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       Hend Soliman Ali Hassanهـند سـليمان علي حسـن االســــم:

                                                  hend.soliman@gmail.com البريد االلكتروني:
 كليــا الذرةيــا الرياضــيا –الرياضــي لاالجذمــاو لالذقــلي  قســ  علــ  الــن ورئــيو  – القيــاو لالذقــلي أســذا   : الوظيفةة 

 ا حللانجامع – للبنين

 التربية الرياضية :العامالتخصص 

 .  " ذقلي القياو ل "ال :الدقيقالتخصص 

 رياضـا علـ  الـن و الرياضـي،،حصـا  الن سـي لالذرةـل  اإل ،،البحـ  العلمـيالقياو لالذقـلي   :العلمي  االهتمامات
 ." ان سي رعايا –ذحكي   -أدارة  " لالسليا  ل ل  االحذياجات الخاصه بللينجال

 النجليزيا.ا -العرةيه  :اللغ 

 المؤهـالت العلمية :
 جامعا حللان. -كليا الذرةيا الرياضيا للبنات – التربية الرياضية سبكالوريو  (1

 1991/  عام/ جيد جدا مع مرذبا الشرف           تقدير عام       

يا للبنــين ـ جامعــا كليــا الذرةيــا الرياضــ -ذخصــت ذرةيــا رياضــيا  – ماجستتتير السفستتسة لتتب التربيتتة الرياضتتة( 2
  بعنوان:"  1991 "حللان

 (سنة11-9السنية من المرحلة  في للمقاييس االنثروبومترية لتلميذات الريف والحضر العاملي مقارنة للبناء ) دراسة

(A comparative study for factorial structure of anthropometric measurements 
between urban rural pupils from 9-11 years old) 

كليـا الذرةيـا الرياضـيا للبنـين ـ جامعـا   -قيـاو لذقـلي  ن سـيذخصـت  - دكتوراه السفسسة لب التربية الرياضية( 1
  بعنوان :"  2002 " حللان

 ) تقنين اختبارات الخطوة الالهوائية والهوائية على طالبات الجامعات المصرية ( 

 السيرة الذاتيه

C.V 

mailto:hend.soliman@gmail.com
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(Standardization for Anaerobic and Aerobic step Tests to the female students in 
Egyptian Universities) 

 : الوظيفيالتــدرج  
   بقســ  أصــلت الذرةيــا الرياضــيا لالذــرليت، كليــا الذرةيــا الرياضــيا للبنــين، جامعــا 1991/  11/  11معيــدة مــن  

 حللان.

  الرياضيا للبنين، جامعا حللان.   بقس  عل  الن و الرياضي ، كليا الذرةيا1998/  1 /19مدرو مساعد من 

  بقس  عل  الن و الرياضي، كليا الذرةيا الرياضيا للبنين، جامعا حللان.6111/  1/  62مدرو من   
  ــن و 6118/ 11 أســذا  مســاعد مــن الرياضــي، كليــا الذرةيــا الرياضــيا للبنــين،  لاالجذمــاو لالذقــلي  بقســ  علــ  ال

 جامعا حللان.

  الرياضي، كليا الذرةيـا الرياضـيا للبنـين، جامعـا  لاالجذماو لالذقلي  س  عل  الن وبق 6111/ 16/ 11اسذا  من
 حللان.

 لية :أهم الدورات التأهي
 أواًل: مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:

  المشروعات التنالسيةبرنامج. 

  ريسيةدمعايير الجودة لب العمفية التبرنامج. 

 االدارة الجامعية برنامج. 

 سفوكيات المهنه برنامج. 

  مهارات العرض السعالبرنامج. 

  مهارات االتصال السعالبرنامج. 

  االتجاهات الحديثة لب التدريسبرنامج. 

  استخدام التكنولوجيا لب التدريسبرنامج. 

  التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغربرنامج . 

  تصميم المقرر الجامعببرنامج. 

فــي ملــا  اللــودت واالعتمــاد لمؤععــات التعلــيم   رش العمــ  ووثانيــًا: الــدورات التدري يــة  
 العالي :
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  الهيئا القلميا لضمان جلدة الذعلي  لاالعذماد. –لمؤسسات الذعلي  العالي  الذخطيط االسذراذيجيبرنامج 

  الهيئا القلميا لضمان جلدة الذعلي  لاالعذماد. –لمؤسسات الذعلي  العالي  الذقلي  ال اذي المؤسسيبرنامج 

  الهيئا القلميا لضمان جلدة الذعلي  لاالعذماد. –لمؤسسات الذعلي  العالي  المراجعا الخارجيابرنامج 

  الهيئا القلميا لضمان جلدة الذعلي  لاالعذماد. –لمؤسسات الذعلي  العالي  خرائط الم اهي  لنلاذج الذعل برنامج 

  جامعــا  –لحــدة الذــدرير، مركــز ضــمان الجــلدة ، لمتتديرو وضعضتتاد وحتتدات ضتتمان الجتتودة بالكفيتتاتدلرة ذدريبيــا
 حللان.

  لفمعايير القومية االكاديمية دلرة ذدريبياNARS  ، جامعا حللان. –لحدة الذدرير، مركز ضمان الجلدة 

  جامعا حللان. –، لحدة الذدرير، مركز ضمان الجلدة عداد بنوك االسئفةإدلرة ذدريبيا لكي يا 

  ضدوات التقتويم  –تحفيل المحتوى وخريطة المنهج  –ة تقييم الطالب واالمتحانات التقويم " كيسيدلرة ذدريبيا عـن
 مشرلو ذطلير نظ  ذقلي  الطالر لاالمذحانات . المعرلب ، النسس حركب، الوجدنب "

  تكنولوجيا المعفومات برنامج الذدرير علىICTP  .ضمن مشرلعات ذطلير الذعلي  العالي بجامعا حللان 

 إللكترونب التعفم ا  برنامجE.Learning  كليـا الذرةيـا الرياضـا للبنـين  –ضمن مشرلعات ذطلير الذعلـي  العـالي
 جامعا حللان. –

  2012بلزارة الذعلي  العالي مارو  لقواعد التقديرحضلر لرشا عمل. 

 سـذخدا  حضلر دلرات ذدرير بمركز القياو لالذقلي  الطالبي بجامعا حللان في بنلك األسئلا " ذحليـل البيانـات با
، ادخـــات الم ـــردات لاجـــرا  الذعـــادت، انشـــا  لذشـــجيل بنـــلك األســـئلا، اجـــرا  الذصـــحيت لاعـــداد IRTالنظريـــا الحدي ـــا 

 .2012االمذحانات الملضلعيا" فبراير 
  كيف تكتب بحثًا عفميًا لب مجفة عفميتة دوليتة ضو بعنـلان بكليا الذرةيا الرياضا للبنين المشاركا في ندلة علميا "

 .2012" ديسمبر لفغة اإلنجفيزية ضو العربيةمحفية با

  البتترامج والمقتتررات الدراستتيه وتحتتديت توصتتيفاستتاليب اعتتداد حضــلر العديــد مــن لرل العمــل المذخصصــه فــي 
 .لغيرها من لرل العمل بهدف اسذكمات المذطلبات الخاصا بمعايير الجلدة

  اتيجيه لفكفيتته والخطتتة البحثيتته لفكفيتته اعتتداد  الخطتتة االستتتر العديــد مــن لرل العمــل المذخصصــه بهــدف  اجــرا
الذخطـــيط االســـذراذيجي  "لغيرهـــا مـــن لرل العمـــل بهـــدف اســـذكمات المذطلبـــات الخاصـــه بالمعيـــار واالقستتتام العفميتتته

 . " لالبح  العلمي لالدراسات العليا
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  بعـــا االســـالير المذل  القيتتتاس والتقتتتويم الطالبتتتب نشتتتر ثقالتتتهالعديـــد مـــن لرل العمـــل المذخصصـــه بهـــدف  اجـــرا
كيسيه اعداد بطاقات المالحظة لالعمال السصتفيه ،  كيسيه اعداد بنوك االسئفهبالكليه ،  ه ا المجاتلالمسذحد ه في 

كيسية اعداد الورقة االمتحانيه بشكل عتام واالمتحانتات الموضتوعيه التتب يتتم اجتراد بالكليه ،  واالمتحانات العمفيه
 التصحيح االلكترونب لها.

 : خارليهراعات ثالثًا: دورات ود
  ( دورة إعداد اخصائب نظام إدارة المسابقاتGMS )   2012بااللليمبياد الخات المصر. 

  ( دورة االستعالات االوليتةNEC First Aid Course , NEC CPR Course    مـن )National 

Safety Council   2012( عا. 
  التحفيل اإلحصائب باستخدام برنامج دراسا مذقدما فيSPSS Win  -  معهد الدراسـات لالبحـل  اإلحصـائيا– 

 جامعا القاهرة .

  لالعمل في ه ا المجات حذى اآلن. 2002عا   –االذحاد المصر  للبللينج  – تحكيم البولينجدلرة ، 

  1990/ 11/ 11بذاريخ  –االذحاد المصر  للسباحا  – معفم سباحةدلرة. 

 1990/ 12/ 21 بذاريخ –االذحاد المصر  للسباحا  –لمدربين دلرة ا. 

  1991/ 11/1بذاريخ  –االذحاد المصر  للسباحا  –اإلنقاذدلرة. 

  1991/ 1/1بذاريخ –االذحاد المصر  للسباحا  –المدربين المتقدمةدلرة. 

 المؤتمرات العلمية:
   ا للبنـين ـ كليـا الذرةيـا الرياضـي 1999(  التربية البدنية والرياضة بتين النظريتة والتطبيت المؤذمر العلمي الدللي

 جامعا حللان . 
   كليا الذرةيا الرياضيا للبنين ـ جامعا حللان .  2001( الرياضة والعولمةالمؤذمر العلمي الدللي 
  ( قسـ  ذرةيـا الط ـل 6002المؤتمر اإلقفيمتب الثالتت  )العرةي لمالمت المسذقبل  لالمشاركا ببح  في مؤذمر الط

 بكليا البنات ـ جامعا عين شمو.

  لمنطقــا  لفمجفتتس التتدولب لفصتتحة والتربيتتة البدنيتتة والتتترويح والرياضتتة والتعبيتتر الحركتتباإلقليمــي الرابــع المـؤذمر
 .2001أكذلةر  –الشرق األلسط 

   2001ديسمبر  – لالحصاد وعفوم الحاسب وبحوت العمفياتالمؤذمر السنل. 
 بكليـا الذرةيـا الرياضـيا  االلسيتة الثالثتة "تحديات  –" التربية البدنية والرياضة المؤذمر العلمي الدللي ال ال  عشر

 .2010جامعا حللان ،  –للبنين 
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  المركز ال قافي البريطاني  الشباب والرياضة لب مصر –" شارك مؤذمر "British Council  2012يناير . 
  2012المؤذمر العلمي العرةي االلت لذأهيل  ل  االعاقات ذحت شعار االعاقا لالحق في الحياه، يلليل. 
  {ل ذقيي  البحل  العلميه للمؤذمرفريق عم }عضل 2012نلفمبر  "االبداع الرياضب "المؤذمر العلمي الدللي 
  عضـل فريـق عمـل  2012نـلفمبر  ""التربيتة البدنيتة والرياضتة ... رؤيتة عربيتة مشتتركةالمؤذمر العلمـي الـدللي{

 ذقيي  البحل  العلميه للمؤذمر{

  عضــل فريــق  2012نــلفمبر  "المدرستتية وتحتتديات التغييتتر لتتب التتوطن العربتتب "الرياضتتةالمــؤذمر العلمــي الــدللي{
 عمل ذقيي  البحل  العلميه للمؤذمر{

  2012نلفمبر  ""اليوبيل الذهبب لعفم النسس الرياضب لب الوطن العرببالمؤذمر العلمي الدللي. 
   ل فريق عمل ذقيي  البحل  العلميا لحذى االن }عض 2011المؤذمرات العلميا الدلليا الذي نظمذها الكليا من عا

 للمؤذمر{

  2019المؤذمر الدللي األلت لرياضا المرأة العرةيا 

 

 : الكلية يةملالخ رات الع
   الدراســات العليـا، الذخطــيط االســذراذيجي بمشـرلو الذطــلير المســذمر لالذأهيــل  العلمــي،المنسـق العــا  لمعيــار البحـ

 .للبنينلالعذماد بكليا الذرةيا الرياضيا 
  وحتى االن 6000من عام  للبنين الرياضيا الذرةيا بكليامنسق عا  الذخطيط االسذراذيجي. 
  وحتى االن. 6002من عام  للبنين بكليا الذرةيا الرياضيامدير لحدة الذخطيط االسذراذيجي 

 وحتى االن. 6600من عام  للبنين الرياضيا الذرةيا كلياب الطالبي الذقلي القياو ل لحدة  مدير 

 لي  الطــالر جامعــا حلـلان لذـدرير أعضـا  هيئـا الذــدريو علـى احـد  أسـالير ذقـ –رر بمركـز القيـاو لالذقـلي  مـد
 لاالمذحانات النظريا لالعمليا.

 مـن عـا   للبنين الرياضيا الذرةياكليا لكلادر من اعضا  هيئا الذدريو بلذدرير ا لت عن اعداد بنلك االسئلاالمسئ
 لحذى االن 2011

 مــن عــا   نللبنــي الرياضــيا الذرةيــا بكليــا للمقــررات االخذبــارات الملضــلعيا لالذصــحيت االلكذرلنــي اجــرا ات اعــداد
 لحذى االن. 2012

  الذرةيــا الرياضــيا للبنــين  كليــا-لالرياضــاعضــل المكذــر الذن يــ   للمجلــا العلميــا الدلليــا لعلــل  الذرةيــا البدنيــا– 
 .سابقا   - جامعا حللان

 ذقـــلي  الطـــالر لاالمذحانـــات بكليـــات الذرةيـــا نظـــ   ذطـــليرمشـــرلو ا الرياضـــيا للبنـــين بكليـــا الذرةيـــل العـــا  منســـقال
 الرياضيا جامعذي حللان لأسيلط.

 ير نظ  لسياسات القبلت بكليات الذرةيا الرياضيا للبنين لالبنات.ل نائر مدير مشرلو ذط 
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  جامعـا  –لحدة ادارة مشرلعات الذطلير  –منسق لحدة ادارة مشرلعات الذطلير عن كليا الذرةيا الرياضيا للبنين
 حللان.

 .عضل لجنا اخالقيات البح  العلمي سابقا  " لمؤسو اللجنه ل لك ضمن مذطلبات معيار البح  العلمي 

  سابقا . –منسق معيار البح  العلمي لالدراسات العليا 

 سابقا   لجنا الذعلي  االلكذرلني بالكليا رئيو. 
 سابقا   عضل اللجنا ال قافيا بالكليا. 
  لحذى االن 2011من عا  خالت العا  الجامعي  الجلدةلحدة ضمان عضل لجنا الدراسات العيا مم ال  عن. 
  2019 – 2011رئيو عا  النظا  لالمراقبا لكنذرلالت الدراسات العليا للعا  الدراسي. 
   6002وحتى  2010رئيو كنذرلت دبلل  الدراسات العليا من عا. 
  2009لحذى  2001عا  من لدراسات العليا دبلل  اعضل كنذرلت . 
  2001 عا الدراسات العليا بكليا الذرةيا الرياضيا للبنين، جامعا حللان  - الماجسذيرعضل كنذرلت. 
  2002 – 1992المراقبا لالنظا  في سير االمذحانات من  عا   أعماتالمشاركا في. 
  ياضيااخذبارات القبلت بكليا الذرةيا الر  أعماتالمشاركا في. 
  الرياضي لاالجذماو لالذقلي  بقس  عل  الن و هالعلمي اتالمشاركا في ذنظي  المؤذمر. 
  للكليا االسنلي االعلمي اتالمشاركا في ذنظي  المؤذمر .  
 2010 عضل ال ريق البح ي لمشرلو ذطلير اللياقا البدنيا لذحديد الذشلهات القلاميا ألط ات محافظا الجيزة. 
 للعديد من ابحا  الماجسذير لالدكذلراه بكليات الذرةيا الرياضيا في الجامعات المصريا. االشراف لالمناقشا 

 .ذقيي  العديد من البحل  في المجالت العلميا محليا لعرةيا 

 

 األنشطة الخارلية:
 بأبلظبيالخات  لألللمبياد 2019لالعالميا  2011البللينج باأللعار اإلقليميا  العار مساعد مدير. 
 ينـاير  بـأبلظبي الخـات لألللمبياد لحكا  البللينج المشاركين في البطللا اإلقليميا ادار   إلعداد ذقدي  دلرة ذدريبيا

.2011 

  2011الخات بمصر  لألللمبيادمدير رياضا البللينج في األلعار المحليا. 
  2011الخات بمصر  لألللمبيادالبللينج في األلعار اإلقليميا  رياضامدير. 
 ذحدي  نظا  الذقسي  لالعبي البللينج باالللمبياد الخات. 
  2012/ 11/  1بذاريخ  2112رق  المشهرة ب ليا الرياضةالجمعية المصرية لجغراأمين سر 
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  " نظمها اذحـاد الرياضـا المدرسـيا  2012" مارو إعداد القيادات النسائيا بامؤسسات الرياضيامحاضر في دلرة ،
 بالذعالن مع مركز اعداد القادة بدللا االمارات.

  االقليميــا الســابعا لاللليمبــاد الخــات الــدللي  اعــداد مــدرةي لحكــا  لادر  البــللينج لالعــداد لاللعــارمحاضــر بــدلرة
 .لمنطقا الشرق االلسط لشمات افريقيا

  لحذى االن . 2009من  عا   مجلو إدارة االذحاد المصر  للبللينجعضل 

  2012عا   المكذر الذن ي   باالذحاد العرةي للبللينجعضل . 
  االدا  المهــار   –" قــانلن البــللينج  بــللينجباالذحــاد المصــر  لل بــدلرات إعــداد حكــا  لمــدرةي البــللينجمحاضــر- 

 لحذى اآلن 2002المهارات الن سيا لحكا  لالمدرةين" من  عا  

  .االشراف على االعداد الن سي لالعبي المنذخر المصر  للبللينج 

   لحذى االن. 2009رئيو اللجنا العلميا باالذحاد المصر  للبللينج اعذبارا  من عا 

 2001:  2002 من  عا  لحكا  باالذحاد المصر  للبللينجعضل اللجنا العليا ل . 
   2002حك  عامل للبللينج من  عا. 
 منــ   عضـل اللجنــا ال نيــا القائمـا علــى انذقــا  العبـي البــللينج الذــابع لمشـرلو رعايــا الملهــلةين فـي رياضــا البــللينج

  .لحذى االن 2001عا  
 2012ا  عضل مجلو ادارة االذحاد المصر  للرياضا للجميع ع. 
   1992،1991،1990المشاركا في معسكرات الجلالا بجامعا حللان عا. 
  1992 عا  -لقا  الصداقا األلت للجلاالت جامعا حللن  –الجلالا الم اليا. 

  1992 المشاركا في المعسكر الكش ي الدللي بانجلذرا عا. 

 

 المؤلفات العلمية :

 .}مرجع منهجي{ ،  ذأليف جماعي6112 " البحت العفمب واإلحصاد لب المجال الرياضب"  .1

مرجع ،}جمـــاعيذـــأليف  2002“" عفتتتم التتتنسس الرياضتتتب ل االستتتس والمبتتتادج النظريتتتة والتوجهتتتات المعاصتتترة  .2

 .منهجي{

 .مرجع منهجي{}، تأليف جماعب  2010ارات والمقاييس" " االختب .3

 أليف جماعي.ذ"  ودورات رلع المستوى  البولينج حكامل األساسيةالمرجع الموحد لفدورة "  .4
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مشــذرك مــع أ.د/ عكلــا ذــأليف   ،6112"  ومناهجتته لتتب العفتتوم التربويتتة واالنستتانيةالبحتتت العفمتتب  التتدليل التتى" .5

 .سليمان الحلر ، مركز الكذار للنشر

  تأليف جماعب، مركز الكتاب لفنشر. 2012الرياضب " عفم النسس دليل تطبيقات "  .6

 

 المقاالت العلمية المنشورت:
، المـؤذمر العلمـي الـدللي  6118"  فية ألخصتائب القيتاس والتقتويم لتب التربيتة البدنيتة والرياضتةرؤية مستتقب"  .1

 .مشذرك مع د/ أيمن مصط ى، لقس  عل  الن و الرياضي 

التعفيم االلكترونب بين النظرية والتطبيت  لتب المجتال التربتوو " تطبيقتات لتب مجتال التربيتة البدنيتة والرياضتة "  .2

جامعـا القـاهرة ، مشـذرك مـع د/ أيمـن  –العلمـي االلت لجـلدة الذعلـي  بكليـا العـالب الطبيعـي ، المؤذمر  (6119)

 مصط ى.

بالتعتاون متع ض.دي ياستر  مراجعة وتنقيح " مشروع إنشاد مركتز التميتز البحثتب لكفيته التربيتة الرياضتيه لفبنتين " .3

 ( 2011) محروس.

 :الخ رات التدريعية
 ." لالماجسذير لا البكللريلو" مرحمقرر االخذبارات لالمقاييو  -

 ".الماجسذير لالدكذلراه  ،والبكاللريل مقرر البح  العلمي لاإلحصا  " مرحلا  -

 ، الماجسذير، الدكذلراه بكليا الرةيا الرياضيا للبنات. ومقررات االخذبارات لالمقاييو لمرحلا البكاللريل  -

 ". والبكاللريل " مرحلا الرياضي المرذبطا بالصحا ذخصت الذرليت  البدنيامقرر ذقلي  اللياقه  -

 مقرر اللياقا البدنيا لال سيلللجيا لكبار السن " مرحلا البكللريلو". -

 ". والبكاللريل " مرحلا قياو لذقلي  القدرات البدنيا لالحركيا ذخصت الرياضا المدرسيا مقرر  -

 ". و" مرحلا البكاللريل مقرر قياو لذقلي  القدرات البدنيا لالحركيا ذخصت الذرةيا الرياضيا المعدلا  -
 " مرحلا البكللريلو ". لالبنين بكليا الذرةيا الرياضيا للبنات "سابقا  "مقرر عل  الن و الرياضي  -

 " مرحلا البكللريلو "." سابقا "  مقرر برامج الذرةيا الرياضيا بكليا الذرةيا الرياضيا للبنات -

 " مرحلا البكللريلو "." " سابقا   مقرر الذرليت بكليا الذرةيا الرياضيا للبنات -
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 " مرحلا البكللريلو "." سابقا "  مقرر االدارة بكليا الذرةيا الرياضيا للبنات -

 " مرحلا البكللريلو ".بكليا الذرةيا الرياضيا للبنين  - "سابقا " شعبا االدارة الرياضيا الشخصيا امقرر سيكلللجي -

 " مرحلا البكللريلو ".بكليا الذرةيا الرياضيا للبنين  -""سابقا  مقرر االنذقا  الن سي شعبا االدارة الرياضيا  -

   .دكذلراه ( –ماجسذير  –القياو لالذقلي  للدراسات العليا   دبلل   لاخذيار " شعبا اجبار  " مقرراتالذدريو  -

 

 األ حاث العلمية :

 جهة النشر تاريخ النشر الحالة عنوان البحت م

  ذقنين مقياو مهارات االنذباه للحك 1
 11/6111 فردى في رياضا البللينجمسجل النقاط 

المجلا العلميا المذخصصا للذرةيا 
 الرياضيا
 جامعا أسيلط –كليا الذرةيا الرياضيا 

2 

مسذليات النشاط البدني داخل درو 
الذرةيا البدنيا لفذرة ال سحا لعالقذها 
بمسذليات السللك ألذكي ي لألط ات 

 المعاقين  هنيا.

  1/6112 زلجي

 لمؤذمر اإلقليمي ال ال ا
 "الط ل العرةي لمالمت المسذقبل

 جامعا عين شمو
 كليا البنات قس  ذرةيا الط ل 

3 
سذراذيجيات الذ كير لذركيز االنذباه ا

العبي  لعالقذها بنذائج البطللا لدى
 البللينج الدلليين

  4/6111 زلجي
المجلا العلميا للذرةيا البدنيا لالرياضا" 

 لن و الرياضي"مؤذمر قس  عل  ا

بنا  قائما الرعايا الن سيا لالعبين  4
 بعد المنافسا كما يدركها المدرةين

  4/6118 زلجي
المجلا العلميا للذرةيا البدنيا لالرياضا" 
 مؤذمر قس  عل  الن و الرياضى"

5 

 

The Differences between 

the Groups and Individual 

games in the Mental 

toughness and some Mental  

Skills to the Athletes higher 

levels 

دللي 
 زلجي

6119 
India International Congress 

in Sports Psychology 

"IICSP" 
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 جهة النشر تاريخ النشر الحالة عنوان البحت م

6 
Factorial Construction of 

Multi-Dimensional Self-

Motivation for Athletes 

دللي 
 زلجي

6111 
World Journal of Sport 

Sciences     “ WJSS” 

2 

Parent's assessment for 

their role in the 

psychological intervention 

about their junior athletes 

دللي 

 زلجي
6116 

المؤتمر العلمى الدولى "االبداع 
 ةالرياضى" لقطاع التربية الرياضي

بالمجلس االعلى للجامعات المصرية 
بالتعاون مع جائزة الشيخ / محمد بن 

وم راشد آل مكت  
المجل  االوربي  لكنولوجيا علوم  

 الرياض 

2 
Construction of 

Psychological Stress 

Sources Scale for Bowling 

Players 

دللي 

 فرد 
6116 

المؤتمر العلمى الدولى "االبداع 
 ةالرياضى" لقطاع التربية الرياضي

بالمجلس االعلى للجامعات المصرية 
مد بن بالتعاون مع جائزة الشيخ / مح

 راشد آل مكتوم 
 المجل  االوربي  لكنولوجيا علوم الرياض 

9 

بنا  نمل ب االنحدار الخطي المذعدد 
لمكلنات نمط الجس  المساهما في 
ذقدير دافعيا ال ات مذعددة االبعاد 

 للرياضيين

 6111 زلجي
 –المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة 

عة جام -كلية التربية الرياضية للبنين

 حلوان

ي ذقلي  نسر الذحسن لد  العب 10
 البللينج في االللمبياد الخات

 6119 زلجي
 –المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة 

جامعة  -كلية التربية الرياضية للبنين

 حلوان

للينج ذقنين بطاقا ذقلي  العبي الب 11
 للذقسي  في األللمبياد الخات

 6119 زلجي
 –ربية البدنية والرياضة المجلة العلمية للت

جامعة  -كلية التربية الرياضية للبنين

 حلوان

 


