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 حمتوايت التقرير

  والأ

 

 مقدمة 

 

 

 

  اجتماعات اللجنة نيااث

  عدد البحوث الواردة إىل اجمللة اثلثا  

  توزيع البحوث الواردة إىل اجمللة حسب التخصص رابعا  

  توزيع البحوث حسب احملكمني مسا  خا

  نشر أعداد اجمللة سا  ساد

  مقرتحات اللجنة سابعا  
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 التقرير السنوي جمللة جامعة امللك سعود
 ( كلية علوم الرايضة والنشاط البدين فرع (

 هـ 1439/  1438العام اجلامعي 
 

 أوال : مقدمة
 : تتضمن معلومات أولية عن اآليت

  قرار تشكيل هيئة التحرير -1
 سوف يتم وضع قرار تشكيل اجمللة يف هذة الصفحة
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 . أمساء أعضاء هيئة التحرير -2

 الصفة االسم م
 رئيس هيئة التحرير أ.د / خالد بن صاحل املزيين 1
 مدير التحرير د/ ايسر حمروس مصطفي 2
 سكرتري التحرير د حممد عبد السالمد/ أمح 3
 عضو احلايكخالد أ.د / صادق  4
 عضو د/ عبد الرمحن بن سعد العنقري 5

 عضو د/ صالح بن أمحد السقا 6

 اإلخراج والتنفيذ الفين أ/ جعفر أمحد  7
 
 . مقدمة عن حمتوايت التقرير -3

لبحوث اجلديدة الواردة حيتوي التقرير على عدد اجتماعات هيئة حترير اجمللة ، عدد ا
للمجلة وقرار هيئة التحكيم بشأهنا ، عدد البحوث اجلديدة الواردة للمجلة واليت 
متت املوافقة عليها ، توزيع البحوث الواردة إىل اجمللة حسب التخصص ، توزيع 

،  أماكن حمكمي البحوث وجمال ختصص البحثالبحوث الواردة إىل اجمللة حسب 
الواردة إىل اجمللة ، عدد البحوث املنشورة يف اجمللة للعدد رقم أمساء حمكمي البحوث 

 (4( ، و عدد البحوث يف اجمللة للعدد رقم )3)
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 اثنيا  : االجتماعات
   1جدول 

 ) هـ1438/1439عدد اجتماعات هيئة التحرير للعام اجلامعي )
 التاريخ رقم االجتماع مسلسل

 18/2/1439 اخلامس 7/11/2017

 

  : عدد البحوث الواردة للمجلةاثلثا  

جمللة فــي العام ابوث املتبقيـة صيلية عـن عدد البحفات تء معلومز اجل ذامن هــيتض
اجلـدول  ضحايل . يو لمجلة فـي العام احل وردت لك عـدد البحوث اليتذلوكـ قابالس
عدد (3) . ويوض اجلدول رقم قاملتبقية من العام الساب عـدد البحـوث( 2) رقـم

  اجلـدول رقـم حويوض ه 1437/1438 لدى اجمللة للعـام احلايل لبحوث اجلديدةا
 متحكيإىل ال ت وأرسل مـن اللجنـة هااملوافقـة علي تمتـ عـدد البحـوث التـي (4)

 2جدول 
 (هـ 1437/1438) عدد البحوث املتبقية من العام اجلامعي السابق

 وضع البحوث
 اجملموع مصدر البحوث

  خارج اململكة خارج اجلامعة عةداخل اجلام
 9 6 1 2 حتت التعديل
 5 - 2 3 حتت التحكيم
 8 7 1 - حبوث مرفوضة

 22 13 4 5 اجملموع
 

 3جدول 
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العدد لعام اجلامعي اجلديدة الواردة للمجلة وقرار هيئة التحكيم لعدد البحوث 
 (ـه 1439/  1438) الثالث

 وضع البحوث
 اجملموع مصدر البحوث

 النسبة العدد  خارج اململكة خارج اجلامعة اجلامعةداخل 
 % 75 8 3 4 1 مقبول من اهليئة
 %25 4 3 1 - مرفوض من اهليئة

 %100 12 6 5 1 اجملموع
 3 جدولاتبع 

عدد البحوث اجلديدة الواردة للمجلة وقرار هيئة التحكيم للعام اجلامعي العدد 
 (ـه 1439/  1438) الرابع

 وضع البحوث
 اجملموع البحوثمصدر 

 النسبة العدد  خارج اململكة خارج اجلامعة داخل اجلامعة
 % 80 8 5 - 3 مقبول من اهليئة
 %20 2 2 - - مرفوض من اهليئة

 %100 10 7 - 3 اجملموع
  3 جدول اتبع

عدد البحوث اجلديدة الواردة للمجلة وقرار هيئة التحكيم للعام اجلامعي امجايل 
 والرابع الثالثالعدد  (ـه 1439/  1438)

 وضع البحوث
 اجملموع مصدر البحوث

 النسبة العدد  خارج اململكة خارج اجلامعة داخل اجلامعة
 %72.72 16 8 4 4 مقبول من اهليئة
 %27.28 6 5 1 - مرفوض من اهليئة

 %100 22 13 5 4 اجملموع
 

 4جدول 
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 لعام اجلامعي ل قة عليهااجلديدة الواردة للمجلة واليت متت املوافعدد البحوث 
 (ـ ه1438/1439)

 وضع البحوث
 مصدر البحوث

 اجملموع
 خارج اململكة خارج اجلامعة داخل اجلامعة

 9 1 2 6 حتت التحكيم
 4 2 0 2 حتت التعديل
 8 2 0 6 حبوث مقبولة

 3 2 1 - حبوث مرفوضة
 24 7 3 14 اجملموع

 حسب التخصص رابعا  : توزيع البحوث الواردة إىل اجمللة

صـيلية عـن ختصـص البحـوث التـي وردت إلـى اجمللـة فء معلومـات تز اجلـ ذايتضمن ه
توزيـع  حيوضـ (5) اجلـدول رقـم . هالعـام مـن حيـث قبول ـا للنشـر مـن عدمـ والوضـع

 هـ ( حسب التخصص 1438/1439للعام اجلامعي )  البحـوث الـواردة إلـى اجمللـة

 
 
 
 
 
 
 

 5جدول 
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لعام اجلامعي توزيع البحوث الواردة إىل اجمللة حسب التخصص ل
 (ـه1438/1439)

 التخصص
 اجملموع الوضع العام للبحوث

 النسبة العدد مرفوض مقبول حتت التعديل حتت التحكيم
 20.59% 7 2 4 0 1 إدارة رايضية ختصص
 32.36% 11 2 2 3 4 تدريب رايضي ختصص

 14.71% 5 2 2 - 1 ختصص طرق تدريس تربية بدنية
 17.64% 6 - 3 1 2 فسيولوجيا اجلهد البدين ختصص
 2.94% 1 - 1 - - علم االجتماع الرايضي ختصص

 5.88% 2 - 2 - - ختصص اإلصاابت الرايضية
 5.88% 2 - 2 - - ختصص صحة الرايضيني 

 %100 34 6 16 4 10 اجملموع
 خامسا  : توزيع البحوث حسب احملكمني

اكن حمكمي البحوث اليت وردت إلـى مصيلة عـن أفات تء معلومز اجلهذا من يتض
توزيع البحوث الواردة إىل (6) ماجلدول رق حيوضص.م حسب التخصهاوينوعن ةاجملل

أمساء حمكمي البحوث (  7) اجلدول رقم حاحملكمني والتخصص ويوض باجمللة حس
 .مهوعناوين

 
 
 

 6جدول 
 ) هـ 1438/1439)ام اجلامعي توزيع البحوث الواردة إىل اجمللة للع

 حسب أماكن حمكمي البحوث وجمال ختصص البحث
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 التخصص
 مكان احملكمني

 اجملموع خارج اململكة داخل اململكة داخل اجلامعة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد ختصص

 %20 14 %57.14 8 %28.57 4 %14.29 2 ختصص إدارة رايضية
 %31.43 22 %59.09 13 %22.72 5 %18.19 4 ريب رايضيختصص تد

 %14.82 10 %60 6 %30 3 %10 1 ختصص طرق تدريس تربية بدنية
 %17.25 12 %50 6 %41.66 5 %8.34 1 ختصص فسيولوجيا اجلهد البدين
 %2.86 2 %100 2 %0 - %0 - ختصص علم االجتماع الرايضي

 %6.82 4 %100 4 %0 - %0 - ختصص اإلصاابت الرايضية
 %6.82 4 %50 2 %50 2 %0 - ختصص صحة الرايضيني

 %100 70 %61.43 43 %27.15 19 %11.42 8 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7جدول 
 ه(1437/1438أمساء حمكمي البحوث الواردة إىل اجمللة للعام اجلامعي )

 عدد البحوث املقبولة عدد البحوث احملكم البلد التخصص اسم احملكم م
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 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة زم حسنيدحا 1
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة د ايسر نور الدين 2
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة د هيثم داود 3
 1 1 مصر طرق تدريس الرتبية البدنية د الزهراء رانيا حممد 4
 1 1 مصر طرق تدريس الرتبية البدنية د وليد عبد الرازق 5
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة د رحياب عزت حسن 6
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة د حممود النجار 7
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة د ايسر نور الدين 8
 1 1 مصر صحة الرايضيني د عبد الرمحن عبد الباسط 9

 1 1 مصر صحة الرايضيني د عماد شعبان  10
 0 1 مصر تدريب رايضي د أمحد خضري 11
 0 1 مصر تدريب رايضي د حممد ضاحي 12
 0 1 مصر تدريب رايضي د اسالم أمني 13
 1 1 مصر إدارة رايضية د. أمل صالح الدين 14
 1 1 مصر إدارة رايضية د.أماين الشريف 15
 1 1 مصر صحة الرايضيني سالمه عرفة د 16
 1 1 مصر صحة الرايضيني د ابسم عطية 17
 0 1 مصر إدارة رايضية د أمحد الفاضل 18
 0 1 مصر إدارة رايضية د  عرفة سالمة 19
 0 1 مصر صحة الرايضيني د. رشا أشرف 20
 0 1 السعودية صحة الرايضيني د. علي جباري 21
 1 1 مصر تدريب رايضي د. رشا أشرف 22
 1 1 مصر تدريب رايضي د. رحاب سالمة 23
 1 1 مصر تدريب رايضي د عرفة سالمة 24
 1 1 مصر ايضيتدريب ر  د عماد مسري 25
 1 1 مصر تدريب رايضي د خالد كامل 26
 1 1 مصر تدريب رايضي د هشام سعيد 27
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 1 1 مصر صحة الرايضيني د أمحد نصر الدين 28
 1 1 مصر صحة الرايضيني د رحياب عزت 29
 1 1 مصر تدريب رايضي د إبراهيم سعيد 30
 1 1 مصر تدريب رايضي د عاطف رشاد 31
 1 1 مصر القياس الرايضي ريفد.أماين الش 32
 1 1 مصر القياس الرايضي د.هند سليمان 33
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة د هشام سعيد 34
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة د عماد شعبان 35
 د هشام سعيد 36

 
 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة

 1 1 مصر فسيولوجيا الرايضة خالد صالح 37
 1 1 مصر ضيتدريب راي رشا أشرف 38
 1 1 مصر تدريب رايضي نفني فكري 39

 
 سادسا  : النشر

ة واألعـداد املعـدة صيلة عـن األعداد املنشورة للمجلفات تء معلومز اجل ذايتضـمن هـ
عـدد  حيوضـ8  دول رقـما . اجلهث فـي كـل عـدد ونوعاعـدد األحبك ذلوك للنشـر

 حوأمساء البـاحثني وجمـال البحث . ويوض ( 3) اجمللة للعدد رقم البحوث املنشـورة يف
وأمساء الباحثني وجمال ( 4) يف اجمللة للعدد رقم عـدد البحـوث(9) دول رقـماجل

 . البحث
 
 
 

 8جدول 
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 1438/1439( للعام اجلامعي )3ملنشورة يف اجمللة للعدد رقم )عدد البحوث ا
 ( ـه

 التخصص اسم الباحث عنوان البحث م
 بداللة املتغرياتللمتغريات البدنية  العالقة التنبؤية 1

 الفسيولوجية لناشيء كرة القدم
 فسيولوجيا الرايضة د. سلطان بدير

أتثري استخدام التدريب املتقاطع على تنمية بعض القدرات  2
 البدنية اخلاصة مبهارة الضربة اهلجومية لناشيء الكرة الطائرة

 د عاطف رشاد
 تدريب رايضي

 طرق تدريس الرتبية البدنية د إبراهيم سعيد على منو الذات لدى املتعلمشخصية املعلم  آثر 3
 العماين ابالحتاد اإلداري للعاملني اآلداء لتطوير مقرتح منوذج 4

 القدم لكرة
 د أمحد فاروق

 أ.خليفة الفتحي
 د. وجيه اثبت العاين

 إدارة رايضية

 مراكزك  استثمارها وإمكانية املدرسية الرايضية املنشآت واقع 5
 الداخلية مبحافظة الرايضي النشاط ملمارسة

 د أمحد فاروق
 أ.نبيلة املعمرية
 د بدرية اهلدايبة

 إدارة رايضية

 حمكية دراسة(: NCAA) األمريكية اجلامعية للرايضة 6
 السعودية للجامعات

 إدارة رايضية د أمحد الفاضل

دى العالقة بني مستوى القوة العضلية واإلصاابت الرايضية ل 7
الدرجة املمتازة مبدينة  الناشئني أبنديةالعيب كرة القدم 

 الرايض

 أ.عمر العتييب
 إصاابت رايضية د أمحد حممد عبد السالم

واقع تطبيق أسلوب اإلدارة ابألهداف يف االحتادات الرايضية  8
 ابجلمهورية اليمنيةلأللعاب الفردية 

 إدارة رايضية د حسني صاحل

 
 
 
 
 

 9جدول 
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( للعام اجلامعي 4ة للنشر يف اجمللة للعدد رقم )وث املعدعدد البح
 ( ـه 1437/1438)

 التخصص اسم الباحث عنوان البحث م
 التدريسية للكفاايت الرايضية الرتبية مدرسي تطبيق مدى 1

 الرايضية الرتبية مدرسي تطبيق مدى املختلفة ألدوارهم وفقا  
 املختلفة ألدوارهم وفقا   التدريسية للكفاايت

 د. جنيب صاحل 
 طرق تدريس الرتبية البدنية

التعصب الرايضي ومدى عالقته ببعض نظم التنشئة  2
 ماهري السعودية يف مدينة الرايض االجتماعية لدى اجل

 د. عبد هللا الشهري
 علم االجتماع الرايضي

 اإلعاقة طالب بني احلركية املهارات مستوى يف الفروق 3
 اخلاصة دارسوامل الدمج مبدارس الفكرية

 د طارق الصاحلي
 ذوي االحتياجات اخلاصة

 الضربة مهارة لتحسني التفاعلي الفيديو توظيف فاعلية 4
 الثانوية املرحلة طالب لدى الطائرة الكرة يف الساحقة

 غزة مبحافظات

 د. عثمان عثمان امساعيل
 طرق تدريس الرتبية البدنية

دول جملس قياس التثقيف الصحي ابملدارس املتوسطة ب 5
 التعاون اخلليجي

 د. شيخة العجمي
 د.ايسر حمروس

 د.أمحد عبد السالم
 صحة الرايضيني

دراسة حتديد مؤشر التعب لدى بعض العيب كرة اليد والسلة  6
والطائرة من كلية الرتبية الرايضية جبامعة صنعاء ابستخدام 

 جهد الهوائى متكرر

 د.عبد الغين مطهر
 تدريب رايضي

يبات القوة النسبية مع احلبس اجلزئي للدورة الدموية تدر  أتثري 7
 على الكتيت الدم وهرمون النمو

 د.أمل حممد احلمد
 فسيولوجيا الرايضة

العيب كرة القدم اثناء إبصاابت اخلدمات الصحية عالقة  8
 الرايضياملوسم 

 د. مجيل فريوز
 صحة الرايضيني

 
 
 

 سابعا  : مقرتحات هيئة التحرير
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 دعمأعمال هيئة التحرير واملقرتحات اليت تن صيلية عفات تء معلومز جلا ذايتضمن ه
شر وعملية التوزيع بسرعة الن قوخاصة فيما يتعليئة ومسرية اجمللة إجراءات اهل

أعمال ميكن أن تساهم يف تطوير اجمللة إىل ذلك من  يم ومـاوقرارات التحك
 .اهوتوزيع
 يئة ومسرية اجمللةجراءات اهلإ دعمأعمال هيئة التحرير واملقرتحات اليت ت 
ملناقشة االحباث الواردة للمجلة واحملكمني املقرتحني  اجتماععقدت هيئة التحرير   -1

 وسبل الدعاية للمجلة .
 للمجلة ومرفق نسخة الثالث والرابعمت االنتهاء من إصدار العدد  -2
 اهأعمال ميكن أن تساهم يف تطوير اجمللة وتوزيع. 
 للمحكمني ليةاملا املستحقات صرف سرعة -1
 للكلية االلكرتوين املوقع على اجمللة أعداد رفع -2
 حضور املؤمترات يف جمال التخصص للدعاية للمجلة وعرض إصداراهتا -3
 وجود جهات دعم للمجلة )راعاه للمجلة( -4
 خاصة ابجمللة وجود أجهزة كمبيوتر والبتوب وطباعة وتصوير حديثة -5
 لعربية واالجنليزيةوجود طاقم إداري ألعمال املراجعة اللغوية ا -6
 تفعيل املوقع االلكرتوين للمجلة ابجلامعة حيث ان املوقع اليعمل من فرتة طويلة  -7
 


