوي تركيز جلوتامين البالزما وبعض تأثير حملين مختلفي الشدة على   182
 متغيرات المناعة

 1111 الماجستير أشرف محمد حلمي عبد العليم
 أ.م.د/ مجدي زكريا محمد

 م.د/ محمود عبد الحافظ النجار

دراسة مقارنة في الثقافة الغذائية لدي ناشئي ومدربي بعض األلعاب   183
 الفردية والجماعية

 أ.د/ إلهام محمد إسماعيل شلبي 1111 الماجستير أشرف محمد صالح عبد الحكيم
 م.د/ هشام أحمد سعيد

184  
البروفيل البيولوجي لالعبي المنتخبات القومية المصرية في بعض 

 الرياضات الفردية
 1111 الماجستير أشرف نبيه إبراهيم محمد

 أ.د/ محمد نصر الدين رضوان
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

185  
تأثير برنامج تمرينات بدنية تأهيلية مقترح على نبض الجنين وانقباض 
 الرحم للسيدات الالتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل 

 1111 الدكتوراه أمل البكري البيومي حسين
 أ.د/ محمد قدري عبداهلل بكري
 أ.م.د/ أحمد إبراهيم أحمد عارف
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وسلسلة األحماض  مستوي تركيز التربتوفانتأثير التدليك االستشفائي على   186
 األمينية كمؤشر للتعب المركزي 

 1111 الماجستير أيمن فاروق مكاوي عبد التواب
 أ.د/ حسام الدين حسن شرارة
 أ.م.د/ أحمد علي حسن

187  
المؤشرات الفسيولوجية لمناطق شدة األحمال التدريبية الخمسة لدي 

 الرياضيين
 1111 الماجستير إسماعيلتامر عز الدين دسوقي 

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 م.د/ طه سعد

 1111 الدكتوراه جمال حسين علي النادي تأثير برنامج رياضي على التوجيه واإلرشاد الصحي على مرضي السكر  188
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

189  
على بعض الصفات البدنية وعالقتها تأثير برنامج عالجي حركي مقترح 

 بانحرافات العمود الفقري للمعاقين ذهنيا
 1111 الدكتوراه ريحاب حسن محمود عزت

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم

190  
تأثير برامج عالجية حركية مقترحة مصاحبة بالعالج المائي والموسيقي 

البدنية ووظائف الرئة واضطرابات النشاط على تحسين بعض الصفات 
 الكهربي المخي لمرضي الصرع

 1111 الدكتوراه ريهام عز الدين محمد الكيالني
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ محمود الطيب ناصر

 أ.د/ محمد أسامه عب الغني 

 1111 الدكتوراه عثمان سامية عبد الرحمن تأثير برنامج تأهيلي بدني مقترح لعالج تيبس مفصل الكتف  191
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحمن
 أ.د/ أحمد رضوان خالد

مستوي الكفاءة الحيوية والتكوين الجسماني وبعض عناصر اللياقة البدنية   192
 لتالميذ المرحلة االبتدائية

 شلبيأ.د/ إلهام إسماعيل محمد  1111 الماجستير شريف محمد محمود محمد
 أ.د/ إقبال رسمي محمد

193  
تأثير تنمية عناصر اللياقة البدنية والفسيولوجية على صحة العاملين 

 واإلنتاج بحقول سيناء شركة بترول بالعيم
 1111 الماجستير عبد الفتاح حجاج عبد الفتاح

 أ.د/ محمد صبحي حسانين
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

194  
الجسماني واللياقة البدنية لتالميذ التوازن الغذائي وعالقته بمكونات البناء 

 المدارس الرياضية العسكرية
 1111 الماجستير عصام الدين عبد المنعم مصطفي داود

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.م.د/ رفيق هارون عبد الوهاب

 أ.د/ محمد السيد األمين 1111 الدكتوراه إبراهيم عبد الهاديعلي يحيى الصحية للمسنين بالمراكز الرياضية دراسة تحليلية للخدمات واإلحتياجات   195
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 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي لكبار السن
 م.د/ هشام أحمد سعيد

196  
متغيرات الكفاءة الصحية كأحد معايير الترقي لضباط القوات المسلحة 

 سنه 11-11من
 1111 الماجستير عمرو فتحي السيد

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 فخريأ.د/ سميحة خليل 

197  
دراسة مقرنة للخصائص األنثروبومترية والفسيولوجية المميزة للمستويات 

 العالمية والمصرية في سباحة المسافات الطويلة
 1111 الماجستير محمد أحمد معروف محمد

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ كارم متولي مصطفي

198  
تأثير مضادات األكسدة وبرنامج للمشي على بعض مكونات الدم 

 والمتغيرات الفسيولوجية للعاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للدخان
 1111 الماجستير محمد طه محمد السيد عبد اهلل

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ سالم حسن سالم مرعي

تأثير التمرينات العالجية على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية   199
 المفصلي بمفصل رسغ اليدالمرتبطة بااللتهاب الروماتودي 

 1111 الماجستير محمد عبد العزيز محمد حماد
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم

 أ.د/ عزه فؤاد الشورى
 د/ أمين عبد الحميد عبد الهادي

 1111 الدكتوراه محمد محمود أحمد سيد يوسف خليط غذائي طبيعي مقترح وأثره علي تحسين المستوي الرقمي للسباحين  200
 زكيه أحمد فتحيأ.د/ 

 أ.د/ محمد سعد حفناوي
 أ.م.د/ محمد مجدي منصور

201  
تأثير بعض الوسائل المساعدة على بعض مكونات الدم ومستوي األداء 

 في خيول قفز الموانع
 1111 الماجستير محمد محمود حسين الجندي

 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ محمد زغلول عطية

 الباروديد/ عماد محمود فهمي 

تأثير بعض وسائل االستشفاء على سرعة نشاط إنزيمي الالكتات دي   202
 هيدرجيناز والكرياتين كينيز لدي الرياضيين )دراسة مقارنة(

 1111 الدكتوراه محمد محمود عبد الظاهر عبد اهلل

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ محمد عثمان إبراهيم رفاعي
 هارتمت ريلهأ.د/ 
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تأثير برنامج عالجي حركي مقترح لعالج وتحسين بعض القدرات الحركية   203
 لمرضي الشلل النصفي االرتخائي 

 1111 الماجستير محمد مسعد عبد الصمد محمود
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 د/ أشرف أحكام محمد رزق

204  
-التدريب-)التعليمتقويم المقررات الدراسية لعلوم الصحة الرياضية لشعب 
 اإلدارة( بكليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية

 1111 الماجستير محمود سيد أحمد علي
 أ.د/ محمد السيد األمين
 أ.د/ بدوي عبد العال بدوي

205  
دراسة مقارنة بين كل من التدليك الرياضي وتدليك "الشياتسو" على 
 استشفاء الجهاز العصبي العضلي وبعض المتغيرات الفسيولوجية 

 1111 الماجستير محي الدين مصطفي محمد محمود
 أ.د/ زينب عبد الحميد العالم
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ على محمود على عفيفي

تنمية عضالت التنفس على كفاءة الجهاز الدوري التنفسي ومستوي تأثير   206
 1111 الماجستير نادر محمد توفيق محمد األداء في السباحة

 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ كارم متولي مصطفي

 1111 الماجستير نزيه توفيق صالح جمعه دراسة مقارنة لبعض المتغيرات البيولوجية لالعبي السباحة والدراجات   207
 أ.د/ سرور أسعد منصور
 أ.م.د/ أحمد علي حسن

 1111 الماجستير هاني محمد زكي حجر الكفاءة البيولوجية وعالقتها بدرجة ونوع اإلصابة الرياضية لالعبي المبارزة  208
 أ.د/ محمد السيد األمين
 أ.م.د/ أحمد علي حسن

209  
تأثير بعض المكمالت الغذائية المضادة لألكسدة على مستوي نشاط إنزيم 

السوبر أكسيد ديسميوتيز وبعض المتغيرات الفسيولوجية بعد أداء حمل 
 تدريب هوائي والهوائي لدي الرياضيين  

 1111 الدكتوراه هيثم عبد الحميد أحمد داود
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ محمد مصطفي حفناوي

210  
مستويات مختلفة لدليل سكر الدم علي سرعة االستشفاء الفسيولوجي  تأثير

 لدي السباحين
 1111 الدكتوراه وائل محمد توفيق محمد

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ محمود عبد الحافظ النجار

211  
تأثير برنامج من التمرينات المقترح لمرضي ضيق الصمام الميترالي 

البالونية على كفاءة الجهاز الدوري الروماتزمي المنشأ بعد القسطرة 
 التنفسي

 1111 الماجستير وليد محمد زكي سالمه
 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ محمد عبد العظيم األشقر
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تأثير الجلوتامين كربوهيدرات على سرعة استعادة االستشفاء وبعض   212
 المتغيرات االستشفائية لدي العبي التحمل

 1111 الدكتوراه أحمد سمير أحمد علي
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

213  
تأثير التدليك الرياضي علي خفض األلم العضلي بعد جلسات التنبيه 

 الكهربائي
 1111 الماجستير أحمد محمود عبد الظاهر عبد اهلل

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 م.د/ هشام أحمد سعيد

214  
الحيوي ومستوي أداء بعض سباقات الميدان العالقة بين اإليقاع 

 والمضمار بقسم التربية الرياضية جامعة األزهر
 1111 الماجستير أشرف جمعه بدير شحاته

 أ.د/ عمرو علي أبو المجد
 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار

215  
تأثير التمرينات التأهيلية والتدليك العالجي على كفاءة الجهاز الحركي 

 النصفي الناتج عن الجلطة الدماغيةلمرضي الشلل 
 1111 الماجستير أشرف عبد السالم محمد أحمد العباسي

 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.د/ صادق سيد أحمد نصار

216  
دراسة تتبعيه عن مدي ممارسة التدريب الهوائي علي زيادة البروتينات 

الكثافة في الدم الدهنية مرتفعة الكثافة وتقليل البروتينات الدهنية منخفضة 
 ( سنة11: 11كعامل رئيسي للوقاية من أمراض القلب للجنسين من سن )

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين 1111 الدكتوراه أمل حسين السيد محمد
 أ.د/ حسني أحمد عبد الرحمن

217  
تصنيف اإلصابات في األنشطة الرياضية المختلفة لجندي المشاة في 

 وأسباب حدوثهاالقوات الجوية المسلحة 
 1111 الماجستير حسام أحمد درويش

 أ.د/ محمد عبد الخالق عالم
 أ.د/ نظمي محمد درويش
 د/ أشرف أحكام رزق

 أ.د/ أسامه مصطفي رياض 1111 الدكتوراه عبد العزيز سعيد عبد العزيز المال تأثير النشاط الرياضي على تركيز اللبتين في الدم ومكونات الجسم  218
 عبد الحافظ النجارأ.م.د/ محمود 

219  
برنامج تمرينات تعويضية لبعض إنحرافات العمود الفقري لدي طالبات 

 المرحلة الثانوية الصناعية
 1111 الماجستير عزه رجب محمد أحمد

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم

220  
التأثير الفسيولوجي للمنشطات وعالقتها بالتشريعات القانونية والميثاق 

 األولمبي في ظل نظم االحتراف الرياضي "دراسة تحليلية" 
 1111 الدكتوراه محمد أحمد على فضل اهلل

 أ.د/ كمال الدين عبد الرحمن درويش
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ علي حسين محمد نجيدة
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النمو البدني وعالقتها بالسلوك الغذائي لتالميذ الحلقة  بعض معدالت  221
 الثانية من التعليم األساسي

محمد عبد العظيم محمد مصطفي 
 القفاص

 1111 الدكتوراه
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

222  
تأثير برنامج مقترح للتدريب المائي على تركيز هرمون اللبتين ومستويات 

 ون بالدم لمؤشر لضبط الوزنالده
 1111 الدكتوراه محمد علي أبو سريع محمد

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

 1111 الماجستير محمد لطفي محمد إبراهيم المدركات الصحية لتالميذ المرحلة اإلعدادية بالقاهرة الكبرى  223
 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر

 أنور الخوليأ.د/ أمين 

 1111 الماجستير محمد محمد أحمد النجومي تأثير حمل بدني مقترح على بعض وظائف الكلي لمصابي الحبل الشوكي  224
 أ.م.د/ أحمد علي حسن إبراهيم

 أ.م.د/ محمد مبروك عبد العزيز الخشاب

التوازن الغذائي وعالقته بنوعية النشاط للمشاركين بمعسكرات اإلدارة   225
 1111 الماجستير مني محمد السيد الشرقاوي للتربية الرياضيةالعامة 

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

226  
تأثير برنامج تمرينات هوائية على دينامية التخلص من نواتج ملوثات 

 الهواء الجوي للسيدات متوسطي العمر
 1111 الدكتوراه نجوين صالح الدين محمد

 السيد محمد األمينأ.د/ محمد 
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

227  
رسم العضالت الكهربائي كأحد محددات انتقاء العبات أنشطة القدرة 

 العضلية
 1111 الدكتوراه نيفين فكري فؤاد حنين

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ ليلي صالح الدين سليم

 أ.د/ عزه فؤاد الشورى

التغيرات األنثروبومترية والفسيولوجية لممارس السباحة دراية مقارنة لبعض   228
 والهوكي

 أ.د/ سرور أسعد منصور 1111 الماجستير يحي عبد السميع كامل عبد السميع
 أ.م.د/ أحمد علي حسن

229  
تأثير تناول األحماض األمينية والتمرينات التأهيلية على عالج تمزق 

 الرياضيةالعضالت الضامة للفخذ لالعبي بعض األنشطة 
 1111 الماجستير أحمد عبد العزيز عبد الناصر محمد

 أ.د/ زكية أحمد فتحي
 أ.د/ عزه فؤاد الشورى

230  
العالقة بين اضطرابات النوم واإليقاع السير كادي )اليومي( لدي كبار 

دراسة  –السن من الجنسين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي 
 1111 الماجستير أحمد محمد أحمد محمد

 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي
 م.د/ حنان على حسانين
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 مقارنة

استجابات المورفين الداخلي والكورتيزول والالكتات لحملين بدنين مختلفين   231
 1111 الدكتوراه أشرف محمد محمد علي وهبه ومدي دوامهم بعد األداء  

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر 
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

 1111 الماجستير حاتم صبري محمد رجب سرور تأثير تناول البروتينات والكربوهيدرات على التعب في الحمل الهوائي  232
 أ.د/ شفيقة صالح ناصر
 أ.د/ زكية أحمد فتحي

233  
تأثير برنامج بدني مقترح في الماء وتمرينات باستخدام صندوق الخطو 

 لعالج البدنة )دراسة مقارنة(
 1111 الماجستير محمودحسام محمد إبراهيم 

 أ.د/ أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.م.د/ رفيق هارون عبد الوهاب

234  
كارنيتين على إنقاص الوزن وبعض مكونات الجسم من -تأثير ال إل

سنة دراسة  11-11الدهون وتحسين األداء الرياضي لدي الرجال من سن 
 مقارنة 

 1111 الدكتوراه طلعت محمد قدري كامل
 السيد األمينأ.د/ محمد 

 أ.د/ محمد عمر توفيق

 نموذج مقترح لتخطيط برامج التربية الصحية المدرسية للمعاقين ذهنيا  235
عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف    

 عبد السالم القاضي 
 1111 الدكتوراه

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

236  
لإلحماء على بعض االستجابات تأثير استخدام الساونا كوسيلة 

 الفسيولوجية ومقدار الجهد الحراري
 1111 الماجستير عالء عبد العظيم محمد

 أ.د/ زكية أحمد فتحي
 أ.د/ عزه فؤاد الشورى

( سنة في بعض 21: 21) متغيرات الكفاءة الصحية للرياضيين من سن  237
 المناطق البيئية المتباينة

 1111 الماجستير علي محمد علي حسونة
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

 1111 الماجستير محمد أحمد رفعت السيد تقويم نتائج برامج تأهيلية لعالج الرباط الخارجي للكاحل  238
 أ.د/ نظمي محمد درويش
 أ.م.د/ علي عثمان المفتي

239  
تأثير استخدام بعض وسائل إنقاص الوزن علي بعض المتغيرات الصحية 

 ومستوي األداء لالعبي الجودو
 1111 الماجستير محمد رشاد محمد جاداهلل

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.م.د/ أحمد علي حسن

 أ.د/ ناهد محمد عبد الرحيم 1111 الماجستير محمد فاروق حسن السيدتأثير برنامج رياضي مقترح باستخدام التمرينات الهوائية في الوسط المائي   240
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على بعض متغيرات القوي العضلية ومكونات الجسم والمؤشرات الصحية 
 لكبار السن

 م.د/ حنان علي حسانين محمد

 1111 الماجستير نرمين فاروق سعيد حسن الخصائص البيولوجية لالعبات المصريات لكرة الماء النسائية  241
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.م.د/ جمال عبد اهلل حسن

242  
لمتغيرات التمثيل الغذائي كمحدد الكفاءة البدنية االستجابات الوظيفية 

 لالعبي التايكوندو
 1111 الماجستير وسام محمد حسن الغمري

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ رفيق هارون عبد الوهاب

 م.د/ أحمد سعيد زهران

المشكالت الصحية التي تواجه الرياضيين في مراكز الشباب في محافظة   243
 1111 الماجستير قرني مرسي ىيحيوليد  القاهرة

 أ.د/ مسعود كامل غرابة
 أ.م.د/ أحمد علي حسن

244  
تأثير برنامج رياضي مقترح على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 

 لدي ضباط األمن العام لشرمة اإلمارات العربية المتحدة
 1111 الماجستير إبراهيم صقر إبراهيم الحاي

 أ.د/ زكية أحمد فتحي
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين 

 1111 الماجستير أحمد أشرف محمد علي جابر دراسة تتبعيه لمتغيرات حجم القلب لدي العبي االسكواش وكرة القدم  245
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي
 أ.د/ هاني عبد الرازق أحمد

 1111 الدكتوراه جمال غريب أحمد البروفيل البيولوجي لالعبي بعض المنتخبات القومية المصرية  246
 أ.د/ محمد نصر الدين رضوان

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ ياسر سعيد الشافعي

 1111 الماجستير عصام علي نور الدين محمد تأثير اختالف زمن الساونا على الشفاء لالعبي المستويات العليا  247
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

 أ.د/ عزه فؤاد الشورى

248  
عالجية لتحدب الظهر لدي مرضي تخلخل العظام عند برنامج تمرينات 

 (11: 11السيدات من سن )
 1111 الماجستير فتفت عبد اهلل صوفي

 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.د/ حامد محمد عثمان
 أ.د/ آمال زكي محمود
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التركيب المورفولوجي للقدم وعالقته ببعض القدرات البدنية والمهارية لدي   249
 ناشئ األسكواش

 1111 الماجستير محمد السيد محمد غنيم
 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي

250  
تأثير التمرينات التأهيلية على االستقرار الوظيفي للكاحل بعد تمزق الرباط 

 الخارجي
 1111 الماجستير محمد النجار توفيق عثمان

 أ.د/ عزه فؤاد الشورى
 م.د/ طارق محمد صادق

 1111 الدكتوراه محمد حامد محمد فهمي على تحليلية لدور الهندسة الوراثية في المجال الرياضيدراسة   251
 أ.د/ زكية أحمد فتحي

 أ.د/ يسرى مصطفي محمد

252  
تأثير استخدام جهاز تدريبي مبتكر لتنمية االستجابة الحركية على بعض 

 المغيرات الفسيولوجية لالعبي التنس واالسكواش 
 1111 الماجستير أحمد حجازيمحمد عبد العزيز 

 أ.د/ محمد توفيق الوليلي
 أ.د/ أحمد علي حسن

االستجابة الرياضية لدي ناشئي كرة القدم خالل منحنيات التغير في   253
 الكفاية البدنية للموسم الرياضي

 1111 الماجستير مصطفي عبد العزيز حداد
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي
 أ.م.د/ جمال عبد اهلل حسن
 م.د/ مها حنفي قطب

254  
تأثير برنامج تمرينات مقترح لعالج بعض إنحرافات العمود الفقري 

 للمالكمين الشباب
 1111 الماجستير مصطفي عبد العزيز عبد العزيز قلقيلة 

 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.د/ أحمد علي حسن

( سنه بمحافظة 21-21بناء مقياس الوعي البيئي الصحي للرياضيين من)  255
 الفيوم

 1111 الماجستير هاني عبد العزيز حميده محمد
 أ.د/ محمد السيد األمين
 م.د/ أشرف أحكام محمد

 أ.م.د/ ياسر سعيد شافعي 1111 الماجستير أحمد عطية عبيد فقير إصابات العبي كرة القدم في جمهورية اليمن وطرق الوقاية منها  256
 أ.م.د/ ماجد مصطفي إسماعيل

257  
تأهيلي على بعض اإلصابات الشائعة لمفصل الكتف تأثير برنامج 

 لممارسي رياضة التنس
 1111 الماجستير أحمد محمد عبد الجواد طلبة

 أ.د/ نظمي محمد درويش
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي

258  
مستوي الالكتات وحامض البوليك في الدم كمؤشر لمستوي الشوارد الحرة 

 لالعبي الخماسي الحديث
 1111 الدكتوراه عبيدأسامه عبيد سيد 

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ رانده عبد العزيز غنوم
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 1111 الدكتوراه أشرف نبيه إبراهيم محمد تأثير اضطرابات النوم على بعض المحددات الصحية للرياضيين  259
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

260  
المحددات الصحية والقدرات البدنية للسيدات أسلوب الحياة وعالقته ببعض 

 ( سنة بدولة الكويت11-11من سن )
 1111 الماجستير أنوار عبد اهلل نوري محمد النوري

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي

261  
العالقة لمستوي تعير البروستاجلندين كمؤشر لمعدل سريان الدم في 

 األداء الرياضي المرتفع الشدةالعضالت أثناء 
 1111 الماجستير أيمن فكري محمد فؤاد

 أ.د/ زكية أحمد فتحي
 م.د/ محمد أحمد علي فضل اهلل

262  
ديناميكية التغيرات البيوكيميائية للكاتيكول أمين والسيرتولين وعالقتهما 

 بالقلق والتعب المركزي خالل المنافسات لدي الرياضيين 
 1111 الدكتوراه إسماعيلإيهاب محمد محمود 

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ محمود عبد الفتاح عنان

 1111 الماجستير حسونة حسن جابر سليمان دراسة الوعي الصحي والرياضي لمدرب األندية الصحية  263
 أ.د/ محمد السيد األمين
 م.د/ محمد على أبو سريع

264  
المركزي للعبي تأثير مشروب غذائي على السيروتونين وعالقته بالتعب 

 التنس
 1111 الماجستير حمدي محمد السيد األمين

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي

265  
تأثير برنامج حركي مقترح على هشاشة العظام لدي بعض السيدات 

 سنة 11: 11المصابات في المرحلة السنية من 
 1111 الدكتوراه خالد جابر سالم علي

 فتحيأ.د/ زكية أحمد 
 أ.د/ عزة فؤاد الشورى

 م.د/ أمين عبد الحميد عبد الهادي

 أ.د/ محمد صبحي حسانين 1111 الماجستير دينا جاسم مبارك جابر الشطبي تقويم البناء الجسماني للطالب ذوي اإلعاقة الذهنية بدولة الكويت  266
 أ.د/ أشرف عيد مرعي

267  
تأثير برنامج رياضي مقترح على بعض االستجابات المناعية لمرضي 

 سرطانات الدم 
 1111 الدكتوراه رشا عز الدين محمد الكيالني

 أ.د/ زكية أحمد فتحي
 أ.د/ محمود الطيب ناصر
 أ.د/ إيناس أحمد عصفور

 أ.د/ محمد أمين رمضان 1111 الماجستير سالمه فارس أبو رية الشيخالعالقة بين الكفاءة الصحية ومستوي أداء بعض سباقات الميدان   268
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 أ.د/ أحمد علي حسن والجري(والمضمار )الرمي 

دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية المرتبطة باألداء الفني لدي ناشئي رفع   269
 1111 الماجستير شريف الدريني هاشم األثقال

 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

 أ.د/ نظمي محمد درويش 1111 الماجستير طارق عبد الحميد حسن صيام اإلصابات الرياضية لدي العبي الجمباز الفني رجال )دراسة تحليله(  270

وبعض مكونات الجسم لدي  ضبط الوزن وعالقته بالكفاءة البدنية النسبية  271
 المالكمين

 1111 الماجستير طه فؤاد طه المحروق
 محمد شلبيأ.د/ إلهام إسماعيل 

 أ.د/ ضياء الدين محمد أحمد العزب

 1111 الماجستير عبد الوهاب أحمد عبد المجيد االنحرافات القوامية لالعبي رفع االثقال  272
 أ.د/ سميحة حسن فخري
 أ.د/ محمود حسن شكري
 م.د/ مها حنفي قطب

273  
أثر التنفس العميق علي المتغيرات الفسيولوجية وبعض مكونات الجسم 

 سنة 11-11الرجال والسيدات األصحاء من سن لدي 
 1111 الدكتوراه عصام أنور عبد اللطيف

 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.د/ أحمد علي حسن

األنماط الجسمية وعالقتها بنوع اإلصابة الرياضية ومستوي األداء على   274
 بعض أجهزة الجمباز الفني

 1111 الماجستير عصام جميل حسن أبو النجا
 محسن يس الدروي أ.م.د/

 أ.م.د/ ياسر سعيد شافعي

 1111 الماجستير علي عبد الرحمن محمد كمال الكندري تقويم الخدمات الصحية للرياضيين المعاقين بدولة الكويت  275
 أ.د/ محمد السيد األمين
 أ.د/ أشرف عيد مرعي

 1111 الماجستير ماجد محي عبد العظيم الفقي المحددات الصحية لدي العبي رياضة القوس والسهم  276
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 م.د/ عصام سيد أحمد إسماعيل

277  
الخصائص البيولوجية لالعبي المستويات العليا في رياضة الوشو )كونج 

 فو( كمحددات لالنتقاء
 1111 الماجستير  محمد حامد سيد أحمد

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 م.د/ أحمد سعيد زهران

إحدى طرق التسهيالت العصبية  مقترح باستخدامتأثير برنامج رياضي   278
 العضلية للمستقبالت الحسية على الحزام الكتفي وعالقته بالمستوي الرقمي

 أ.د/ محمد صبحي حسانين 1111 الماجستير محمد حسن مصطفي عبد الجواد
 أ.د/ عزه فؤاد الشورى
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على بعض تأثير برنامج للتمرينات الهوائية باألثقال وتمرينات األثقال   279
 المتغيرات الصحية والبدنية لالعبي الجودو والمصارعة

 1111 الماجستير محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم
 حمد علي حسنأ.د/ أ

 أ.د/ يحي الصاوي محمود

280  
تأثير استخدام طرق مختلفة إلنقاص الوزن على بعض المحددات الصحية 

 لالعبي المنازالت
 1111 الدكتوراه مدحت أمين سليمان الفيومي

 أ.د/ محمد السيد محمد المين
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي
 أ.د/ ضياء الدين محمد العزب

281  
كتلة الجسم وعالقتها بآالم أسفل الظهر ومستوي اللياقة البدنية ألطفال من 

 سنة 7-21
 1111 الماجستير نواف حجي سعد قطوان

 أ.د/ عزه فؤاد الشورى
 األمينأ.د/ محمد السيد محمد 

التأمين على الرياضيين ذوي المستويات العليا في ضوء تصنيف مستحدث   282
 1111 الماجستير وليد أحمد حامد الخراط من اإلصابات الرياضية ضد مخاطرها

 أ.د/ عزه فؤاد الشورى
 د/ بهجت عطية راضي

283  
تأثير برنامج تأهيلي حركي مقترح علي تمزق غضروف الركبة لدي العبي 

 كرة السلة
 1111 الماجستير وليد محمد الدمرداش عبد الرحيم

 أ.د/ علي محمد عبد المجيد
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

284  
إنقاص الوزن وخصائص دورة االستيقاظ والنوم خالل الموسم التدريبي 

 لالعبي المنتخبات القومية في أنشطة المنازالت )دراسة تتبعيه( 
 1111 الماجستير ياسر رمضان حسن فرج

 ناهد أحمد عبد الرحيمأ.د/ 
 م.د/ مها خنفي قطب

 م.د/ فرج عبد الرازق فرج

تأثير تناول بعض المكمالت الغذائية قبل الحمل البدني مرتفع الشدة على   285
 مستوي تركيزها ببالزما الدم والبول بعد األداء لدي الرياضيين

 شلبي أ.د/ إلهام إسماعيل محمد 1111 الماجستير ياسر سمير عبد العظيم محمود
 م.د/ نبال عبد الرحمن أبو العال

286  
تأثير مركب غذائي من خالصة )الداماي( على بعض المتغيرات 

 الفسيولوجية وكفاءة األداء للرياضيين
 1119 الماجستير أحمد محمد أحمد بكري

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

287  
للجهازين الدوري  تأثير برنامج رياضي مقترح على الكفاءة الفسيولوجية

 والتنفسي لدي الشباب المدخنين
 1119 الدكتوراه أحمد محمد علي خضر

 أ.د/ عادل فوزي جمال
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ محمد أمين رمضان 1119 الدكتوراه أشرف جمعة بدير شحاتةدراسة تحليلية لبعض المحددات الصحية وعناصر اللياقة البدنية على   288
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 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي مستوى األداء في مسابقتي الوثب العالي والطويل

تقويم الضرر البدني الناجم عن بعض أخطاء الممارسة الرياضية   289
 والمسؤولية القانونية تجاهه 

 1119 الدكتوراه أيمن فاروق مكاوي عبد التواب
 أ.د/ محمد صبحي حسانين
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ أحمد عوض بالل

290  
اإلصابات الناتجة عن أرضيات المالعب الرملية والصلبة للممارسين 

 بمراكز الشباب "دراسة مقارنة"
 1119 الماجستير تامر عبد الرازق إبراهيم إبراهيم

 أ.د/ ياسر سعيد شافعي
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

291  
رياضي( على تركيز هرمون اللبتين في الدم وبعض -تأثير برنامج )غذائي

 عوامل الخطورة المسببة ألمراض القلب  
 1119 الماجستير حسام الدين مصطفي محمود أمين

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

 1119 الدكتوراه خالد محمد محمد بدر أثر برنامج للثقافة الغذائية على الوعي الغذائي للمدرب الرياضي  292
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

293  
تأثير برنامج حركي عالجي والتنبيه الكهربي على آالم أسفل الظهر 

 للسيدات غير العامالت بدولة الكويت 
 1119 الماجستير سبيكة أحمد على صادق

 أ.د/ نظمي محمد درويش
 السيد الغمريأ.د/ سهام 

 1119 الماجستير سعيد السيد السعيد تأثير برنامج رياضي على بعض العوامل المسببة ألمراض القلب  294
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ حسني أحمد عبد الرحمن
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

تأثير التدليك اليدوي مع بحض وسائل االستشفاء المختلفة على الحالة   295
 )دراسة مقارنة(الصحية لكبار السن 

 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي 1119 الماجستير سليمان سعيد سليمان بدوي أبو طالب
 م.د/ ياسر علي نور الدين

296  
عالقة بعض الخصائص النفسية باإلصابات الرياضية لدي الناشئين 

 الرياضيين
 1119 الماجستير الشريف صالح الدين البيومي سليمان

 أ.د/ نظمي محمد درويش
 أ.د/ أسامه كامل راتب

297  
تأثير برنامج رياضي مقترح لمفصل القدم المصابة بااللتواء للرياضيين 

 بدولة الكويت
 1119 الماجستير طارق ظافر سليمان العصيمي

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 م.د/ أحمد عبد الهادي المناوي
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المكثفة على سرعة تأثير استخدام برنامج تأهيلي مقترح للطاقة الحيوية   298
 الشفاء لبعض اإلصابات الرياضية

 1119 الماجستير لينا عبد اهلل مشيط عمرة العجمي
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.م.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

299  
العالقة بين المتغيرات المورفولوجية والبدنية ومستوي اإلنجاز لالعبي 

 المبارزة
 1119 الماجستير محمد محمد ذكي حجر 

 إلهام إسماعيل محمد شلبي أ.د/
 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم

300  
تأثير الممارسة الرياضية على بعض المتغيرات البدنية والصحية وخفض 

 سنة "دراسة مقارنة" 11-11ضغوط أحداث الحياة لألفراد 
 1119 الماجستير موسي عباس علي أحمد

 أ.د/ سليمان أحمد علي حجر
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

301  
األوزان النسبية للدهون والعضالت وعالقتهما بالمتغيرات البيولوجية 

 ومستوي اإلنجاز لالعبي المبارزة
 1119 الدكتوراه محمد ذكي حجرهاني 

 أ.د/ محمد السيد األمين
 م.د/ السيد معوض السيد الحسيني

السلوك الغذائي وعالقته بانحناءات العمود الفقري واللياقة الحركية لدي   302
 سنة  11-11الحوامل من 

هدي السيد صبحي عبد الفتاح 
 1119 الماجستير الوسيمي

 أ.د/ ناهد أحمد عبد الرحيم
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

303  
تأثير تناول نوعية من حبوب اللقاح على الحد األقصى الستهالك 

 وبعض متغيرات الدم وسرعة االستشفاء للرياضييناألكسجين 
 1111 الماجستير إبراهيم عطية محمد أحمد

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

 1111 الماجستير أحمد حسن أحمد إسماعيل العدوي اإلصابات الرياضية لدي ناشئي رياضة التايكوندو )دراسة تحليلية(  304
 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد 

 أ.د/ أحمد سعيد زهران

305  
اإلعالنات التجارية للسلع الغذائية في بعض قنوات التلفزيون المصري 

وعالقتها ببعض المحددات الصحية لألطفال الممارسين وغير الممارسين 
 للرياضة

 1111 الماجستير أحمد عالء الدين حسين مظلوم
 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي
 أ.م.د/ عادل عبد الغفار فرج

306  
تغيرات أكسيد النيتريك للرياضيين كداللة فسيولوجية لمعدالت سريات الدم 

 في العضالت
 1111 الماجستير أحمد عيد أحمد حسن

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ محمد أحمد علي فضل اهلل

307  
تأثير برنامج للتمرينات التأهيلية والتدليك الرياضي والدفع المائي المركزي 

( 91-11للحد من آالم أسفل الظهر لدي كبار السن من الرجال من )
 1111 الماجستير أحمد نبيل عبد البصير محمد

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري 
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي
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 سنة

 1111 الماجستير أشرف منير مأمون علي التنس األرضي أسبابها وطرق الوقاية منهااإلصابات الشائعة لدي ناشئي   308
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

309  
تقويم عمل األخصائي الرياضي للسالمة والصحة المهنية في النشاط 

 الرياضي
 1111 الماجستير أمير أحمد مرسي محمد

 أ.د/ محمد السيد األمين
 أحمد علي حسن أ.د/

310  
تأثير برنامج تأهيلي مائي مقترح على كفاءة عمل الجزور العصبية 

 المنضغطة نتيجة لالنزالق الغضروفي القطني من الدرجة الـأولي
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي 1111 الماجستير أنوار فتحي عبد اهلل عبد العزيز

المستوي تأثير استخدام ساونا األوزون على سرعة االستشفاء لرياضي   311
 العالي

 1111 الماجستير إيهاب فيلب أيوب
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

تأثير ضبط الوزن على بعض المتغيرات الصحية والكفاءة البدنية   312
 للمالكمين

 أ.د/ ضياء الدين محمد العزب 1111 الماجستير عامر عثمان عبد الباسط العلكي
 أ.د/ أحمد علي حسن

313  
البدنية والفسيولوجية األنثروبومترية المميزة لطالب كلية التربية  الخصائص

البدنية والرياضة بالمملكة العربية السعودية وعالقتها بمستوي األداء 
 المهارى

 1111 الدكتوراه على بن محمد بن على جباري
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ عادل علي حسن

مصابي الرباط الصليبي  لتأهيلدور التمرينات التأهيلية بالوسط المائي   314
 األمامي بعد التدخل الجراحي بالمنظار

 1111 الماجستير عمرو أحمد خليل أحمد السيد
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.م.د/ ياسر سعيد شافعي

315  
تأثير برنامج رياضي مقترح وتناول زيت السمك ومضادات األكسدة على 

 لطالب المرحلة الثانويةبعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي 1111 الماجستير مجدي زكي سيد عبد المسيح

316  
عالقة السالمة للمنشئات الرياضية وعالقتها باإلصابات في المدرس 

 اإلعدادية 
 1111 الماجستير محمد سيد عبد القادر سيد أحمد

 أ.م.د/ محمد فتحي عبد الرحمن
 أ.م.د/ ياسر سعيد شافعي

 أ.م.د/ محسن يس الدروي 1111 الماجستير محمد عبد المؤمن حسين عليدراسة تحليلية لحالة القدمين لدي تالميذ المرحلة االبتدائية في الريف   317
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 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت والحضر

318 ` 
بعض الدالالت الجينيه و عالقتها باالداء البدنى لالعبى 

 المسافات الطويلة
محمود محمد محمد عمر 

 الشطورى
 أ.د/ محمد سيد سالمة على م1111 الماجستير

 محمود عبد الحافظ النجارأ.د/ 

319  
الثقافة القوامية لدي الرياضيين وغير الرياضيين لطالب المرحلة الثانوية 

 1111 الماجستير  وائل محمد منصور دسوقي بمحافظة الفيوم
 أ.د/ جمال الدين الشافعي
 م.د/ محسن يس الدروي

 1111 الماجستير وليد حامد توفيق محمود الشائعة لدي العبي الكونغ فو "دراسة تحليلية"اإلصابات   320
 أ.د/ وجيه أحمد شمندي
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

321  
تأثير برنامج رياضي باستخدام لدغ النحل علي تحسين الكفاءة الوظيفية 

 سنة 11-11لمفصل الركبة لفرق الرياضة للجميع 
 1117 الماجستير عمارة أحمد سالم محمد سالم على

 أ.د/ محمد عبد الوهاب عبد الفتاح
 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار

322  
استخدام األوزون وعالقته باضطرابات النوم لدي كبار السن من 

 الممارسين والغير ممارسين للنشاط الرياضي
 1117 الماجستير أحمد محمود عزمي عبد المولي

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 إلهام إسماعيل محمد شلبي أ.د/

تأثير الكينسيثيرابي على سرعة استعادة الشفاء لحاالت ما بعد جراحة   323
 االنزالق الغضروفي القطني 

 أ.د/ محمود الطيب ناصر 1117 الدكتوراه أشرف عبد السالم محمد أحمد العباسي
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

324  
بتمرينات عالجية على مصابي تأثير برنامج تأهيلي مائي مقترح مصاحب 

 آالم أسفل الظهر
 1117 الماجستير باسم محمد خليل العزازي

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري 
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

 1117 الدكتوراه تامر محمد عبد العزيز منصور الطاقة الالهوائية القصوى كمؤشر للقدرة لدي العبي المسافات القصيرة  325
 فتحيأ.د/ زكيه أحمد 

 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار

التأهيل البدني لمفصل الركبة بعد التدخل الجراحي لعالج إصابة القطع   326
 1117 الماجستير جمال محب أحمد نصير في الرباط المتصالب األمامي وغضروف الركبة

 أ.م.د/ سهام السيد الغمري
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري  1117 الدكتوراه حسام أحمد درويشمقترح آلالم أسفل الظهر لضباط تأثير برنامج عالجي حركي تأهيلي   327
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 أ.د/ أحمد فتحي محمد جنيدي الوحدات اإلدارية للقوات المسلحة

بعض المتغيرات الفسيولوجية المصاحبة لإلصابات الرياضية المنتشرة بين   328
 1117 الماجستير صالح محمد الفهدحمود  طالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ سهام السيد العمري

329  
برنامج تأهيلي حركي مقترح لتحسين الحالة الوظيفية والقوامية بعد الشفاء 

 من اإلصابة بدرن العمود الفقري 
 1117 الدكتوراه عبد الناصر عباس أحمد أحمد

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 عبد الرحيم القاضي أ.د/ هشام

330  
تأثير العالج الحراري ومضادات األكسدة على األلم العضلي بعد أداء 

 دقيقة )اختبار كوبر( 21المشي -اختبار الجري
عز الدين عبد الوهاب حسن أحمد 

 الكردي
 1117 الدكتوراه

 أ.د/ نظمي محمد درويش
 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار 

تأثير برنامج مقترح من التمرينات التأهيلية وتدليك الشياتسو على اآلالم   331
 المبكرة لمفصل الكتف للرياضيين بدولة الكويت 

 1117 الدكتوراه فهد عيد محمد الشهري الرشيدي
 أ.د/ حسام الدين حسن شرارة
 أ.د/ هشام محمد إسماعيل

332  
الغضروفي القطني بعد التدخل تأثير العالج المائي لتأهيل حاالت االنزالق 

 الجراحي
 1117 الدكتوراه محمد السيد محمد غنيم

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ حاتم عبد الرحمن أحمد
 أ.م.د/ سهام السيد العمري

 1117 الماجستير محمد حسين أحمد سعيد تأثير برنامج تأهيلي مقترح والتنبيه الكهربائي لتخفيف آالم عرق النسا  333
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

تقويم مستوي الكفاءة الفسيولوجية لطالب كلية التربية الرياضية بجامعة   334
 صنعاء

 1117 الماجستير محمد علي إبراهيم الخوالني
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار

335  
على متغيرات فسيولوجية بدنية تأثير الحرارة المرتفعة في دولة الكويت 

 وتحكم حركية مختارة
 1117 الماجستير محمد فؤاد نعمة البدر

 أ.د/ سعد خليل الشاهد
 أ.د/ ياسر سعيد الشافعي

336  
تأثير برنامج عالجي تأهيلي مقترح لتمزق الرباط الجانبي الخارجي 

 لمفصل كاحل الرياضيين
 1117 الماجستير محمود إبراهيم عبد اهلل الترباني

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري 
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

 أ.د/ نظمي محمد درويش 1117 الماجستير محمود إسماعيل عبد الحميد الهاشميتأثير برنامج تمرينات لتأهيل التواء مفصل القدم أثناء تدريس الجمباز   337
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 أ.د/ سهام السيد الغمري بجامعة األزهر

مقترح لتأهيل مصابي العضالت الدوارة لمفصل  تأثير برنامج تأهيلي بدني  338
 1117 الماجستير مروان سعد المرسى الكتف لالعبي الرمي

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت

339  
تأثير التمرينات التأهيلية وأشعة الليزر على الكفاءة الوظيفية لمفصل 

 المرفق 
 1117 الماجستير مصطفي عوده عمرو عوده 

 أ.د/ ياسر سعيد الشافعي
 أ.م.د/ طه سعد على

340  
الخدمات واالحتياجات الصحية للتالميذ الرياضيين بمرحلة التعليم المتوسط 

 بدولة الكويت
 1117 الماجستير منصور شباب مرزوق العبدلي

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.م.د/ هشام أحمد سعيد

غذائي للحد من هشاشة العظام تأثير برنامج رياضي مصاحب لمكمل   341
 ( سنة11-11للسيدات من سن)

 1117 الماجستير نبيل جعفر األمير محمد
 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار

 أ.د/ هشام أحمد سعيد

تأثير التدليك اليدوي واألوزون على سرعة االستشفاء لدي الرياضيات   342
 )دراسة مقارنة(

 محمد نبيل موصوف أ.د/ 1117 الماجستير نيفين فوزي الخواجة
 أ.م.د/ سهام السيد الغمري

343  
فاعلية برنامج تعليمي مقترح للتربية الصحية باستخدام الهيبرميديا على 

 تنمية السلوك الصحي لدي تالميذ المرحلة االبتدائية 
 1117 الدكتوراه هشام أحمد فؤاد محمد إبراهيم

 إلهام إسماعيل محمد شلبي 
 الشافعيأ.د/ جمال الدين عبد العاطي 

344  
تقييم اإلسعاف األولي لالعبي كرة القدم في األندية الرياضية بالقاهرة 

 الكبرى
 1121 الماجستير إبراهيم جمعة رجب جمعة

 أ.د/ نظمي محمد درويش
 أ.م.د/ محسن يس الدروي

تأثير برنامج تأهيلي مقترح إلصالح أكثر إنحرافات العمود الفقري انتشارا   345
 1121 الدكتوراه إبراهيم علي عيسى األنصاري المتوسطة بدولة الكويتلدي تالميذ المرحلة 

 أ.د/ سميحة خليل فخري
 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

 1121 الماجستير أحمد عبد الرحمن محمد علي الشريف تأثير التدليك العالجي والحجامة على آالم أسفل الظهر للرياضيين   346
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

 على أحمد رمضانم.د/ 

347  
تأثير برنامج تأهيلي مقترح على البناء التركيبي لعضالت الفخذ الخلفية 

 المصابة بتمزق عضلي
 1121 الدكتوراه أحمد عبد العزيز عبد الناصر محمد

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.م.د/ سهام السيد الغمري
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الرمي محددات الصحة البدنية المساهمة في المستوي الرقمي لمتسابقي   348
 في ألعاب القوي

أشرف حسين محمد أبو السعود 
 1121 الدكتوراه المليجي

 أ.د/ أحمد ماهر أنور
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

 أ.م.د/ طه سعد علي

 1121 الماجستير أميمة محمد عبد الرازق سنة 21-21المدركات الصحية للرياضيين في المرحلة السنية من   349
 األمينأ.د/ محمد السيد محمد 

 أ.د/ أحمد علي حسن

350  
المدركات الغذائية وعالقتها ببعض المتغيرات الصحية للرياضيين بدولة 

 الكويت
 1121 الدكتوراه أنوار عبد اهلل نوري محمد النوري

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.م.د/ داليا علي حسن منصور

 1121 الماجستير تامر عادل عبد الرحمن العربيةالحالة القوامية لالعبي هوكي الميدان في جمهورية مصر   351
 أ.د/ عرفة على سالمة

 أ.م.د/ محسن يس الدروي

352  
تأثير )التبريد الحركي( والتدليك )االنعكاسي( للقدمين واليدين كوسائل 

 استشفائية في استعادة االستشفاء لالعبي الهوكي 
 1121 الماجستير تامر عبد المنعم محمد عطية محمد

 أحمد فتحي أ.د/ زكيه
 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار

353  
الخصائص البيوميكانيكية لبعض مهارات اللف حول المحور الطولي على 

 جهاز التمرينات األرضية كأساس للتدريب النوعي 
 1121 الدكتوراه جمال كامل مطر بشير

 أ.د/ طلحة حسين حسام الدين
 م.د/ أحمد محمد عبد اللطيف

 1121 الماجستير حسام الدين حسن علي طايع إلصابة بلع السان لدي الرياضيين وطرق الوقايةدراسة تحليلية   354
 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد
 م.د/ محمد أحمد علي فضل اهلل

السلوك الصحي لممارسي رياضة السباحة وعالقته بالمشكالت الصحية   355
 لدي طالب قسم التربية الرياضية جامعة األزهر

 أ.م.د/ طه سعد على 1121 الماجستير أحمد محمد محمدزين العابدين 
 م.د/ عبد الغزيز سعيد عبد العزيز المال

356  
تأثير برنامج تأهيلي بدني مقترح مصاحب لتنبيه نقاط الطاقة الحيوية 
باستخدام جهاز النبض اإللكتروني على التهابات العضالت الدوارة 

 لمفصل الكتف  
 1121 الماجستير سعيد علي عبد اهلل خليدي

 أ.د/ ياسر سعيد شافعي
 أ.م.د/ سهام السيد الغمري
 م.د/ محمد عراقي حسن

 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد 1121 الدكتوراه شريف الدريني هاشمتأثير برنامج للتمرينات التأهيلية والعالج المائي للحد من آالم أسفل الظهر   357
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 شافعيأ.د/ ياسر سعيد  لدي رباعي رفع األثقال 

تأثير برنامج رياضي علي بعض عوامل الخطورة المسببة للذبحة الصدرية   358
 لمعتزلي الرياضة

 1121 الماجستير صفوت عبد الستار عبد الغفار طه
 أ.د/ محمود عبد الحافظ النجار
 أ.م.د/ محمد إبراهيم الدسوقي
 أ.م.د/ محمد فهمي النعماني

359  
الجلكوز والكتات الدم لدي تأثير برنامج رياضي غذائي على نسبة 

 المالكمين
 1121 الدكتوراه طه فؤاد طه المحروقي

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ ضياء الدين محمد العزب
 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد

تأثير تقنين بعض تمرينات التحمل الالهوائي على فاعلية المهارات   360
 1121 الماجستير طمبة كوشي عبد العظيم جابر الهجومية لدي العبي كرة القدم

 أ.م.د/ عبد الغزيز سعيد عبد العزيز المال
 م.د/ عطية سيد عطية

361  
تأثير التمرينات العالجية على بعض المتغيرات المرتبطة بإصابة االنزالق 

 الغضروفي القطني من الدرجة األولي لالعبي الجمباز 
 1121 الدكتوراه عصام جمال حسن أبو النجا

 قدري عبد اهلل بكريأ.د/ محمد 
 م.د/ ريهام عز الدين الكيالني

362  
تأثير برنامج من التمرينات وأوميجا على الكفاءة الوظيفية للقلب وبعض 

 المتغيرات الفسيولوجية للرياضيين 
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي 1121 الدكتوراه عمرو فاروق إسماعيل سالم

البدنية والوظيفية لحكام كرة العالقة بين السلوك الصحي وبعض المتغيرات   363
 القدم بدولة الكويت

 1121 الماجستير فهد مطلق شاهر العتيبي
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.م.د/ محسن يس الدروي

تأثير برنامج تأهيلي مقترح باستخدام غاز األوزون على سرعة الشفاء من   364
 إصابة التهاب عظم العانة للرياضيين

 أ.د/ نظمي محمد درويش 1121 الدكتوراه منصور محمد أحمد عبد الرازق
 أ.د/ محمد نبيل موصوف

365  
تأثير برنامج تأهيلي مقترح إلصابات أوتار العضالت الدوارة لمفصل كتف 

 المالكمين
 1121 الدكتوراه مصطفي عبد العزيز عبد العزيز قلقيلة

 أ.د/ عزت محمد كامل
 أ.م.د/ سهام السيد الغمري

366  
القوامية لدي مستخدمي جهاز الكمبيوتر لتالميذ المرحلة االنحرافات 

 سنة بمحافظة القاهرة 21-21الثانوية التجارية من 
 1121 الماجستير مصطفي على على إبراهيم

 أ.د/ سميحة خليل فخري
 أ.م.د/ محسن يس الدروي



 علوم الصحة الرياضية
 جامعة حلوان ــــــ كلية التربية الرياضية بنينــــــ العلمية  مكتبة األبحاث

 

41 

 صفوت عبد الستار

 هيئة االشراف السنة المرحلة الباحث عنوان الرسالة م

 

معدل تغير القوة العضلية وعالقتها ببعض إصابات الطرف السفلي لدي   367
 العبي كرة القدم 

 1121 الماجستير مصطفي محمود إبراهيم مصلح
 أ.د/ محمد صبحي حسانين
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

368  
نموذج لتخطيط برنامج للتربية الصحية وتأثيرها على الكفاءة البدنية 

 المرحلة االبتدائية بدولة الكويتوالسلوك الصحي لتالميذ 
 1121 الدكتوراه نواف حجي سعد قطوان

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 م.د/ أشرف نبيه إبراهيم

369  
محددات الرعاية الصحية الستراتيجية إعداد بطل أولمبي في رياضة 

 التايكوندو )دراسة تحليلية(
 1121 الدكتوراه وسام محمد حسن الغمري

 السيد محمد األمينأ.د/ محمد 
 أ.م.د/ أحمد سعيد زهران

370  
تأثير برنامج بدني عالجي تأهيلي مقترح على ناشئي كرة السلة المصابين 

 بتمزق وتر أكيلس
 1121 الدكتوراه وليد محمد الدمرداش عبد الرحيم

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.م.د/ داليا علي حسن منصور

صورة الدم لزارعي النخاع من مرضي  تأثير برنامج رياضي مقترح على  371
 1121 الماجستير وليد يحيي أحمد محمد إبراهيم الدم الفترة التالية لعملية زراعة النخاع العظمي

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ مها محمد توفيق الزميتي

372  
تأثير الممارسة الرياضية على بعض مظاهر النمو البدني لتالميذ المرحلة 

 االبتدائية األزهرية 
أحمد إبراهيم إبراهيم عبد الرحمن أبو 

 العطا 
 1122 الماجستير

 أ.م.د/ محسن يس الدروي
 أ.م.د/ طه سعد على

373  
في تأثير التدريب باستخدام التنبيه الكهربائي تحت الماء على زمن الدوران 

 السباحة
 1122 الدكتوراه أحمد إبراهيم يوسف الشريف

 أ.د/ محمود نبيل ناصف
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 م.د/ أشرف محمد علي وهبه

تأثير فاعلية برنامج استشفائي لتحسين بعض العوامل المؤثرة في   374
 اضطرابات النوم واإليقاع السيركادي )اليومي( لدي الرياضيين

 أ.د/ إلهام إسماعيل محمد شلبي 1122 الدكتوراه الحليمأحمد شاكر طه عبد 
 م.د/ أشرف نبيه إبراهيم محمد

 1122 الدكتوراه أحمد محمد عبد الجواد طلبة تأثير برنامج تأهيلي مقترح لرسغ اليد الملتوي لالعبي التنس  375
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

 أ.د/ محمد توفيق الوليلي

 1122 الماجستير الحسيني محمد السيد إبراهيم الحالة القوامية لالعبي الريشة الطائرة في جمهورية مصر العربية   376
 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت
 أ.م.د/ داليا علي حسن منصور
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تأثير برنامج تدريبي ونظام غذائي على بعض متغيرات التمثيل الغذائي   377
 1122 الدكتوراه محمد السيد األمينحمدي  ومكونات الجسم لالعبي التنس

 أ.د/ محمد عبد الخالق عالم
 أ.د/ محمد توفيق الوليلي
 أ.م.د/ طه سعد علي

378  
تأثير برنامج رياضي غذائي على بعض دالالت الحالة الصحية للمصابين 

 ( سنة21-1باألنيميا لدي األطفال من )
 1122 الدكتوراه ريمون مدحت كريم

 األمينأ.د/ محمد السيد محمد 
 أ.م.د/ طه سعد علي

 1122 الماجستير شاهنده عبد الحميد أحمد هاشم أنماط األجسام وعالقتها بدرجة اإلصابة بهشاشة العظام لدي اإلناث  379
 أ.د/ محمد صبحي حسانين
 أ.د/ محمد هاني محمدي

تأثير التدليك اليدوي والكهربي على سرعة استعادة االستشفاء من التعب   380
 1122 الماجستير محمد سمير عب البصير ( سنة11-11من سن ) العضلي للرجال

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 1122 الماجستير محمد صالح بسيوني عبد الحميد دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية لدي ناشئي كرة القدم   381
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي
 أ.م.د/ محسن يس الدروي

382  
برنامج تأهيلي بدني بمصاحبة التدليك العالجي على العضالت تأثير 

 الضامة المصابة بالتمزق الجزئي
 1122 الماجستير محمود يوسف إسماعيل أحمد البنيني

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ حاتم عبد الرحمن شرف الدين

 أ.م.د/ سهام السيد الغمري

للتمرينات الهوائية وتدريبات البلومتريك على  فاعلية استخدام برنامج مقترح  383
 بعض المؤشرات الصحية والفسيولوجية لالعبي كرة القدم

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين 1122 الدكتوراه مصطفي عبد العزيز حداد
 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد

384  
برنامج عالجي وقائي مقترح لكبار السن من المصابين بهشاشة العظام 

 المترتبة عليها واإلصابات
 1122 الدكتوراه نادر محمد توفيق محمود

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ ألفت سعيد حلمي محمد

 أ.د/ حاتم عبد الرحمن شرف الدين

تأثير برنامج تدريبي وبعض وسائل الطب التكميلي على دوالي الساقين   385
 األولية وبعض المتغيرات الفسيولوجية للسيدات

 1121 الدكتوراه أحمد بكريأحمد محمد 
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ يسري مصطفي حسين
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 أ.م.د/ محمد محمد فضل اهلل

اإلصابات الرياضية العبي الدرجة األولي لكرة القدم وعالقتها بخطوط   386
 اللعب المختلفة

 1121 الماجستير أشرف حسانين محمد إبراهيم مرجان
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

 الدرويأ.م.د/ محسن يس 
 أ.م.د/ بدر محمود شحاتة

387  
دراسة تحليلية ألثر بعض المتغيرات المناعية والفسيولوجية والبدنية على 

 العبي كرة القدم خالل الموسم التدريبي
 1121 الدكتوراه حاتم صبري محمد رجب سرور

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ يسري مصطفي صبري

388  
التأهيلية في عالج التقلص العضلي فاعلية التدليك العالجي والتمرينات 

 المزمن لعضالت الرقبة
 1121 الماجستير خالد محمد حسن أحمد

 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

تأثير برنامج تمرينات تأهيلية على بعض إنحرافات العمود الفقري األكثر   389
 1121 الدكتوراه دينا جاسم مبارك جابر الشطي انتشارا لدي الطالب ذوي اإلعاقة الذهنية بدولة الكويت

 أ.د/ حمدي محمد عبد الرحيم
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

390  
بروفيل بعض متغيرات الحالة الصحية لالعبي كرة اليد رجال للمستويات 

 المختلفة
 1121 الدكتوراه عادل أبو قريش عبد المعبود

 أ.د/ قدري سيد مرسي
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

391  
تأثير برنامج تأهيلي على آالم أسفل الظهر والحالة الصحية بمساعدة 

 النقاط االنعكاسية
 1121 الدكتوراه عصام علي نور الدين

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 أ.د/ محمد عادل غزال

 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

تأثير برنامج تمرينات ثبات الجزء المركزي للجسم على بعض المتغيرات   392
 الصحية للرياضيين

 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم 1121 الدكتوراه على محمد على حسونة
 أ.م.د/ طه سعد على

393  
تأثير برنامج رياضي مقترح على بعض المتغيرات الصحية وعالقتها 

 بالتوافق مع الحياة لدي ضباط القوات المسلحة
 1121 الدكتوراه عمرو فتحي السيد فرج

 محمد األمينأ.د/ محمد السيد 
 أ.م.د/ طه سعد على

 أ.م.د/ رشا محمد أشرف شرف
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي 1121 الدكتوراه لينا عبد اهلل مشيط عمرة العجميفاعلية برنامج تأهيلي للطاقة الحيوية المكثفة )الريكي( على بعض   394
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المتغيرات الفسيولوجية والنفسية المصاحبة لبعض اإلصابات الرياضية 
 لدي العبي المستويات العليا

 أ.د حمدي عبد الرحيم محمد
 أ.م.د/ وائل رفاعي

395  
الثقافة الغذائية وعالقتها بمؤشر كتلة الجسم للرياضيين وغير الرياضيين 

 من طالب المرحلة اإلعدادية )دراسة مقارنة(
 1121 الماجستير المتولي حسين أحمد حسين

 أ.م.د/ محسن يس الدروي
 عبد العزيز المال أ.م.د/ عبد العزيز سعيد

396  
دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية لدي العبي الكاراتيه وفقًا لتعديالت 

 القانون الدولي
 1121 الماجستير محمد رزق جاد اهلل نصر

 أ.د/ ياسر سعيد شافعي
 م.د/ محمد ربيع أمين البشيهي

397  
دراسة بعض الخصائص المورفولوجية والفسيولوجية وعالقتها بمستوي 

 األداء المهارى للمصارعين تبعًا لفئات الوزن ونوعية
 1121 الماجستير محمد زغلول عثمان محمد

 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ أشرف حافظ محمود

تأثير برنامج تأهيلي حركي على بعض المتغيرات البدنية ومتغيرات الدم   398
 المرتبطة بااللتهاب الروماتودي المفصلي

 1121 الدكتوراه فؤاد محمد شلبيمحمد عصام الدين 
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

 أ.د/ ياسر سعيد شافعي
 م.د/ هناء محمد راضي

399  
تأثير برنامج تأهيلي الكينسيثيرابي مقترح لتخفيف من آالم المنطقة القطنية 

 لدي العبي رياضة الفروسية 
 1121 الماجستير محمد فيصل إسماعيل مروان

 درويشأ.د/ نظمي محمد 
 أ.د/ ياسر سعيد شافعي

400  
بعض مؤشرات اللياقة الصحية والفسيولوجية كنواتج لتطبيق نظام اعتماد 
مقررات التربية الرياضية كمادة أساسية لطالب المرحلة الثانوية بمملكة 

 البحرين
 1121 الدكتوراه نادر محمد عبد الرحمن جمال

 أ.د/ محمد السيد محمد األمين
 الدين سيدأ.د/ أحمد نصر 

 أ.د/ ضياء الدين محمد العزب

401  
سنة  21-21الحالة القوامية لدي الجانحين بالمؤسسات العقابية من 

 بمحافظة القاهرة
 1121 الماجستير وليد محمد ناجي عبده

 أ.د/ سميحة خليل فخري
 أ.م.د/ محسن يس الدروي

402  
على  تأثير برنامج رياضي مقترح وجرعات مقننة من بيكربونات الكروميوم

 دراسة مقارنة -مرضي السكر من النوع األول
 1121 الدكتوراه ياسر سمير عبد العزيز

 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد
 أ.م.د/ محمد هشام الحفناوي

 أ.م.د/ نبال عبد الرحمن أبو العال
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الخصائص األنثروبومترية والفسيولوجية لالعبي كرة القدم وفقًا لخطوط   403
 اللعب

 1121 الماجستير المنعم عبد الهاديأحمد إيهاب عبد 
 أ.م.د/ محسن يس الدروي
 م.د/ عطية سيد عطية

404  
برنامج بدني نفسي لتأهيل لالعبي التايكوندو المصابين بتمزق مفصل 

 الكاحل
 1121 الدكتوراه أحمد حسن أحمد إسماعيل العدوي

 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد 
 أ.د/ أحمد سعيد زهران

 رضوانأ.م.د/ وائل رفاعي 

 1121 الماجستير أحمد سمير سعد زغلول السيد تأثير برنامج بدني غذائي علي بعض المتغيرات الصحية للنحاف  405
 أ.م.د/ محسن يس الدروي
 أ.م.د/ أشرف نبيه إبراهيم

فاعلية التمرينات العالجية والتدليك اليدوي على مصابي متالزمة النفق   406
 الرسغي باليد

 1121 الماجستير الداووديأحمد سيروان خورشيد 
 أ.د/ سهام السيد الغمري
 أ.م.د/ مها حنفي قطب
 م.د/ علي أحمد رمضان

407  
على الوعي البيئي الصحي لتالميذ  تأثير برنامج للتوجيه واإلرشاد الصحي

 المرحلة اإلعدادية الرياضية بمحافظة الفيوم
 1121 الماجستير أحمد عزت مصطفي محمد

 أ.م.د/ محسن يس الدروي
 أ.م.د/ طه سعد على

408  
الحالة القوامية لالعبي الكرة الخماسية "البنتابول" في جمهورية مصر 

 العربية
 1121 الماجستير أحمد محمد حافظ رمضان محمد

 أ.م.د/ محسن يس الدروي
 أ.م.د/ داليا علي حسن منصور

 1121 الدكتوراه محب أحمد نصيرجمال  التمزق الثالثي لركبة الرياضيين فاعلية برنامج تأهيلي مقترح لمصابي  409
 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري

 أ.م.د/ مها حنفي قطب
 م.د/ وليد محمد أحمد عبد الباقي

410  
التأهيلية على التهاب وتر العضالت  فاعلية التدليك اليدوي والتمرينات
 الدوارة لمفصل الكتف للرياضيين

 1121 الماجستير جهاد يوسف عبد الرحمن فنون
 محمد قدري عبد اهلل بكريأ.د/ 

 أ.د/ سهام السيد الغمري

مشروع قومي مقترح لمكافحة السمنة ورفع مستوي اللياقة الفسيولوجية   411
 لفتيات المرحلة الثانوية بدولة الكويت

 1121 الدكتوراه سبيكة أحمد علي صادق
 أ.د/ زكيه أحمد فتحي

 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد
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المتغيرات الصحية والبدنية للرياضيين  تأثير برنامج رياضي علي بعض  412
 ذوي اإلعاقة الذهنية

 1121 الدكتوراه شريف حسن كامل سيد إبراهيم
 أ.د/ محمد السيد محمد األمين

 أ.د/ أشرف عيد مرعي

413  
دراسة العالقة بين نواتج التعلم لبرامج علوم الصحة الرياضية بكلية التربية 

 الصحية الرياضية واحتياجات سوق العمل باألندية
 1121 الدكتوراه طارق محمد علي متولي

 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 م.د/ عالء سيد نبيه

414  
تأثير استخدام بعض وسائل الطب التكميلي على كفاءة الجهاز المناعي 

 وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدي كبار السن
 1121 الدكتوراه محمد طه محمد السيد عبد اهلل

 الدين سيدأ.د/ أحمد نصر 
 أ.د/ علي أحمد رمضان

415  
الخصائص البيوميكانيكية كأساس لوضع بروفيل للعمود الفقري في البيئة 

 المصرية 
 1121 الماجستير محمد كمال عبد الحميد محمد عبيد

 أ.د/ عمرو حلمي زايد
 أ.م.د/ محسن يس الدروي

 1121 الدكتوراه محمد أحمد النجوميمحمد  دراسة تحليلية ألمراض الربو وضيق التنفس لدي الرياضيين  416
 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.د/ غانم عبد اللطيف محمد

 أ.م.د/ طه سعد علي

417  
المدركات الصحية والغذائية وعالقتها بمتغيرات ضبط الوزن لدي العبي 

 بعض المنازالت )مالكمه , مبارزة , جودو(
 1121 الدكتوراه محمد محمد زكي حجر

 السيد األمينأ.د/ محمد 
 أ.د/ ضياء الدين محمد أحمد العزب

فاعلية برنامج تأهيلي بدني لمصابي الرباط المتصالب األمامي للركبة بعد   418
 1121 الدكتوراه محمود أحمد محمد حزين جراحة المنظار

 أ.د/ محمد قدري عبداهلل بكري
 أ.د/ سهام السيد الغمري
 أ.د/ محمد عراقي حسن

419  
تأثير برنامج تمرينات لتأهيل إصابة القطع في الرباط الداخلي وغضروف 

 الركبة داخل وخارج الوسط المائي 
 1121 الدكتوراه محمود إسماعيل عبد الحميد الهاشمي

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ سهام السيد الغمري

420  
الستهالك األكسجين تأثير تدريبات العتبة الفارقة الالهوائية والحد األقصى 

 على استجابات النشاط الكهربائي لعضلة القلب لدي السباحين الناشئين
 1121 الماجستير مدحت ثابت ثابت علي

 أ.د/ زكيه أحمد فتحي
 أ.د/ سلوى حلمي محمد عمران

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري 1121 الماجستير ميثم حماد مرهج الهيتيفاعلية برامج متنوعة من التمرينات التأهيلية والتدليك العالج المائي   421
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( 11-11المزمنة نتيجة السمنة لألعمار )للمصابين بآالم أسفل الظهر 
 سنة

 أ.د/ سميحة خليل فخري

422  
دينامية بعض المتغيرات الصحية وفقًا لنمط اإليقاع الحيوي وعالقتها 

 بمستوي األداء لالعبي كرة القدم
 1121 الماجستير هشام مصطفي عيسى جاد

 أ.م.د/ إيهاب محمد محمود إسماعيل
 م.د/ هاني محمد زكي حجر

 1121 الدكتوراه وليد أحمد حامد الخراط شريحة تأمينية لالعبين ذوي المستويات العليا من اإلصابة الرياضية  423
 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد

 أ.م.د/ محمد سامي عبد الصادق
 أ.م.د/ بهجت عطية راضي

الرجلين الدولفينية تحت الماء علي زمن البدء والدوران في تأثير ضربات   424
 1121 الماجستير أحمد إبراهيم عبد اهلل عبد الباسط السباحة وبعض المتغيرات الفسيولوجية

 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أ.د/ حازم حسين سالم

425  
فاعلية برنامج تعليم مائي للمبتدئين في السباحة علي السعة الحيوية 

 وضبط الوزن 
 1121 الماجستير أحمد جمعه مبارك عبد الجواد

 أ.م.د/ إيهاب محمد محمود إسماعيل
 م.د/ عصام أنور عبد اللطيف

426  
تأثير برنامج عالجي بدني حركي بمصاحبة الحجامة على آالم الفقرات 

 العنقية
 1121 الدكتوراه الرحمن محمد علي الشريف أحمد عبد

 أ.د/ محمد قدري عبد اهلل بكري
 أ.د/ سهام السيد الغمري
 م.د/ علي أحمد رمضان

عالقة الوعي الصحي والكفاءة البدنية بمعدل التحصيل الدراسي لتالميذ   427
 المعاهد األزهرية بمحافظة المنيا

 قدري محمد أ.م.د/ أحمد 1121 الماجستير أحمد عليان علي جبيل
 السيد األمين دم.د/ حمدي محم

 1121 الماجستير  إسالم عز الدين أحمد عبدالواحد فاعلية برنامج تأهيلي حركي للمصابين بآالم أسفل الظهر العضلية   428
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت

 1121 الماجستير خالد محمود عز الدين حسب اهلل مفصل الكتففاعلية التدليك العالجي والتمرينات التأهيلية في تأهيل تيبس   429
 أ.د/ سهام السيد الغمري

 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت
 سمير أحمد عليأ.م.د/ أحمد  1121 الماجستير زيرفان سليمان عبدي الميرسيديتأثير برنامج رياضي علي بعض المتغيرات الصحية ومستوي اإلنجاز لدي   430
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 م.د/ وسام محمد حسن الغمري غير الممارسين للنشاط البدني

 1121 الماجستير عبداهلل عباس محمد دراسة مقارنة لإلصابات ىالرياضية لدي العبي المبارزة بجمهورية العراق  431
 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد
 أ.م.د/أحمد محمود عبد الهادي

432  
الرقبة المصابة تأثير التمرينات والتدليك والعالج المائي لتأهيل عضالت 

 بالتقلص العضلي
 1121 الماجستير علي الصاحب حمزه

 أ.د/ سهام السيد الغمري
 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت

433  
اإلصابات الرياضية الشائعة لدي العبي كرة القدم للصاالت في جمهورية 

 العراق
 1121 الماجستير علي حسن حمش عليوي

 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد
 محمود عبد الهاديأ.م.د/ أحمد 

 1121 الماجستير عمرو علي محمد حممره تأثير برنامج بدني علي خفض نسبة الدهون للمصابين بالكبد الدهني  434
 أ.د/ مني أحمد أمين سليمان
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت

435  
تقويم الخدمات واإلحتياجات الصحية للمرحلة اإلعدادية في المدارس 

 العسكرية الرياضية بالقوات المسلحة
 1121 الماجستير عمرو محمد إبراهيم محمد عيد

 أ.م.د أحمد قدري محمد
 أ.م.د/أشرف نبيه إبراهيم

436  
تأثير برنامج تأهيلي بدني لتحسين الكفاءة الوظيفية للعضلة الضامة 

 الطويلة المصابة بالتمزق الجزئي
 1121 الدكتوراه محمد إبراهيم عبداهلل الترباني

 أ.د/ ياسر سعيد شافعي 
 أ.د/ أشرف عبد العزيز

 1121 الدكتوراه محمد إحسان صالح الدين حسين المتغيرات البيولوجية المساهمة في األداء لالعبي التنس  437
 أ.د/ ليلي صالح الدين سليم
 أ.م.د / محسن يس الدروي

 1121 الماجستير محمد بسيوني محمد عبد الفتاح الحالة القوامية لالعبي كمال األجسام في جمهورية مصر العربية  438
 أ.م.د/ محسن يس الدروي
 م.د/ أشرف محمد وهبه

439  
تأثير برنامج التثبيت البطئ العكسي وبعض وسائل العالج الكهربائي علي 

 استعادة كفاءة العضلة الضامة المصابة بالتمزق الجزئي
 1121 الدكتوراه محمد حسين أحمد سعد

 اهلل بكري أ.د/ محمد قدري عبد
 أ.د/ فهمي إمام فهمي
 أ.د/ سهام السيد الغمري
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الثقافة الصحية لدي الرياضيين وغير الرياضيين من مصابي النخاع   440
 الشوكي

 1121 الماجستير محمد رمضان صديق أبوبكر
 أ.د/ أشرف عيد مرعي

 أ.م.د/ محسن يس الدروي

441  
دراسة تحليلية إلصابات الرياضيين المكفوفين نتيجة إستخدام المساعد في 

 م(  111,  111,  111رياضة المضمار )
 1121 الماجستير  محمد عبد الرحمن حافظ

 أ.د/ سهام السيد الغمري
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

442  
ستعادة اإلستشفاء  تأثير تناول سكر الجلوكوز علي الكفاءة البدنية وا 

 لالعبي كرة الماء 
 1121 الماجستير محمد علي أحمد الطنايحي

 أ.م.د/ أحمد قدري محمد
 م.د/ عالء سيد نبيه

443  
فاعلية التدليك والتمرينات التأهيلية داخل وخارج الماء في تأهيل 

 الفخذ الخلفيةالرياضيين المصابين بتمزق عضالت 
 1121 الماجستير محمد محمد فتحي محمد المسلماني

 أ.د/ حمدي عبد الرحيم محمد
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

 1121 الماجستير محمود محمد سعد سليمان فاعلية برنامج تأهيلي بدني للرياضيين المصابين بكسر عظمة الشظية  444
 أ.د/ سهام السيد الغمري

 أ.م.د/ ريحاب حسن محمود عزت

445  
فاعلية التمرينات العالجية والتدليك في تأهيل الرياضيين المصابين 

 بإلتهاب الوتر اإلربي
 1121 الماجستير محمود هاشم حسن رشوان

 أ.د/ محمد قدري عبداهلل بكري
 أ.م.د/ مها حنفي قطب

446  
فاعلية استخدام التدليمك اليدوي العالجي والحجامة علي المصابين بآالم 

 عرق النسا 
 1121 الماجستير خيري عبد العزيز عبد الكريممدحت 

 أ.د/ سهام السيد الغمري 
 أ.د/ علي أحمد رمضان

 1121 الدكتوراه مروان سعد المرسي المرسي سيد أحمد فاعلية برنامج تأهيلي بدني لآلالم الوتر الرضفي للرياضيين   447
 أ.د/ محمد قدري عبداهلل بكري

 أ.د/ محمد عراقي حسن
 الغمري أ.د/ سهام السيد

448  
فاعلية برنامج تدريبي مدعم بمكمل غذائي علي بعض المتغيرات 

 الفسيولوجية واإلنجاز الرقمي للسباحين الناشئين
 1121 الماجستير وسام محمد مخلص علي

 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد
 أ.م.د/ عبد التواب سعد بركات

449  
لالعبي كرة عضالت الثبات المركزي وعالقتها بمورفولوجية التقعر القطني 

 اليد في جمهورية العراق
 1121 الماجستير إبراهيم حسان يحيي البزاز

 أ.م.د/ مها حنفي قطب
 أ.م.د/ أحمد محمود عبد الهادي
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 أ.م.د/ نوفل محمد محمود الحيالي

 1121 الماجستير أمين وليم طوير كاظم تأثير اإلصابات الرياضية علي بعض المتغيرات المناعية لدي الرياضيين  450
 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد
 أ.د/ سهام السيد الغمري

 أ.م.د/ علي مهدي هادي الجمال

 1121 الدكتوراه إيهاب فليب أيوب سالمة تأثير النشاط البدني في تأهيل مدمني المخدرات  451
 أ.د/ أبو العال أحمد عبد الفتاح

 .د/ إيهاب إدوار الخياط

452  
عالقة السمنة بعوامل الخطورة لشرايين القلب وعناصر اللياقة البدنية 

 ( سنة21 – 7المرتبطة بالصحة لألطفال )
 1121 الدكتوراه صفوت عبد الستار عبد الغفار طه

 أ.د/ ليلي صالح الدين محمد سليم
 أ.م.د/ إيهاب محمد محمود إسماعيل

 1121 الدكتوراه ماجد محي عبد العظيم يوسف الفقي المهاري لالعبي القوس والسهمالمحددات البيولوجية المساهمة في األداء   453
 أ.د/ أحمد نصر الدين سيد
 أ.م.د/ محسن يس الدروي

 م.د/ عصام سيد أحمد إسماعيل

 1121 الماجستير محمد السيد محمد السيد فرج برنامج لتأهيل إصابة خشونة الركبة سابقة الجراحة  454
 شافعيأ.د/ ياسر سعيد 

 أ.د/ ريحاب حسن محمود عزت


