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 بالنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية إحصائية

 م
 اسم المجلة عنوان البحث أسم الباحث

تاريخ 

 النشر
 مالحظات

1 
 أ.د/ محمد عبد الحليم حيدر

 الصفة

مشترك األول()  

ئعة الرياضية الشا اإلصاباتالعالقة بين 
 ىاألولالدرجة  أنديةومراكز الالعبين في 
(ليزيةاالنج اللغةبحث ب) ةبالجمهورية اليمن  

 المجلة الدولية لعلوم
الصحة والتعليم 
ياضةوالكمبيوتر في الر   

1العدد  02المجلد   

 الهند

5102  

2 
 أ.د/ محمد عبد الحليم حيدر

 الصفة

مشترك األول()  

دراسات تقييم المستوى المعرفي لدى طلبة ال
جامعة العليا في كلية التربية الرياضية ب
 )إصاباتصنعاء في الطب الرياضي 
عالقته رياضية وفسيولوجيا الجهد البدني ( و 
ياألكاديمبالدرجة النهائية لتحصيلهم   

مجلة جامعة صنعاء 
نفسية للعلوم التربوية وال

1العدد  11المجلد   
 اليمن

5102 

 

7 
 أ.د/ محمد عبد الحليم حيدر

 

دوري دراسة مقارنة لبعض متغيرات الجهاز ال
يين وغير ياضالتنفسي في وقت الراحة بين الر 

 AT-2 Plusالرياضيين بداللة جهاز 
Schiller 

مجلة جامعة الملكة 
02العدد  أروى   

 اليمن
5102  

4 
 أ.د/ محمد عبد الحليم حيدر

 الصفة

مشترك األول()  

دراسة تحديد  مؤشر التعب لدى بعض 
ية العبي كرة اليد والسلة والطائرة من كل
تخدام التربية الرياضية بجامعة صنعاء باس

 جهد الهوائي متكرر

مجلة علوم الرياضة 
 والتربية البدنية
 جامعة الملك سعود
المجلد الثاني العدد 

 الثاني

5102  

1 
أ.د/ حسين صالح مصلح 

 جعيم

ي كلية التربية الرياضية فدور خريجي 

تحسين األداء اإلداري في االتحادات 

 الرياضية

 مجلة المحترف

3العدد  5المجلد   

 الجزائر
7102  

2 
أ.د/ حسين صالح مصلح 

 جعيم

 واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف في

 االتحادات الرياضية لأللعاب الفردية

 بالجمهورية اليمنية

مجلة جامعة الملك 

 سعود 

المجلد الثاني العدد 

 األول 

 السعودية

7102  

7 

أ.د/ حسين صالح مصلح 

 جعيم

 الصفة

 )مشترك األول(

ة عن اة اليمينالعوامل المرتبطة بعزوف الفت

ات التربية الرياضيةااللتحاق بكلي  

 

مجلة المنظومة 

فة الرياضية جامعة الجل

العدد  5الجزائر المجلد 

01  

 الجزائر

7102 

 

mailto:fphe_suye@yahoo.com
http://www.su.edu.ye/


                                                                         
  

  

                     Sana'a- Republic of Yemen- Sana'a University                          ية       الجمهورية اليمن -صنعاء    
 :Phone (990031772423                                                                                    (990031772423)تلفون:     
 :Fax  (990031772427)                                                                                      (990031772427)فاكس:      

 :الموقع االلكتروني fphe_suye@yahoo.com                                                        ewww.su.edu.yلكتروني: البريد اال

 جــــــامعـة صنــعاء

 كلية التربية الرياضية

Republic of Yemen 

Sana'a University 

Faculty of Physical Education 

 

4 
أ.د/ حسين صالح مصلح 

 جعيم
يمنيةواقع االستثمار في رياضة كرة القدم ال  

 مجلة جامعة البيضاء

  العدد الثاني

 اليمن

7102 
 

 

3 

لح مصلح أ.د/ حسين صا

 جعيم

 الصفة 

 )مشترك األول(

خدمها استراتيجيات إدارة الصراع التي يست

ة مديرو المدارس الثانوية في أمانة العاصم

ي وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلم

 التربية الرياضية ومعلمي المواد االخرى

مجلة علوم وتقنيات 

ضيالنشاط البدني الريا  

 العدد الرابع )الجزائر(
7102  

1 
أ.د/ رضوان علي اسماعيل 

 محمد

ية درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كل

الرياضية بجامعة صنعاء ةالتربي  

مجلة جامعة النجاح 

( 72الوطنية المجلد )

  (1العدد )
 فلسطين

م7105   

2 
أ.د/ رضوان علي اسماعيل 

 محمد
نية أسباب عزوف الشركات االقتصادية الوط

ية اليمنية عن دعم االندية الرياض  

 مجلة المحترف  العدد 

 التاسع. الجزائر

 
م7102   

7 
أ.د/ رضوان علي اسماعيل 

 محمد

 تقييم العمل االداري في المؤسسات

 الرياضية في اليمن 

 

ة مجلة العلوم التربوي

العدد   .  –والنفسية 

ة جامع –كلية التربية 

 صنعاء.

م7102   

4 
أ.د/ رضوان علي اسماعيل 

 محمد
ارات االدارية في خاذ القرعملية ات

–االندية الرياضية بمحافظة اربد   

بية مجلة علوم التر 
 البدنية والرياضية

لك سعود جامعة الم
(  1(العدد )1المجلد )  

م.0271   

3 

أ.د/ رضوان علي اسماعيل 

 محمد
 الصفة

()مشترك األول  

 

درجة امتالك الكفايات التدريسية 

وء لمعلمي التربية الرياضية في ض

  -طلبات ومعايير الجودة الشاملة  مت

ة جلة العلوم الرياضيم
المرتبطة جامعة 

د ليبيا العدطرابلس 
 السابع والعشرين 

م0271   

 أ.د/ عبد الغني مجاهد مطهر 1

مقاومة التغيير التنظيمي لدى اعضاء  -0

الهيكل االداري في االتحادات 

 الرياضية االولمبية اليمنية 
 

مجلة دراسات علوم  –

 االكاديمية –ضة الريا

علوم  لتكنولوجياالدولية 

( 7العدد ) –الرياضة 

السويد –  

6102  

 أ.د/ عبد الغني مجاهد مطهر 2

ة اللياققياس المستوى المعرفي في 

رياضية البدنية لدى طلبة كلية التربية ال

  -بجامعة صنعاء

معهد  –مجلة المحترف 

علوم وتقنيات 

النشاطات البدنية 

ة جامع –والرياضية 

 – زيان عاشور بالجلفة

العدد العاشر الجزائر   

م.7102   

 أ.د/ عبد الغني مجاهد مطهر 7

تقييم المستوى المعرفي لدى  -0

طلبة الدراسات العليا في كلية 

التربية الرياضية بجامعة صنعاء 

 –ة مجلة العلوم التربوي

ة جامع –كلية التربية 

 صنعاء
م.7102   
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في الطب الرياضي ) إصابات 

رياضية وفسيولوجيا الجهد 

البدني ( وعالقته بالدرجة 

 هم األكاديمي . النهائية لتحصيل

 

 أ.د/ عبد الغني مجاهد مطهر 4

دراسة تحديد مؤشر التعب لدى  -0

بعض العبي كرة اليد والسلة 

والطائرة من كلية التربية 

الرياضية بجامعة صنعاء 

 باستخدام جهد ألهوائي متكرر.، 

 

مجلة جامعة الملك 

ية للعلوم الرياض سعود

شاط البدني ،والن  
م.7102   

 أ.د/ عبد الغني مجاهد مطهر 3

 استراتيجيات إدارة الصراع التي

 يستخدمها مديرو المدارس الثانوية

ا في أمانة العاصمة صنعاء وعالقته

لتربية بااللتزام التنظيمي لدى معلمي ا

 الرياضية ومعلمي المواد األخرى، 

 

مجلة جامعة العلوم 

اط والتكنولوجيا للنش

 –ني والرياضي البد

محمد بو ضياف ، 

( ،1وهران ، العدد)  

م1102   

0 

 اثر التدريبات الهوائية على أ.د/ عبد الغني مجاهد مطهر

ية بعض القياسات الفسيولوج

 لدى السيدات البدينات. ، 

 

مجلة جامعة الملك 

ية سعود للعلوم الرياض

 والنشاط البدني
م.7102   

3 

عض اثر منهاج اللياقة البدنية على ب أ.د/ عبد الغني مجاهد مطهر

 القدرات البدنية لطالب المستوى

جامعة االول بكلية التربية الرياضية ب

 صنعاء 

 

مجلة جامعة الملكة 

العدد الثاني  –اروى 

 والعشرين
م7102   

/ فؤاد محمد العوديا.م.د 1  

داع مدركات العبي كرة القدم نحو اب

ي النفسالمدربين في توفير المناخ 

ة في لالعبي االندية والمنتخبات الوطني

 اليمن

  7105 مجلة جامعة صنعاء 

 ا.م.د/ فؤاد محمد العودي 2

لدرجة االصابات الرياضية لدى العبي اندية ا
 االولى بمحافظة اب والوسائل المقترحة
 للوقاية منها

العلوووووووووووووووووووم الرياضوووووووووووووووووووية 

طرابلس -والمرتبطة   
1005   

1 
مصلح / نجيب صالح ا.م.د

 جعيم
  7105مجلة المحترف رس الصعوبات التي تواجه تطبيق خطة د
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اصمة التربية الرياضية في مدارس أمانة الع
 بالجمهورية اليمينة. 

 )الجزائر(
 العدد الثامن

2 

/ نجيب صالح مصلح ا.م.د

 جعيم
ة مدى تطبيق مدرسي التربية الرياضي

لمختلفة.اقًا ألدوارهم للكفايات التدريسية وف  
بية مجلة علوم التر 
 البدنية والرياضية
مجلة جامعة الملك 

المجلد الثاني سعود 
  العدد الثاني

7102 

 

7 

/ نجيب صالح مصلح ا.م.د

 جعيم
ية في دور برنامج التربية الرياضية المدرس

ب تنمية وإكساب القيم اإليجابية لدى طال
.يمنيةالمرحلة التعليم الثانوي بالجمهورية   

 مجلة جامعة النجاح
 )فلسطين(

6العدد  02المجلد   
7102 

 

4 

/ نجيب صالح مصلح ا.م.د

 جعيم
مدى كفاية اإلمكانات المادية والبشرية 
دى ألنشطة التربية الرياضية المدرسية ل

 بعض مدارس أمانة العاصمة.

بية مجلة علوم التر 
 البدنية والرياضية

 سعود الملك  جامعة
 السعودية

7102 
مقبول 

 للنشر

3 

/ نجيب صالح مصلح ا.م.د

 جعيم

 الصفة
 )مشترك الثالث(

 

عبي تحديد مؤشر التعب لدى بعض الدراسة 
بية كلية التر  كرة اليد والسلة والطائرة من
د ال جه باستخدام الرياضية بجامعة صنعاء

 هوائي متكرر

الملك  جامعة مجلة
 سعود 

المجلد الثاني العدد 
 الثاني

7102 

 

1 

/ محمد على ابراهيم دا.م.

 الخوالني

 الصفة

 )مشترك األول(

لية استخدام تقنية المعلومات في العم ىمد
 كلية التربيةويرها بطالتعليمية والبحثية وسبل ت

.الرياضية بجامعة صنعاء  

 التعليمدراسات في 
الجامعي وضمان 

 الجودة
7102 

 

2 

/ محمد على ابراهيم ا.م.د

 الخوالني

 الصفة

ي()مشترك الثان  

امج غذائي تأثير برنامج تدريبي بمصاحبة برن
لوجية مقترح على بعض المتغيرات الفسيو 
لنوع وتنظيم مستوى سكر الدم لدى مرضى ا

 الثاني

مجلووووة جامعووووة البي وووواء 

 7102 للبحوث 

 

7 

/ محمد على ابراهيم ا.م.د

 الخوالني

 الصفة

 )مشترك الثاني(

قياسات التدريبات الهوائية على بعض الأثر 
فسيولوجية لدى السيدات البديناتال  

بيوووة والتر  الرياضوووةعلووووم 

الملك سعود البدنية  
5100 

 

4 

/ محمد على ابراهيم ا.م.د

 الخوالني

 الصفة

 )مشترك الثاني(

لدرجة االصابات الرياضية لدى العبي اندية ا
 المقترحةاالولى بمحافظة اب والوسائل 

 للوقاية منها

العلوووووووووووووووووووم الرياضوووووووووووووووووووية 

بلسطرا -والمرتبطة   
5100 
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3 

/ محمد على ابراهيم ا.م.د

 الخوالني

 
مستوى الوعي الصحي لدى طلبة كلية 
 التربية الرياضية بجامعة صنعاء

العلوم الرياضية 

طرابلس -والمرتبطة   
5100 
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