
الكاتبالعنوانالرمز

ST 01ليلى السيد فرحاتالقياس وإلاختبار في التربية الرياضية

ST 02محمد العربي شمعونعلم النفس الرياض ي والقياس النفس ي

ST 03خالد قاسم سمورإلاحصاء

ST 04 مدحت أبو زيدالوصف الاحصائي- الاحصاء في العلوم السلوكية

ST 05سالم عيس ى بدرمبادئ إلاحصاء الوصفي وإلاستداللي

ST06نداء الصوصمبادئ الاحصاء

ST 07 مدخل الى تحليل البيانات باستخدامspssخالد السواعي

ST 08 منهجية واساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدامspssدالل القاض ي

G 02/1 محمد صبحي حسانين1.ج...الجودة والعوملة: موسوعة متجهات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديد

G 02/2 محمد صبحي حسانين2ج..التخطيط ومهارات: موسوعة متجهات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديد

G 02/3 محمد صبحي حسانين3التسويق وإلاتصاالت ج: موسوعة متجهات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديد

G 03أحمد محمود محمد إبراهيمموسوعة محددات التدريب الرياض ي

G 04خلود مانع الزبيديموسوعة ألالعاب الرياضية

G  05 علي حسين يونسأحكامها وظوابطها في الفقه إلاسالمي-الالعاب الرياضية

G  06محمد الحيلةالالعاب من اجل التفكير والتعليم

G 07موسوعة القرن

G 08/1 يوسف نجيم1موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/3 يوسف نجيم3موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/4 يوسف نجيم4موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/5 يوسف نجيم5موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/6 يوسف نجيم6موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/7 يوسف نجيم7موسوعة املعارف الكبرى                   ج



G 08/8 يوسف نجيم8موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/9 يوسف نجيم9موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/10 يوسف نجيم10موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/11 يوسف نجيم11موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/12 يوسف نجيم12موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/13 يوسف نجيم13موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/14 يوسف نجيم14موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/15 يوسف نجيم15موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/16 يوسف نجيم16موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/17 يوسف نجيم17موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/18 يوسف نجيم18موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/19 يوسف نجيم19موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/20 يوسف نجيم20موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/21 يوسف نجيم21موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/22 يوسف نجيم22موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/23 يوسف نجيم23موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/24 يوسف نجيم24موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/25 يوسف نجيم25موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/26 يوسف نجيم26موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/27 يوسف نجيم27موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/28 يوسف نجيم28موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/29 يوسف نجيم29موسوعة املعارف الكبرى                   ج

G 08/30 يوسف نجيم30موسوعة املعارف الكبرى                   ج



G 10مي محمد الوحشموسوعة العالج الطبيعي

G11مصطفى السايح محمدموسوعة ألالعاب الصغيرة

G 12ميداء محمد موس ىموسوعة كنوز العلم واملعرفة

G 13كمال عبد الحميدموسوعة الثقافة ألاوملبية

G 14 حنفي محمود مختار اللياقة البدنية والحامل

G 15خير شواهينألعاب تربوية

MT 01/1 جمال محمد أبو شنباملناهج والطرق وألادوات :(1ج)قواعد البحث العلمي وإلاجتماعي

MT01/2 جمال محمد أبو شنبالتصميم والتنفيذ التجريبي :(2ج)قواعد البحث العلمي وإلاجتماعي

MT 02مصطفى السايح محمدأدبيات البحث في تدريس التربية الرياضية

MT 03فوزي غرايبةأساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والانسانية

MT 04أحمد عايشأساليب تدريس التربية الفنية واملهنية و الرياضية

MT 05سالم بدردليل الباحث في اختبار الفرضيات

MT 06عصام الدين عبد هللاكيفية إعداد بحث او دراسة في مجال التربية البدنية والرياضية

MT 07حسن أحمد الشافعيمبادئ البحث العلمي في التربية البدنية والرياضية والعلوم الانسانية والاجتماعية

sp 01عادل عبد البصير علىامليكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق في املجال الرياض ي

sp 02/1  طلحة حسام الدينعلم الحركة التطبيقي

sp 03محمد صبحي حسنينالقوام السليم للجميع

sp 04أسامة رياضأطلس إلاصابات الرياضية املصور

sp 05 محمد عجرمةوقاية وعالج ألمراض القلب : ألانشطة الرياضية للمسنين

sp 06 مدحت يونستعليم فنون الكاراتيه: كالري كاراتيه

sp 07 أسامة كامل راتبإحتراق الرياض ي- ضغوط التدريب : قلق املنافسة

sp 08عطيات محمد خطابأوقات الفراغ والترويح

sp 09 حسن أحمد الشافعي..إلاعالم الرياض ي وآلياته كحق من حقوق إلانسان



sp 10محمد صبحي حسنينالتحليل العاملي للقدرات البدنية

sp 11محمد إبراهيم شحاتةتدريب الجمباز املعاصر

sp 12حسن أحمد الشافعيالقيادة إلادارية في التربية البدنية والرياضة

sp 13مفتي إبراهيم حمادالتدريب الرياض ي الحديث

sp 14محمد حسن عالويالبحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياض ي

sp 15جمال الدين عبد العاطيالتعليم املبرمج في التربية البدنية والرياضة

sp 16أسامة كامل راتبإحتراق الرياض ي بين ضغوط التدريب وإلاجهاد إلانفعالي

sp 17 أمين أنور الخولي...عوامل إلاغتراب : الوجه آلاخر للرياضة

sp 18محمد نصر الدين رضوانإلاحصاء إلاستداللي في علوم التربية البدنيةوالرياضية

sp 19أسامة رياضالقياس والتأهيل الحركي للمعاقين

sp 20محمد جمال الدينالتوصيف الوظيفي للعاملين بالجهازين الفني وإلاداري في كرة السلة

sp 21حسن أحمد الشافعيتطبيقات ميدانية للعالقات العامة في التربية البدنية

sp 22محمد أحمد عبد العاطيكرة اليد للناشئين

sp 23إخالص محمد عبد الحفيظالتوجيه وإلارشاد النفس ي في املجال الرياض ي

sp 24مروان عبد املجيد إبراهيمالتربية الرياضية لإلعاقة البصرية

sp 25عادل عليالتحليل البيوميكانيكي لحركة جسم الانسان

sp 26أسامة رياضالطب الرياض ي وكرة اليد

sp 27/1خيرية إبراهيم السكري1.التدريب البيومتري ج

sp 28 لوري ودمانعلم وفن: التريب الرياض ي

sp 29محمد الشحاتألاسس العلمية في هوكي امليدان

sp 30كمال عبد الحميد إسماعيلالثقافة الصحية للرياضيين

sp 31 أسامة كامل راتب...دليل املدربين: إلاعداد النفس ي لتدريب الناشئين

sp 32ماهر حسن محمودمنهاج التربية الرياضية املطور



sp 34زينب فهميالكرة الطائرة

sp 35حسن جابركرة القدم

sp 36 بهاء الدين إبراهيم....الصحة الرياضية واملحددات الفسيولوجية

sp 37هنية محمود الكاشفدور التربية الرياضية في تنمية الوعي السياس ي

sp 38عمر نصر هللا قشطةالتخطيط إلاستراتيجي لإلتحادات الرياضية

sp 39محمد حسن عالويسيكولوجية القيادة الرياضية

sp 40حسن السيد أبوعبدهإلاتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم

sp 41عادل عبد البصير عليالتحليل الكيفي لحركة جسم إلانسان

sp 43 أسامة رياضألاسس الطبية والرياضية: رياضة املعاقين

sp 44محمد الحماحميتطور الفكر التربوي في مجال التربية البدنية

sp 45 أمين أنور الخوليالريشة الطائرة

sp 47أمين أنور الخوليالتنس

sp 49خيرية إبراهيم السكريالتدريب املتكامل في كرة القدم النسائية

sp 50زكي محمد حسنمركز التحكم في ألالعاب الجماعية

sp 51حسن أحمد الشافعيالتشريعات في التربية البدنية والرياضة

sp 52يوسف الزم كماشألاسس الفسيولوجية للتريب في كرة القدم

sp 53مصطفى السايح محمدالرياضة والتربية إلاجتماعية

sp 54أسامة رياضتعليم السباحة

sp 56حسن أحمد الشافعياملداخل املعاصرة في إدارة ألافراد والتطوير التنظيمي في التربية البدنية

sp 57إسماعيل حامد عثمانالتحديات التي تواجه الدورات ألاوملبية في القرن الحادي والعشرين

sp 58محمد نصر الدين رضوانإلاحصاء الوصفي في علوم التربية البدنية والرياضة

sp 60إبراهيم شعالنخطط الكرات الثابتة في كرة القدم

sp 61محمد علي القطإستراتيجية السباق في السباحة



sp 62 حسن أحمد الشافعيفي املؤسسات الرياضية (املوارد البشرية )التخطيط للقوى العاملة

sp 63 علي فهمي البيكتخطيط وتصميم البرامج وألاحمال التدريبية: املدرب الرياض ي في ألالعاب الجماعية

sp 64خيرية إبراهيم السكريالتخطيط لتدريب ألاداء الفني في الوسط املائي

sp 65 مدحت قاسمبناء الجسم- إنقاص وزن - صحة ولياقة : ألاندية الصحية

sp 66فراج توفيقاهمية التمرينات البدنية للحامل

sp 67حسن أحمد الشافعيالتحليل إلاحصائي في التربية البدنية والرياضة

sp 68 مصطفى السايح محمدإلاختبار ألاوروبي للياقة البدنية

sp 69مروان عبد املجيد إبراهيمالتمارين البدنية والعالجية لتشوهات املكفوفين القوامية

sp 70أبو العال أحمد عبد الفتاحبيولوجيا الرياضة وصحة الرياضة

sp 71عمرو محمد إبراهيمالسجل إلاداري والتدريبي ملدربي ومعلمي السباحة

sp 72عصام حلميإستراتيجية تدريب الناشئين في السباحة

sp 73 علي زكيإنقاذ- تدريب - تعليم - تكتيك : السباحة

sp 74محمود حسناملنهاج الشامل ملعلمي ومدربي السباحة

sp 75 علي مصطفى طهقانون- تحليل - تدريب - تعليم - تاريخ : الكرة الطائرة

sp 76مفتي إبراهيم حمادطرق تدريس ألعاب الكرات وتطبيقاتها باملرحلتين إلابتدائية وإلاعدادية

sp 77 زكي محمد حسنإلانتقاء- الرعاية - الجوانب ألاساسية - املفهوم : التفوق الرياض ي

sp 78أسامة رياضالطب الرياض ي وألعاب القوى

sp 79مصطفى السايح محمدفلسفة التربية الرياضية

sp 80حسين أحمد حشمتفسيولوجيا التعب العضلي

sp 81 أسانة راتبمدخل لتحقيق الصحة النفسية والبدنية: رياضة املش ي

sp 82عنايات محمد أحمدالتمرينات إلايقاعية التنافسية والعروض الرياضية

sp 83إبراهيم فريد الدزالجسم السليم من الوزن السليم

sp 84 محمد عصام الدينللبنات وألاوالد: الكرة الطائرة



sp 85 أبو العال عبد الفتاح(الطريق إلى اللياقة والرشاقة  )الرياضة وإنقاص الوزن

sp 86عبد الحمان عبد الحميدفسيولوجيا التدليك وإلاستشفاء الرياض ي

sp 87  برنامج الجري لزيادة اللياقةRUNNING FOR FITNESSأوين باردر

sp 88محمود أبو نعيمألالعاب الرياضية

sp 89وجيه أحمد شمنديإعداد العب الكاراتيه للبطولة

sp 90كمال اسماعيلرياضة الوقت الحر لكبارالسن

sp 91حسن أحمد الشافعيالتنظيم الدولي للعالقات الرياضية

sp 92أسامة راتبألاسس العلمية للسباحة

sp 93علي السعيد ريحانالسباحة

sp 94 مصطفى السايح محمد((نظام التعليم  ))التربية الرياضية املقارنة

sp 95 صالح قادوسكيف يمكنك إنقاص وزنك: التخسيس للجنسين

sp 96عبد املحسن محمدتأثير إدارة املباريات على التغيرات البيولوجية ملدربي الكرة الطائرة

sp 97 يحي فوزيوعالج.. وقاية.. رياضة : التاي جى الصيني

sp 98أحمد ماهرالتربية الرياضية للمكفوفين

sp 99 زكي محمد حسنالعصر الذهبي للرمال: الكرة الطائرة الشاطئية

sp 100بهاء الدين إبراهيمالتمثيل الحيوي للطاقة في املجال الرياض ي

sp 101/1زكي محمد حسن1,أسس ومفاهيم وآراء  ج: مدرب الكرة الطائرة

sp 101/2 زكي محمد حسن2,العوامل املرتبطة باللعبة  ج: مدرب الكرة الطائرة

sp 101/3 زكي نحند محمد حسن3,بروتوكول فن طرق إدارة ومراقبة املباريات  ج: مدرب الكرة الطائرة

sp 102عصام الدين متولي عبد هللادراسات ومقاييس في مجال التربية البدنية والرياضة

sp 103محمد إبراهيم شحاتةأسس تعليم الجمباز

sp 104 محمد يسري موس ىآلاثار التربوية على ألاطفال والناشئة: كرة القدم

sp 105 مفتي إبراهيم حمادألاسس التربوية: كرة القدم للفتيات



sp 106محسن محمد حمصاملرشد في تدريس التربية الرياضية

sp 107أبو العال أحمدفسيولوجيا اللياقة البدنية

sp 108حسن سيد عوضكرة السلة للجميع

sp 109 تمارين املرونة واللياقة :stretchingكريستوفر نوريس

sp 110محمد نصر الدين رضواناملرجع في القياسات الجسمية

sp 111محمود عبد الحليمديناميكية تدريس التربية الرياضية

sp 112طه عبد الرحيم طهمدخل الى الترويح

sp 113محمد حسن عالويالقياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياض ي

sp 114 نسيمة محمود واليإلاكتشاق املوجه وتدريس مهارات الكرة الطائرة

sp 115رشيدة محمد حسيناملتغيرات الفسيولوجية لحكام كرة السلة أثناء املباريات

sp 116فتحي أحمد إبراهيماملبادئ وألاسس العلمية للتمرينات البدنية والعروض الرياضية

sp 117منير جرجس إبراهيمقانون كرة اليد

sp 118  محمد إبراهيم شحاتة(آنسات  )دليل الجمباز الفني

sp 119عبد العظيم العوادليالجديد في العالج الطبيعي وإلاصابات الرياضية

sp 120ريتشارد بيليدليل تدريس التربية الرياضية في املدارس

sp 121صالح كمالالرياضات املائية لكليات ومعاهد التربية البدنية

sp 122/1 محمد صبحي حسانين1القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة       ج

sp 122/2محمد صبحي حسنين2.القياس والتقويم في التربية البدنية الرياضة        ج

sp 124 محمد صبحي حسنين....برامج الطفل والتدريب أثناء الخدمة للعاملين

sp 125أبو العال عبد الفتاحفسيولوجيا التدريب في كرة القدم

sp 126 مروان عبد املجيد إبراهيم-...رياضة الطفل - رياضة املر أة : الرياضة للجميع

sp 127عبد الحميد شرفالبرامج في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق لألسوياء واملعاقين

sp 128 عصام بدويإدارتها- تنظيمها - إستضافتها : اليطوالت والدورات الرياضية



sp 129 أسامة كامل راتب2000تطبيقات في املجال الرياض ي  : تدريب املهارات النفسية

sp 130 أسامة كامل راتب2004تطبيقات في املجال الرياض ي  : تدريب املهارات النفسية

sp 131أمين أنور الخوليدليل الشباب املصور لأللعاب ألاوليمبية

sp 132 الكس بوتشردليلك إلحتراف فن الجودو: الجودو

sp 133 كاليف جيفوردكرة القدم: الدليل ألاول للرياضة ألاولى

sp 134أمين الخوليدائرة معارف الرياضة وعلوم التربية البدنية

sp 135حسن أحمد الشافعيإستراتيجية إلاحتراف الرياض ي باملؤسسات الرياضية

sp 136عبد العزيز عبد املجيدسيكولوجية مواجهة الضغوط في املجال الرياض ي

sp 137أحمد ارشيد الخالديالتربية الرياضية في املدارس والطب الرياض ي

sp 138مروان ابراهيمالتغذية للرياضيين

sp 139أندرو فالشالدليل الكامل إلى التمارين الرياضية لنخبة قوات البحرية ألامريكية

sp 140زكي محمد محمد حسنإلارجونوميكس في املجال الرياض ي

sp 141ناهد محمود سعدطرق التدريس في التربية الرياضية

sp 142إسماعيل خليل إبراهيمأسس فلسفة التربية الرياضية على ضوء الفهم إلاجتماعي

sp 143محمد إبراهيم شحاتةأساسيات التدريب الرياض ي

sp 144أمر هللا أحمد البساطيأسس وقواعد التدريب الرياض ي وتطبيقاته

sp 145 خيرية إبراهيم السكريإصابات- تدريب - تعليم : التايكوندو

sp 146وعد عبد الرحيم الدليميتقويم منهاج التربية الرياضية

sp 147كالوس شوماخرتمارين املش ي لصحة ولياقة أفضل

sp 148عادل عبد البصير عليامليكانيكا الحيوية والتقييم والقياس التحليلي في ألاداء البدني

sp 149بحري حسن عبد هللا...التمرينات املائية وأثرها في تطويرالقدرات البدنية والحركية

sp 150صبحي أحمد قبالنمدخل إلى التربية الرياضية

sp 151جمال صبري فرجتدريب القوة البليومترك لنطوير القوى القصوى



sp 152هاشم ياسر حسنأسس التدريب املهاري لالعبي كرة القدم

sp 153ساندي رانسفورددروس الفروسية ألاولى

sp 154عفاف عثمان عثمانأضواء على مناهج التربية الرياضية

sp 155يسرية إبراهيم موس ىالعمليات النفس حركية في الجمباز إلايقاعي في املرحلة إلابتدائية

sp 156حسن أحمد الشافعيالقرار إلاداري والقانوني في التربية البدنية والرياضية

sp 157حسين أحمد حشمتالوراثة في الرياضة

sp 158نوال إبراهيم شلتوتتاريخ التربية البدنية والرياضية

sp 159عفاف عبد الكريمتصميم املناهج في التربية البدنية

sp 160محمد سعد زغلولتكنولوجيا إعداد وتأهيل معلم التربية الرياضية

sp 161معتز مصطفى عبد الجواد شيحةشبكة التطوير التنظيمي في املؤسسات الرياضية

sp 162إقبال رسمي محمدعلم التشريح الرياض ي

sp 163محمد سعد زغلولمناهج التربية الرياضية املدرسية املوجهة

sp 164 مكارم حلمي أبو هرجةمناهج التربية الرياضية

sp 165/4نبيلة أحمد عبد الرحمنمنظومة التدريب الرياض ي

sp 166علي البيكأسس وبرامج التدريب الرياض ي للحكام

sp 167زكي محمد حسنصانع الالعاب في الكرة الطائرة

sp 168محمد سعيد عزميأساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية في مرحلة التعليم ألاساس ي بين النظرية والتطبيق

sp 169 أحمد نصر الدين سيدنظريات وتطبيقات: فسيولوجيا الرياضة

sp 170فتحي أحمد إبراهيمنظريات التمرينات البدنية

sp 171فتحي أحمد إبراهيم إسماعيلطرق تدريس التمرينات

sp 172عبد الرحمن عبد الحميد زاهرفسيولوجيا مسابقات الوثب والقفز

sp 173زكي محمد محمد حسنالتنشئة الصحية الرياضية من الطفولة إلى املراهقة

sp 174زكي محمد محمد حسنمن أجل قدرة عضلية أفضل تدريب البليوميتريك والساللم الرملية واملاء



sp 175نبيل محمد إبراهيمالضوابط القانونية للمنافسة الرياضية

sp 176أيمن محمد الهنداويبرامج التليفزيون املصري والوعي الرياض ي

sp 177زكي محمد حسنتطبيقات علم الحركة في النشاط الرياض ي

sp 178 محمد شحاتةمبادئ اللياقة البدنية : دليل اللياقة البدنية

sp 178/1 محمد إبراهيم شحاتة1مبادئ اللياقة البدنية                 ج : دليل اللياقة البدنية

sp 179موفق أسعد محمودإلاختبارات والتكتيك في كرة القدم

sp 180أميرة حسن محمودإلاتجاهات الحديثة في علم التدريب الرياض ي

sp 181عفاف عثمان عثمانإلاتجاهات الحديثة في التربية الحركية

sp 183 زياد عيس ى زايد(تعليم , تدريب , قانون  )إلاستراتيجية التربوية في كرة الطاولة

sp 184ليلى السيد فرحاتالقياس املعرفي الرياض ي

sp 185عبد الحميد شرفالتربية الرياضية والحركية لألطفال ألاسوياء ومتحدي إلاعاقة بين النظرية والتطبيق

sp 186محمد إبراهيم شحاتةالتطبيقات امليدانية للتحليل الحركي في الجمباز

sp 187عبد الرحمن  زاهرمكانيكية تدريب وتدريس مسابقات ألعاب القوى

sp 188 عصام حلمي(الهيدروتيربي  )والعالج املائي  (غربي - شرقي  )أصول التدليك : املساج

sp 189نسيمة محمود إبراهيم واليإستراتيجية تعليم مهارات الكرة الطائرة

sp 190سعد أحمد شلبيأسس إدارة التسويق الرياض ي

sp 191 السيد عبد املقصودتدريب وفسيولوجيا القوة: نظريات التدريب الرياض ي

sp 192جوناثان دوهيرتيدعم التطور البدني والتربية البدنية في سنوات الطفولة املبكرة

sp 193عدنان درويش جلونتقنية التدريب بإستخدام السير املتحرك

sp 194عادل عبد البصير عليالتدريب الرياض ي والتكامل بين النظرية والتطبيق

sp 195/1 خيرية إبراهيم السكري1 سنة          ج 18 - 6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل

sp 195/2 خيرية إبراهيم السكري2 سنة  ج 18 - 6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل

sp 196صابر خير هللاألف سؤال وجواب في ألعاب القوى



sp 197/1 محمد جابر بريقع1املبادئ ألاساسية للميكانيكا الحيوية في املجال الرياض ي ج

sp 198 يحيى السيد إسماعيل الحاويتطبيقات عملية- أسس نظرية : املالكمة

sp 199   أسامة كامل راتبالنشاط البدني وإلاسترخاء

sp 200كمال درويشحارس املرمى في كرة اليد

sp 201علي جالل الدينالصحة الرياضية

sp 203هشام صبحي حسنمبادئ الجمباز الحديث

sp 204طلحة حسام الدينمقدمة في إلادارة الرياضية

sp 205حسن أحمد الشافعيمعايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املؤسسات الرياضية

sp 206حسن أحمد الشافعيتاريخ التربية البدنية في املجتمعين العربي والدولي

sp 207 عادل عبد البصير علي(بنين وبنات  ): الجمباز الفني

sp 208زكي محمد محمد حسنالظواهر املورفولوجية في رياض ي ألالعاب الجماعية

sp 209هدى محمد محمد الخضريالتقنيات الحديثة إلنتقاء املوهوبين الناشئين في السباحة مع دليل مقترح لإلنتقاء

sp 210 عنايات فرحوالعروض الرياضية (الجمباز إلايقاعي  )التمرينات إلايقاعية

sp 211 حسن أحمد الشافعيتطبيقات رياضية- مبادئ عامة : معايير نقد الرسائل العلمية

sp 212علي جالل الدينفسيولوجيا التربية البدنية وألانشطة الرياضية

sp 213 محمد حسن عالوي  سيكولوجية الجماعات الرياضية

sp 214محمد حسن عالوي  سيكولوجية النمو للمربى الرياض ي

sp 218محمد علي القطالتغذية والطاقة للسباحين

sp 220زهران السيداملهارة الفنية في كرة القدم

sp 221 طارق علي إبراهيم ربيعتمرينات التايجي الصينية  : (بين النظرية والتطبيق  )فسيولوجيا رياضة كبار السن

sp 222 حسن أحمد الشافعي م2003املسؤولية القانونية ملوت أبطال الشطرنج باملالريا بدورة ألالعاب إلافريقية بأبوجا النيجيرية

sp 223حمدي احمدالتدريب اللرياض ي

sp 224محمد سلمان الخزاعلةالتربية الرياضية الفعالة وطلبة كليات التربية



sp 225فاطمة عوض صابرالتربية الحركية وتطبيقاتها

sp 226 عادل عبد البصير علي(أسسه وتطبيقاتها  ): التدريب الدائري

sp 227عبد الفتاح عبد هللااملنظومة املتكاملة إلعداد فريق ألالعاب الجماعية لتحقيق نتائج

sp 228عبد الفتاح عبد هللاتنظيم وإدارة الدرس في التربية البدنية والتعلم الحركي

sp 229أسامة رياضالرعاية الطبية لالعبي الكرة الطائرة

sp 230بدوي عبد العالعلم الحركة وامليكانيكا الحيوية بين النظرية والتطبيق

sp 231/1 محمد علي القط01إستراتيجية التدريب الرياض ي في السباحة                  ج

sp 231/2 محمد علي القط02إستراتيجية التدريب الرياض ي في السباحة                  ج

sp 232فراج عبد الحميد توفيقأهمية التمرينات البدنية في تحفيز وتقوية الطاقة الجنسية

sp 233مصطفى السايحاملنهج التكنولوجي وتكنولوجيا التعليم واملعلومات في التربية الرياضية

sp 234حسن أحمد الشافعيالاستثمار والتسويق في التربية البدنية والرياضية

sp 235حسن أحمد الشافعيدراسات الجدوى واملشروعات الصغيرة في التربية البدنية والرياضية

sp 236محمد اسماعيلالاساسيات املهارية والخططية الهجومية في كرة السلة

sp 237إبراهيم  عبد املقصودإدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية

sp 238محمد سعيد عزميإستخدام أسلوب تحليل النظم لتطوير منهج التربية الرياضية في مرحلة التعليم ألاساس ي

sp 239خيرية إبراهيم السكرياملهارت ألاساسية في التربية البدنية لرياض ألاطفال آلاسوياء وذوي إلاحتياجات الخاصة

sp 240عبد الفتاح عبد هللاإدارة مسار إلانجازات الفنية في إلاتحادات الرياضية

sp 241عادل عبد البصير عليأسس ونظريات الجمباز الحديث

sp 242محمد حازم أبو يوسفأسس إختيار الناشئين في كرة القدم

sp 243قاسم لزام صبرأسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدم

sp 244 أحمد محمود إبراهيمبرياضة الكاراتيه (الكاتا  )ألاسس العلمية والتطبيقية لتخطيط البرامج التدريبية للجملة الحركية

sp 245علي جالل الدينألاسس الفسيولوجية لألنشطة الحركية

sp 246علي جالل الدينالصحة الشخصية وإلاجتماعية للتربية البدنية والرياضيين



sp 247ريسان خربيط مجيدألعاب القوى

sp 248 حسن أحمد الشافعيالتشريعات في التربية البدنية والرياضية: املنظور القانوني عامة والقانون الدولي في الرياضة

sp 249 حسن أحمد الشافعيالتأمين- العقد - إلاحتراف : التشريعات في التربية البدنية والرياضية : املنظور القانوني عامة والقانون املدني في الرياضة

sp 250إخالص عبد الحفيظإلاجتماع الرياض ي

sp 251فاطمة عوض صابرطرق تدريس ألالعاب الجماعية

sp 252 أسامة رياض"تغذية - تأهيل رياض ي " التربية الصحية لذوي إلاحتياجات الخاصة

sp 253نسيمة إبراهيم واليإستخدام أسلوب النظم لتعليم مهارات الكرة الطائرة

sp 254محمد  عبد السالمالجمباز للمبتدئين

sp 255خير الدين علي عويسإلاجتماع الرياض ي

sp 258/1مفتي إبراهيم حماد1البرامج التدريبية املخططة لفرق كرة القدم ج

sp 259أبو العال عبد الفتاحفسيولوجيا التدريب والرياضة

sp 260إبراهيم أحمد سالمةاملدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية

sp 261محمد إبراهيم شحاتةتطبيقات عملية للتدريب العقلي وتدريب الجهاز العصبي اللالإرادي في املجال الرياض ي

sp 262عمرو أبو املجدتخطيط برامج تربيةوتدريب البراعم والناشئين في كرة القدم

sp 263هالة مصطفى ابراهيمفسيولوجيا قلق املنافسة الرياضية

sp 264وفيقة مصطفى حسنتكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضية

sp 265أحمد أمين فوزيسيكولوجية الفريق الرياض ي

sp 266عفاف عبد املنعم درويش,,,,التوثيق-إلاتصال-إتخاذ القرار-املعلومات: تكنولوجيا إدارة املؤسسات الرياضية

sp 267رافع صالح فتحيتطبيقات في الفسيولوجيا الرياضية وتدريب املرتفعات

sp 268حسن أحمد الشافعيمتطلبات تطبيف الحوكمة باملؤسسات الرياضية في املجتمعين املصري والعربي

sp 269سميعة خليل محمدمبادئ الفسيولوجيا الرياضية

sp 270محمد محمدالحماحميالرياضة للجميع الفلسفة والتطبيق

sp 271كمال درويشاملدخل في طرق وبرامج الرياضة للجميع



sp 272 كمال الدين عبدالرحمنتطبيقات,نظريات : القياس والتقويم وتحليل املباراة في كرة اليد

sp 273حسن أحمد الشافعيإلاعالم في التربية البدنية والرياضة

sp 275ليلى عبدالعزيز زهرانألاصول العلمية والفنية لبناء املناهج والتربية الرياضية

sp 277مسعد سيد عويسدور املؤسسات الرياضية والشبانية في مواجهة الادمان

sp 278 محمد جابر بريقعرياضات مختلفة- مفاهيم - أسس  : تمرينات إلاطالة للرياضيين

sp 280بهاء الدين سالمةفسيولوجيا الجهد البدني

sp 281ميرفت علي خفاجةاملدخل إلى طرائق تدريس التربية الرياضية

sp 282اسامة راتبعلم النفس الرياضة

sp 283خالد حمودةالهجوم والدفاع في كرة اليد

sp 288أحمد عبد الحميد عمارةأسس التدريب في املصارعة

sp 289 هاشم ياسر حسنفي املدارس الرياضية بكرة القدم ( سنوات 10 - 7 )التدريبات الحديثة لالعبين املبتدئين بعمر

sp 290 إلين وديع فرجتدريب- تعليم : املرجع في تنس الطاولة

sp 292حسن أحمد الشافعيإستراتيجية التسويق الرياض ي وإلاستثمار باملؤسسات الرياضية املختلفة

sp 293نادى عبد املجيدرؤية مستقبلية للنهوض برياضة الجودو في الوطن العربي

sp 294محمد حسين محمد عبداملنعمتدريس السباحة في مناهج التريية الرياضية

sp 295هدى فؤاد: ترالرياضة والثقافة ووسائل إلاعالم

sp 296فراج توفيقأهمية التمرينات البدنية في عالج التشوهات القوامية

sp 297محمد محمد الشحاتتدريس التربية الرياضية

sp 298نوال ابراهيم الشلتوتطرق وأساليب التدريس في التربية البدنية والرياضية

sp 299محمد حسين محمد عبداملنعممناهج التربية البدنية والرياضة للمعاقين بصريا وذهنيا

sp 300ــــرقى ــ ــ ــ ــــاذ الغـ ــ ــ محمد فتحي الكردانيإنقــ

sp 301عطاهللا أحمدتدريس التربية البدنية والرياضية في ضوء ألاهداف إلاجرائية واملقاربة بالكفاءات

sp 302خالد عبدالحميد شافعمنظور علم الحركة للبدء في مسابقات العدو



sp 303بوداود عبد اليميناملرشد في البحث العلمي لطلبة التربية البدنية والرياضة

SP 304محمد صبحي حسانينأطلس تصنيف وتوصيف أنماط ألاجسام

SP 305عمر نصر هللا قشطةإلاتجاهات الحديثة للتدريب الرياض ي باإلتحادات الرياضية الفلسطينية

SP306 حسن أحمد الشافعي إلادارة إلاستراتيجية والتخطيط إلاستراتيجي في التربية البدنية

SP 307محمد رضا حافظ الروبياملوسوعة التعليمية للمصارعة الرومانية

SP 308أحمد فؤاد الشاذلياملوسوعة الرياضية في بيوميكانيكا إلاتزان

SP 309 محمد عبد العزيز سالمةمنظور حديث في إلادارة الرياضية: املوسوعة العلمية التعليمية

SP 310/1 طلحة حسام الدين1املوسوعة العلمية في التدريب الرياض ي                      ج

SP 310/2 طلحة حسام الدين2املوسوعة العلمية في التدريب الرياض ي                      ج

SP 311 حسن أحمد الشافعيالخصخصة إلادارية والقانونية في التربية البدنية والرياضة: املوسوعة العلمية إلقتصاديات الرياضة

SP 312/1 حسن أحمد الشافعي نظريات إلادارة وتطبيقاتها: املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 312/2 حسن أحمد الشافعي التخطيط في املجال الرياض ي: املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 312/3 حسن أحمد الشافعي التنظيم في املجال الرياض ي: املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 312/4 حسن أحمد الشافعي التوجيه: املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 312/5 حسن أحمد الشافعي الرقابة وعملية إتخاذ القرار: املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 312/6 حسن أحمد الشافعي التنمية إلادارية- العالقات العامة : املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 312/7 حسن أحمد الشافعي إلامكانات واملنشآت في املجال الرياض ي: املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 313 حسن أحمد الشافعيالحوكمة في التربية البدنية والرياضة : املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية

SP 314/1 إيهاب فوزي البديوي1.تدريب ألاثقال               ج: املوسوعة العلمية للمصارعة

SP 314/2 إيهاب فوزي البديوي2.تدريب ألاثقال               ج: املوسوعة العلمية للمصارعة

SP 314/3 إيهاب فوزي البديوي3.تدريب ألاثقال               ج: املوسوعة العلمية للمصارعة

 SP 315/1فراج عبد الحميد توفيق1.النواحي الفنية ملسابقات الوثب والقفزج: موسوعات ألعاب القوى

 SP 315/2فراج عبد الحميد توفيق2.النواحي الفنية ملسابقات الدفع والرمي ج:موسوعات ألعاب القوى



SP 315/3فراج عبد الحميد توفيق3.ملسابقات العدو والجري والحواجز واملوانع ج: موسوعات ألعاب القوى

SP 315/4فراج عبد الحميد توفيق4.نماذج من دروس التدريب امليداني       ج: موسوعات ألعاب القوى

SP 315/5فراج عبد الحميد توفيق5.نماذج من دروس التدريب امليداني       ج: موسوعات ألعاب القوى

SP 315/6فراج عبد الحميد توفيق6.نماذج من دروس التدريب امليداني       ج: موسوعات ألعاب القوى

 SP316/1فراج عبد الحميد توفيق1.كيمياء إلاصابة العضلية واملجهود البدني للرياضيين       ج

SP 317محمد حسن عالوي    موسوعة إلاختبارت النفسية للرياضيين

SP 319عصام بدويموسوعة التنظيم وإلادارة في التربية البدنية والرياضية

SP 320مكارم حلمي أبو هرجة موسوعة التدريب امليداني للتربية الرياضية

SP 321عبد الرحمن عبد الحميد زاهرموسوعة إلاصابات الرياضية وإسعافاتها ألاولية

SP 322/1فراج عبد الحميد توفيق1.تمرينات جمل العروض الرياضية                               ج

SP 323محمد حسن عالويسيكولوجية إلاصابة الرياضية

SP 324عبد الحميد شرفتكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية

SP 325أسامة رياضالطب الرياض ي والعالج الطبيعي

SP 326عبد الحميد شرفالتخطيط في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق

SP 327 أسامة رياضاملالكمة - املصارعة : الطب الرياض ي وألعاب القوى

SP 328 السيد الجميليدراسة طبية علمية: الطب والرياضة

SP 329أسامة رياضاملنشطات املحظورة- إصابات املالعب - بيولوجيا : الطب الرياض ي والعبي الدراجات

SP 330محمد نصر الدين رضوانطرق قياس الجهد البدني في الرياضة

SP 331مكارم حلمي أبو هرجةالتربية الرياضية البيئية بين النظرية والتطبيق

SP 332 خير الدين على عويس1إلاعالم الرياض ي                               ج

SP 333 خالد القيس يالكمال الجسماني: إلاتجاهات العلمية في بناء ألاجسام

SP 334 محمد لطفي حسنينرؤية تطبيقية: إلانجاز الرياض ي وقواعد العمل التدريبي

SP 335محمد صبحي حسانينألاسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقويم



SP 336كمال درويشالدفاع في كرة اليد

SP 337عبد الحميد شرفإلادارة في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق

SP 338عزيزة محمود سالمرياضة الجمباز بين النظرية والتطبيق

SP 339محمد محمد الحماحميمدخل في التربية البدنية املقارنة والرياضة

SP 340حسن أحمد الشافعيحقوق إلانسان وقانون الطفل في التربية البدنية والرياضية

SP 341صدقي نور الدين محمد(القياس- التوجيه وإلارشاد - املفاهيم النظرية )علم نفس الرياضة

SP 342طلحة حسام الدينمذكرة في مبادئ امليكانيكا الحيوية وعلم الحركة التطبيقي

SP 343 لوري ودمانعلم وفن: التدريب الرياض ي

SP 344حسن أحمد الشافعيإلاتصال في التربية البدنية والرياضة

SP 345 أبو العال عبد الفتاحمضادات ألاكسدة- الشقوق الطليقة : ألاداء الرياض ي آلامن

SP 346/2وفيقة مصطفى حسن أبو سالمتطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل العملية التعليمية التعلمية في التربية والرياضة

SP 347مفتي إبراهيم حمادأسس تنمية القوة العضلية باملقاومات لألطفال

SP 348 محمد حسن عالويعلم نفس التدريب واملنافسة الرياضية

SP 349أبو العال عبد الفتاحتطبيقات الطب البديل للرياضيين وغير الرياضيين

SP 350مكارم حلمي محمد أبو هرجةالعوملة وإلابداع في التربية الرياضية املدرسية

SP 351محمد الحماحميإلاعالم التربوي في مجاالت الرياضة وإستثمار أوقات الفراغ

SP 352إبراهيم رحمةطرق تغذية الرياضيين

SP 353محمد علي القطفسيولوجيا ألاداء الرياض ي في السباحة

SP 354 عصام بدريإدراتها- تنظيمها - إستضافتها : البطوالت والدورات الرياضية

SP 355مصطفى محمد نورمرض السكر والتمرينات البدنية

SP 356مصطفى السايح محمدعلم الاجتماع الرياض ي

SP 357جويل جوبينظام التربية البدنية في التعليم الفنلندي

SP 358صدقي نورالدين محمداملشاركة الرياضية والنمو النفس ي لألطفال



SP 359كمال درويشتجارب ألامم في تخطيط حمالت الرياضة للجميع

SP 360محسن رمضان عليالتدريس املصغر في التربية البدنية والرياضة

SP 361محمد حسن عالويسيكولوجية املدرب الرياض ي

SP 362محمد حسن عالويفسيولوجيا التدريب الرياض ي

SP 363 عصام الصفديجراحة و باطني- ألامراض والعناية التمريضية

SP 367منى عبد الحليمالاتجاهات البحثية املعاصرة في علم النفس الرياض ي

SP 368حسن أحمد الشافعيالفرنشايز في التربية البدنية والرياضية _ الويبو- التربس

SP 369كمال اسماعيلالتغذية للرياضيين

SP 370حسن أحمد الشافعيالحوكمة في التربية البدنية والرياضية

SP 371زهران السيدالدفاع والوسط في كرة القدم

SP 372طلحة حسام الدينالتعلم والتحكم الحركي

SP 373 مفتي حمادأسس التعلم والتدريب والدليل املصور-املهارات الرياضية

SP 374صالح عبد هللا الزعبيعلم النفس الرياض ي

SP 375اسامة راتبعلم نفس الرياضة

SP 376علي جالل الدينفسيولوجيا التعلم الحركي في املجال التربوي الرياض ي

SP 377احمد فوزيمبادئ علم النفس الرياض ي

SP 378محاضرات في املنهجية-LMDبلقاسم سالطنية

SP 379منى عبد الحليممفااهيم وتطبيقات- مدخل الصحة النفسية في املجال الرياض ي

SP380اسماعيل الحلونظام تشغيل الانسان


