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 تأثير استخدام تمرينات بالكرة وبدونها واالثنين معا ً لتطويربعض القدرات البدنية الخاصة وعالقتها بالمهارات االساسية
بكرة القدم
 اثر تمرينات بأستخدام جهاز مساعد في تطوير سرعةاالستجابة الحركية ودقة التهديف لدى الالعبين الشباب بكرة
القدم

-

تأثير تمرينات على وفق االدراك الحس السمعي في
تطوير سرعة االستجابة الحركية والدحرجة ودقة
المناولة بكرة القدم لدى الالعبين الناشئين
تأثير استعمال وسيلة مساعدة في تطوير دقة التهديف
لدى العبي منتخب كلية االداب بكرة القدم للصاالت
تأثير استخدام جهاز مصمم لتطوير سرعة االستجابة
الحركية لدى الالعبين الشباب بكرة القدم

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير
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املناصب اإلدارية اليت تقلدها

-

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية

-

والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

-

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

-

براءات االخرتاع

 حارس مرمى كرة قدم يتحركباجتاهني ( ميني ويسار ) كهربائيا
مع مربعات حتتوي على مصابيح.
 جهاز كهربائي يستعمل لتحسنيمهارة التهديف لدى العيب كرة
قدم الصاالت.
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