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 021 2015 حسن أحمد الشافعى وآخرون.د.أ تطبيقات معاصرة فى التربية البدنية والرياضة

اجراءات البحث العلمى واإلنتاج العلمي عامة 

 "بعد-أثناء-قبل"والتربية البدنية والرياضة 
 57 2015 حسن أحمد الشافعى وآخرون.د.أ

تطبيقات معاصرة للوجيستيات فى التربية البدنية 

 والرياضة
 081 2015 حسن أحمد الشافعى.د.أ

 021 2015 محسن محمد رويش.د.أ دراسات وبحوث فى التربية الرياضية

 51 2015 سليمان محمد أحمد.د قواعد وفن الرماية

 81 2015 مدوح اسماعيل عيسىم.د قواعد ومهارات كرة الطائرة

 01 2015 عزت خيرت يوسف كيالنى.د الموسوعة الفنية لكرة القدم

 77 2015 ديار فخرالدين محمد.أ احتراف حكام كرة القدم

 021 2015 جمال محمد أحمد محمد.د المهارات اإلحترافية لالعبي كرة اليد

 01 2015 د عبد الوهابمصطفى احم.د التدريبات البدنية في كرة اليد للناشئين

 77 2015 ممدوح محمد السيد.د القدرات التوافقية في كرة اليد للنائين

 المرجع المنير لكرة السلة الدولية
ياسمين مصطفى عبد المنعم .د

 توفيق
2015 011 



 77 2015 خالد جمال السيد.أ كرة السلة بين الدفاع والهجوم

 01 2015 ى زكى ابراهيممجد.د األنشطة المختلفة لرياضات الهوكى

القواعد اإلستثنائية وتأثيرها على سرعة اآلداء 

 الهجومى للمبتدئين فى الهوكى
 021 2015 سمير شعبان حوتة.د

 01 2015 محمد فتحى الكردانى.د المدرب الرياضى لأللعاب الجماعية والفردية

المحددات النفسية والجوانب العقلية إلنتقاء 

 الرياضيالناشئين فى المجال 
 57 2015 عبد الحكيم رزق وآخرون.د

المؤشرات التمييزية البيوميكانيكية لتقييم مستوى 

 "الفعالية المقارنة"اآلدار الفنى فى تنس الطاولة 
 71 2015 أميرة أحمد محمد ابراهيم.د

 51 2015 كريم محمد محمود الحكيم.د "مهارات وتطبيقات"الحديث فى تنس الطاولة 

 021 2015 ايمان عبد العزيز عبد الوهاب.د ديل سلوك أطفال الشوارعالترويح وتع

القدرات اإلدراكية والحركية لطفل ماقبل المدرسة 

 بين الواقع والمأمول
 81 2015 محروس محمود محروس.د.أ

 57 2015 محروس محمود محروس.د.أ التقويم فى الرياضة المدرسية

عكاساتها قراءات فلسفية فى التربية الرياضية وان

 على الرياضة المدرسية ومعلميها
 77 2015 محمد سعد زغلول.د.أ

األسس العلمية والعملية لطرق وأساليب 

 طبعة مزيدة...التدريس
 001 2015 مجدي محمود فهيم وآخرون.د.أ

تعليم المهارات األساسية الرياضية فى رياض 

 األطفال من خالل التربية الحركية
 01 2015 خرونمجدي محمود فهيم وآ.د.أ



 01 2015 كريم محمد محمود الحكيم.د المظاهر اإلجتماعية للرياضة

 77 2015 كريم محمد محمود الحكيم.د ادارة المؤسسات الرياضية

 51 2015 كريم محمد محمود الحكيم.د التشريعات والقوانين الرياضية

النقد فى الصحافة الرياضية المصرية فى مواجهة 

 لمشجعى األنديةالظواهر السلبية 
 01 2015 ايمان محمد عبد الرحيم األشقر.د

 01 2015 تيسير عبد السالم الدرملي.د.أ اليوجا علم ورياضة وعالج

 77 2015 خالد جمال السيد.ترجمة واعداد  اليوجا للرجال والنساء

 021 2015 مجدى زكى ابراهيم.د موسوعة السباحة الدولية

 01 2015 محمد فتحى الكرداني.د.أ "نفس انقاذ ل" الوقاية من الغرق 

 011 2015 هبه عبد العظيم حسن.د دراسات تطبيقية فى الجمباز الفني سيدات

 51 2015 تيسير عبد السالم الدرملي.د المهارات الفنية للجمباز

 77 2015 وليد عبد المنعم محمد.د القدرات التوافقية فى الريشة الطائرة

 81 2015 محمد فتحي الكرداني.د "تطبيقات  -نظريات "البحث العلمي 

 87 2015 أحمد سعد أحمد رضوان.د علم وفن المصارعة

استراتيجية لتدريب المصارعين وفقاً للمحددات 

 البدنية والفسيولوجية لمصارعي المستوى العالي
 77 2015 وليد محسن مصطفى نصرة.د

 01 2015 تح هللا محمد العالمسعد ف.د الجينات وانتقاء الناشئين في ألعاب القوى



 27 2015 خالد هيكل/ كابتن  البطن المنحوت

 51 2015 خالد هيكل/ كابتن  دقيقة 01تنمية عضلية فى 

احصل على عضالت "ابني جسمك فى أسبوعين 

 "قوية فى أسبوعين ألصحاب المستوى المبتدئ
 51 2015 خالد هيكل/ كابتن 

تمرين لبناء  001أكثر من "تمارين بناء األجسام 

 "األجسام
 01 2015 خالد هيكل/ كابتن 

الحوكمة فى : الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

 التربية البدنية
 51 2015 حسن أحمد الشافعى.د.أ

تطبيقات ميدانية للعالقات العامة فى التربية البدنية 

 والرياضة
 001 2015 حسن أحمد الشافعى وآخرون.د.أ

والتوصيف الوظيفي فى  الهيكل التنظيمي

 المؤسسات الرياضية
 001 2014 حسن أحمد الشافعى.د.أ

اإلتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا تعليم التربية 

 الرياضية للمعاقين حركيا بين النظرية والتطبيق

محروس محمود محروس .د.أ

 وآخرون
2014 01 

 71 2014 آخرونمحمد فتحى الكردانى و.د.أ "برامج  -تدريب  -تعليم " السباحة 

 77 2014 محمد فتحى الكردانى .د.أ كرة الماء

أثر السباحة بمعدالت مختلفة من السرعة على 

 بعض النواحى الفسيولوجية والميكانيكية للسباحين
 01 2014 أحمد محمد الحسينى شعبان.د

أسباب تخلف المستوى الرقمى لسباحى المسافات 

 القصيرة
 01 2014 نأحمد محمد الحسينى شعبا.د.أ

 71 2014 أحمد أمين فوزى وآخرون.د "أبعادها ومالمحها النفسية"الشخصية الرياضية 



التاريخ والمبادئ والمهارات "كرة السلة 

 "األساسية
 01 2014 أحمد أمين فوزى.د

 51 2014 عبد الرحمن سيار.د القياده الفعالة

 01 2014 ود الحكيمكريم محمد محم.د العالقات العامة فى األندية الرياضية

 51 2014 مجدى حسن يوسف.د.أ فينومينولوجيا التدفق النفسي فى المجال الرياضى

اإلستراتيجيات المعرفية والدافعية للتصور العقلى 

 لآلعبين فى المجال الرياضى
 77 2014 مجدى حسن يوسف.د.أ

تطبيقات استراتيجيات التدريب العقلى والمرجع 

 البيولوجى

أحمد .د, ن يوسف مجدى حس.د.أ

 عوض
2014 81 

 51 2014 مؤمن عبد العزيز عبد الحميد.د.أ رؤية مستقبلية للنهوض باإلدارة الرياضية

 87 2014 مؤمن عبد العزيز عبد الحميد.د.أ تطبيقات فى اإلدارة الرياضية

" الريبو"اآلداء المهاري لخطفة الوسط العكسية 

 فى رياضة المصارعة
 51 2014 سالم الصادقهاني جعفر عبد ال.د

 01 2014 السيد على شعيب.د حامض الالكتيك وفاعلية اآلداء المهاري للمالكمين

 01 2014 محمد السيد الششتاوي.د سيكولوجية الشخصية الرياضية

 71 2014 محمد السيد الششتاوي.د سيكولوجية القيادة الرياضية

 011 2014 ايهاب محمد عماد الدين.أ القوام المثالى للجميع

اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي الكرة 

 الطائرة للمعاقين جلوس

خالد يوسف عبد الرحمن .د

 الشرقاوي
2014 81 



 57 2014 يحي فكري.د الرياضة واإلنتماء رحلة فى عمق الوطن

 71 2014 محمد عبد هللا عنتر.د التخطيط اإلستراتيجي فى المجال الرياضي

 57 2014 عبد الرحمن سيار.د شرية فى المجال الرياضىادارة الموارد الب

 01 2014 وفاء درويش.د.أ علم النفس الرياضى نظريات وتطبيقات

 01 2014 وفاء درويش.د.أ سيكولوجية القيادة والجماعات الرياضية

 51 2014 خالد جمال السيد/ كابتن كرة اليد الخطط الهجومية والدفاعية

رحلة اإلعدادية فى مناهج دليل مقترح لمعلمى الم

 كرة اليد المطورة
 01 2014 محمود طه نبيه مراد.أ

 07 2014 محمد ابراهيم شحاته.د.أ منظومة التدريب النوعى للجمباز الفنى آنسات

التعليم التعاونى إلكتساب المهارات الحركية لكرة 

 السله
 87 2014 داليا زكريا عباس زيد.د

سه وفعالية اآلداء التدريب العقلى وقلق المناف

 المهارى لالعبات التايكوندو
 001 2014 هبه محمد نديم لبيب.د

 01 2014 هبه محمد نديم لبيب.د مركز التحكم ونتائج المباريات فى التايكوندو

 01 2014 صابرين عطية مرسال.د اإلتجاهات الحديثة فى القيادة اإلدارية

نس التحليل الكيفى والكمى البيوميكانيكى فى ت

 الطاولة
 01 2014 أميرة أحمد محمد ابراهيم.د

 071 2014 محمد ابراهيم سلطان.د دراسات تطبيقية فى تدريب كرة القدم

 01 2014 عفاف عثمان عثمان مصطفى.د استراتيجيات التدريس الفعال



 01 2014 زكريا أنور عبد الغنى.د تصميم بروفيل المنقذ فى السباحه

إلدارة النشاط الرياضى نظام إليكترونى مقترح 

 بالمؤسسات الرياضيه
 77 2014 وائل محمد شحاته ابراهيم.د

القيم التربوية واتخاذ القرار فى المؤسسات 

 الرياضية
 57 2014 مؤمن عبد العزيز عبد الحميد.د.أ

للجمباز  2100-2105قانون التحكيم الدولى 

 الفنى سيدات
 007 2014 ماجده عبد المجيد زكى.أ

 01 2014 طارق محمد بدر الدين.د ة النفسية للناشئ الرياضىالرعاي

 021 2014 سلوان صالح جاسم وآخرون.د أساسيات لعبة كرة السلة

 021 2014 سلوان صالح جاسم.د "طرق لعب -خطط  -تمارين "كرة السلة 

 021 2014 سلوان صالح جاسم.د اإلعداد البدني بكرة السلة

 021 2013 بان جعفر صادق.د القاموس الرياضي المصور

 B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 

 فى التربية البدنية والرياضة
 051 2013 حسن أحمد الشافعى.د.أ

 001 2013 صابرين عطية مرسال جويدة.د اإلنذار المبكر فى ادارة األزمات الرياضية

الموارد المادية والبشرية ونظم المعلومات فى 

 ةالقرى األوليمبي
 81 2013 عبد الرحمن محمد مجاهد.أ

أساليب تدريس التربية الرياضية والذكاءات 

 المتعددة
 01 2013 محسن محمد درويش حمص.د.أ

 77 2013 محسن محمد درويش حمص.د.أاعداد طالب كليات التربية الرياضية فى التدريب 



 الميدانى

الخصائص المهنية لمعلم التربية الرياضية 

 ادية والثانويةللمدارس اإلعد
 01 2013 محسن محمد درويش حمص.د.أ

 51 2013 محمد محمد على زيد.د تنظيم احتراف الحكام فى المنافسات الرياضية

 01 2013 طارق ربيع.د, ثناء فودة .د الرياضة الصحية وتوازن الطاقة

 01 2013 ايمان محمد عبد الرحيم األشقر.د محددات النقد الموضوعى للمعلق الرياضى

 71 2013 هانى الدسوقى ابراهيم.د.أ الحديث فى الوسائل المعينة واألجهزة الرياضية

 81 2013 حسن أحمد الشافعى.د.أ أساليب مواجهة الجريمة الرياضية

 "First aid" اإلسعافات االولية 
محمد عبد الرحمن عبد .أ

 المقصود 
2013 57 

نموذج مقترح لتصميم موازنة النشاط الرياضى 

 "الميزانية"المؤسسات الرياضية ب

محمد عبد الرحمن عبد .أ

 المقصود 
2013 01 

 01 2013 أحمد حسنى خليل.أ رابطة األندية المحترفة المصرية لكرة القدم

أسلوب تطوير نظم اإلدارة كمدخل لعمل األندية 

 الرياضية
 71 2013 عبد المقصود معوض سالمة.د

 71 2013 محمد مجدى سيد شوشة.د يدحوكمة اإلتحادات الرياضية لكرة ال

التخطيط اإلستراتيجى للمؤسسات العامة غير 

 "المؤسسات الرياضية"الربحية 

محمد جمال الدين الكلزة .د

 وآخرون
2013 77 

 27 2013 محمد عبد هللا عنتر.د العمل التطوعى فى المؤسسات الرياضية



 71 2013 كماش وآخرون يوسف الزم.د مبادئ الفسيولوجيا فى الرياضة والتدريب

 71 2013 أحمد أمين فوزى.د سيكولوجية التعلم للمهارات الحركية الرياضية

تأثير استخدام التدريبات البالبستية على القدرة 

العضلية للرجلين وعالقتها بالمستوى الرقمى 

 للوثب الطويل

 07 2013 رامى محمد الطاهر سالم.أ

 57 2013 هاب محمد عماد الدين ابراهيماي.أ اإلنحرافات القوامية الشائعة

 71 2013 عفاف عثمان عثمان.د.أ المهارات الحركية لألطفال

 01 2013 عبد الحليم محمد عبد الحليم,د الطرق الحديثة لتعليم الجودو

 07 2013 طارق محمد بدر الدين وآخرون.د االنشطة اللوجيستية والسمات الشخصية

ال ماقبل المدرسة أصول التربية الحركية ألطف

 "توزيع"
 71 2013 فاطمة ياسر الهاشمى.د.أ

الدورات األوليمبية (: 0)الموسوعة العلمية 

 والمجتمع الدولى المعاصر
 081 2012 حسن أحمد الشافعى.د.أ

الدورات األوليمبية (: 2)الموسوعة العلمية 

 والمجتمع الدولى المعاصر
 021 2012 حسن أحمد الشافعى.د.أ

كافة المراحل "فى األلعاب الصغيرة المرشد 

 "الدراسية
 001 2012 وديع ياسين التكريتى.د.أ

 الموسوعة الكاملة فى اإلعداد البدنى للنساء
وديع ياسين التكريتى .د.أ

 وآخرون
2012 001 

الموسوعة اإلحصائية والتطبيقات الحاسوبية فى 

 بحوث التربية البدنية والرياضة

 وديع ياسين التكريتى.د.أ

 وآخرون
2012 057 



التنمية المستدامة والمحاسبة والمراجعة البيئية فى 

 التربية البدنية والرياضة
 57 2012 حسن أحمد الشافعى.د

الموازنة كآداة للتخطيط فى التربية البدنية 

 والرياضة
 27 2012 حسن أحمد الشافعى.د

التخطيط والتخطيط اإلستراتيجى وعالقته 

بالمؤسسات "أسباب فشلة-لقراراتخاذ ا-باإلمكانيات"

 الرياضية

 27 2012 حسن أحمد الشافعى.د

البحث العلمى وآلياتة الفعالة والتطور التكنولوجى 

 فى استثمار التربية البدنية والرياضة
 07 2012 حسن أحمد الشافعى وآخرون.د.أ

معايير تقييم األداء اإلداري في التربية البدنية 

 والرياضة 
 01 2012 افعىحسن أحمد الش.د

دور الجمعيات "حوكمة المؤسسات الرياضية 

العمومية فى تفعيل الرقابة واتخاذ القرار فى 

 "المؤسسات الرياضية

 07 2012 محمد جمال الدين الكلزة.د

نموذج مقترح إلنشاء نظام للجودة بالمؤسسات 

 الرياضية
 71 2012 رامى سيد ابراهيم المصرى.د

: ت العلمية الكتاب الثانى سلسلة المقاالت والدراسا

 أدبيات البحث فى التربية البدنية والرياضة
 07 2012 مصطفى السايح.د

نحو إنشاء "التنظيم الدولى للسياحة الرياضية 

 " منظمة دولية مقترحة للسياحة الرياضية
 81 2012 أبو بكر عونى عطية.د

لجنة تسويق مقترحات باالتحادات الرياضية 

 األوليمبية
 07 2012 د أحمد محمد كمالمحم.د

 71 2012 سامح كمال عبد القدر.د اإلعالم وصنع القرار فى المجال الرياضى

 71 2012 دعاء محمد عابدين.داستثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة 



 الرياضية

 71 2012 دعاء محمد عابدين.د تسويق خدمات رياضة الرماية بالقوس والسهم

عيل االستثمار الرياضي في استراتيجية تف

 المؤسسات الرياضية
 01 2012 محمد أحمد عبدة رزق.د

برنامج تدريبى مقترح لتطوير بعض الجوانب 

 المهارية والمعرفية لناشئ تنس الطاولة
 71 2012 ناصر عبد الشافى عبد الرازق.د

 57 2012 حمدى أحمد السيد وآخرون.د التمرينات البدنية

 71 2012 طارق ربيع.د حيوية والعالج الذاتىتمرينات الطاقة ال

العمليات اإلدارية لمدارس األنشطة الرياضية 

 باالندية الرياضية
 07 2012 رأفت سعيد هنداوى.د

برمجة األهداف وتطبيقاتها في تحليل الوظائف 

 باألندية الرياضية
 07 2012 رأفت سعيد هنداوى.د

ي لبعض برنامج تدريبي لتنمية مستوى األداء الفن

 الحركات الدفاعية للعب األرضى في رياضة الجودو
 71 2012 عاطف على عبد المتجلى.د

االتجاهات الحديثة لدراسة مناهج التربية الرياضية 

 "طبعة مزيدة ومنقحة"
 07 2012 عصام الدين متولى.د.أ

 51 2012 عصام الدين متولى.د النشاط المدرسى بين النظرية والتطبيق العلمى

سات ومقاييس فى مجال التربية البدنية درا

 "طبعة مزيدة ومنقحة"والرياضية 
 87 2012 عصام الدين متولى.د

الشركات متعددة الجنسيات فى التربية البدنية 

 والرياضية
 71 2011 حسن أحمد الشافعى.د



تطبيقات :الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

ى ميدانية معاصرة فى االستثمار والتمويل ف

 التربية البدنية والرياضة

 011 2011 حسن أحمد الشافعى.د

 001 2011 وديع ياسين التكريتى.د.أ.ت رفع األثقال لياقة لجميع الرياضات

 القابلية الرياضية وتشريح الحركة
وديع ياسين التكريتى .د.أ.ت

 وآخرون
2011 01 

 001 2011 يتىوديع ياسين التكر.د.أ رياضة الفروسية الحديثة وتربية الجواد

المسؤلية الجزائية عن استخدام المنشطات فى 

 المجال الرياضى

وديع ياسين التكريتى .د.أ

 وآخرون
2011 01 

 71 2011 مصطفى السايح.د قراءات فى فلسفة التربية الرياضية

 01 2011 عالء الدين حمدى .د استراتيجية تسويق خدمات النشاط الرياضى

هجومى فى كرة القدم فعالية اآلداء الخططى ال

 ومستوى اإلنجاز فى المباريات
 07 2011 محمد فاروق يوسف

 57 2011 صالح بشير سعد.د مقدمة فى بولوجيا الرياضه

 71 2011 صالح بشير سعد.د القوام وسبل المحافظة علية

 01 2011 صالح بشير سعد.د علم وظائف األعضاء فى المجال الرياضى

المدرب الرياضى : ضية الموسوعة العلمية الريا

 من خالل معايير الجودة الشاملة
 71 2011 عمر نصر هللا قشطة.د

استراتيجية تطبيق إدارة الجودة الشاملة للتدريب 

 الرياضى
 07 2011 عمر نصر هللا قشطة.د



 01 2011 أبو بكر عونى عطية.د التخطيط للموارد السياحية الرياضية

 71 2011 عائشة عبد المولى.د تحاد الدولى للجمبازاإلصدارات الفنية واإلدارية لإل

اإلعداد المهنى والتوصيف الوظيفى لألخصائى 

فى منظومة اإلعداد المتكامل "النفسى الرياضى 

 "للفرق الرياضية

 51 2011 أحمد البيومى على.د

المهارات التدريسية والتدريب الميدانى فى ضوء 

-مبادئ-هيممفا"الواقع المعاصر للتربية الرياضية 

 "تطبيقات

 01 2011 عبد هللا عبد الحليم وآخرون.د

 01 2011 عفاف عثمان عثمان.د الحركة هى مفتاح التعلم

برنامج تدريبى لبعض مهارات الخنق وأثرة على 

 مستوى اآلداء لدى العبى الجودو
 01 2011 محمد أحمد فؤاد رشوان.د

طرق تدريس األلعاب الجماعية بين النظرية 

 بيقوالتط
 57 2011 محمد حسين عبد المنعم.د

علم الحركة والميكانيكا الحيوية بين النظرية 

 "طبعة مزيدة ومنقحة"والتطبيق 
 71 2011 عصام الدين متولي عبد هللا.د

طبعة "مدخل فى أسس وبرامج التربية الرياضية 

 "مزيدة ومنقحة
 01 2011 عصام الدين متولى عبدهللا.د

لبدنية بين النظرية والتطبيق طرق تدريس التربية ا

 "طبعة مزيدة ومنقحة"
 01 2011 عصام الدين متولي عبد هللا.د

الموسوعة العلمية دراسات تطبيقية فى مجال 

التدريب الرياضى :التربية البدنية والرياضية

 للمالكمين

 01 2011 عبد الرحمن عبد العظيم سيف .د

راسات تطبيقية فى مجال الموسوعة العلمية د

التغيرات البيوكميائية :التربية البدنية والرياضية
 51 2010 عبد الرحمن عبد العظيم سيف .د



 للتدريب المستمر والفترى للمالكمين

الموسوعة العلمية دراسات تطبيقية فى مجال 

اللياقة الفسيولوجية :التربية البدنية والرياضية 

 للمالكمين

 01 2010 العظيم سيفعبد الرحمن عبد .د

الموسوعة العلمية دراسات تطبيقية فى مجال 

التغيرات :التربية البدنية والرياضية 

 البيوكميائية للرياضين

 01 2010 عبد الرحمن عبد العظيم سيف .د

 07 2010 حسن أحمد الشافعى.د اللوجيستسات فى التربية البدنية والرياضية

تطبيقات :يةالموسوعة العلمية لالدارة الرياض

معاصرة فى اإلدارة فى التربية البدنية 

 والرياضية

 51 2010 حسن أحمد الشافعى.د

 07 2010 نادى أحمد على.د استراتيجية اعداد البطل األوليمبى 

 07 2010 محمود حسن عبد هللا.د معايير إدارة الدورات الرياضية والبطوالت العالمية

جال الرياضى الدليل العلمى للطب الصينى فى الم

 "رياضة الكركونج –رياضة التايجى "
 01 2010 طارق ربيع.د

 051 2010 كمال رحب سليمان الموسوعة العلمية للكشافة البحرية

طب األعشاب والنباتات الطبية بين الحقائق العلمية 

 والموروث الشعبى
 07 2010 ماهر حسن محمود.أ

المسئولية القانونية لموت أبطال الشطرنج 

 لمالريا با
 01 2009 حسن أحمد الشافعى . د

استراتيجية للتسويق الرياضى واالستثمار 

بالمؤسسات الرياضية المختلفة فى ضوء التحوالت 

 االقتصادية العالمية المعاصرة

. د,علية عبد المنعم حجازى . د

 حسن أحمد الشافعى
2009 57 



متطلبات تطبيق الحوكمة بالمؤسسات الرياضية فى 

 ين المصرى والعربىالمجتمع
 77 2009 حسن احمد الشافعى . د

فى التربية  –الفرنشايز  –الويبو  –التربس 

 البدنية و الرياضة
 87 2009 حسن احمد الشافعى . د

استراتيجية لألحتراف الرياضى بالمؤسسات 

 الرياضية
 001 2009 حسن أحمد الشافعي وآخرون. د

ية والرياضة مبادئ البحث العلمى فى التربية البدن

 والعلوم االجتماعية
 001 2009 حسن أحمد الشافعي وآخرون. د

كيفية إعداد بحث أو دراسة فى مجال التربية 

 البدنية والرياضة
 27 2009 عصام الدين متولى . د

 01 2009 مجدى محمود فهيم . د االسس العلمية والعملية لطرق التدريس

لنفس االتجاهات البحثية المعاصرة فى علم ا

 الرياضى
 51 2009 منى عبد الحليم . د

مفاهيم "مدخل الصحة النفسية فى المجال الرياضى 

 "تطبيقات –
 27 2009 منى عبد الحيلم . د

: سلسلة المقاالت والدراسات العلمية الكتاب األول 

 أدبيات البحث فى تدريس التربية الرياضية
 71 2009 مصطفى السايح . د

 صارعةاسس التدريب فى الم
احمد عبد الحميد عمارة  . د

 وآخرون
2009 07 

 57 2009 محمد فتحى الكردانى وآخرون. د انقاذ الغرقى

رؤية مستقبلية للنهوض برياضة الجودو فى 

 الوطن العربى
 51 2009 نادى أحمد على . د



 01 2009 مصطفى السايح و آخرون. د االختبار األوربى للياقة البدنية يورفيت

عض مواد قانون نقابة المهن الرياضية تعديل ب

 إلنشاء شعبة الترويح
 57 2009 محمودعبدالبصيرالجارحى .د

 57 2009 محمد حسين عبد المنعم . د تدريس السباحة فى مناهج التربية الرياضية

مناهج التربية البدنية الرياضة للمعاقين بصريا 

 وذهنيا
 57 2009 محمد حسين عبد المنعم . د

 77 2009 كمال رجب سليمان . أ ممارسة للديمقراطية الكشافة

 07 2009 كمال رجب سليمان . أ الكشافة تهذيب للنفس

 07 2009 علياء محمد سعيد عزمى . د الحديث فى تدريب رياضة الهوكى

الرياضة والقانون فلسفة التربية الرياضية 

 وتاريخهـا
 57 2008 حسن أحمد الشافعى. د

فى التوافق النفسى واالجتماعى الترويح وأهميته 

 لمتحدى اإلعاقة الذهنية
 51 2008 هدى حسن, ماهر حسن.د

 71 2008 أميرة حسن, ماهر حسن.د االتجاهات الحديثة فى علم التدريب الرياضى

 71 2008 زهران السـيد المهارة الفنية فى كرة القدم

 71 2008 يمكريم محمد الحك. د الريشة الطايرة بين الدراسة والتطبيق

األداء الخططى الهجومى قبل وبعد الوقت 

 كرة اليد–المستقطع
 21 2008 طارق محمد رحاب. د

 01 2008 محمد عبدالواحد حجازى األلعاب فى أدب العرب



 01 2008 هالة مصطفى ابراهيم.د فسيولوجية قلق المنافسة الرياضية

 01 2008 حسنماهر . أ الطب البديل لألمومة والطفولة وقاية وشفاء

اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي في 

 التربية الرياضية
 01 2008 حسن أحمد الشافعي. د

االعالم الرياضي وآلياته كحق من حقوق االنسان 

 في الرياضة
 21 2007 حسن أحمد الشافعي. د

نظام :الموسوعة العلمية القتصاديات الرياضة 

شغيل فى التربية مشروعات البناء الملكية الت

 البدنية والرياضية

 51 2007 حسن أحمد الشافعي. د

 01 2007 زهران السيد. أ الدفاع والوسط في كرة القدم

فسيولوجيا رياضة كبار السن تمرينات التايجي 

 الصينية
 01 2007 طارق علي ابراهيم. د

 77 2007 فراج توفيق. د تمرينات جمل العروض الرياضية بالعصا والكرة

 71 2007 مصطفى السايح. د موسوعة األلعاب الصغيرة

المداخل المعاصرة فى إدارة األفراد فى التربية 

 البدنية 
 71 2007 حسن أحمد الشافعى. د

 21 2007 مصطفى السايح. د الرياضة والتربية االجتماعية

 01 2007 محمد محمود عبد السالم. د الجمباز للمبتدئين

ربية الرياضية أساسيات في طرق التدريس في الت

 0تدريس التربية الرياضية ج
 21 2007 نوال ابراهيم شلتوت وآخرون.د



طرق التدريس في التربية الرياضية التدريس 

 2للتعليم والتعلم ج
 51 2007 نوال ابراهيم شلتوت وآخرون.د

 07 2007 ماهر حسن. أ الطب البديل وبعض الوصفات العالجية

الرياضى فى االنشطة  اسهامات علم النفس

 الرياضية
 07 2007 وفاء درويش. د

دراسات وتطبيقات علمية في مجال علم النفس 

 الرياضي
 77 2007 وفاء درويش. د

 71 2007 عماد الدين جمعة. د الصحة العامة

 57 2007 عفاف عثمان. د طرق التدريس في التربية الرياضية

 01 2007 كمال رجب سليمان. أ الكشافة صدق فى القول وإخالص فى العمل

 01 2006 كمال رجب سليمان.أ الكشاف المعين إنسان أمين

 71 2006 هدى حسن وآخرون.د المنهج الشامل لحركة الكشافة والمرشدات

 51 2006 يوسف الزم كماش وأخرون. د األسس الفسيولوجية للتدريبات فى كرة القدم

 51 2006 عمرو قشطة. د باالتحاداالتجاهات الحديثة للتدريبات الرياضية 

الموسوعة العلمية القتصاديات 

االسـتثـمــــــار والــتسـويــــــق فى :الرياضة

 التربية البدنية والرياضية

 77 2006 حسن أحمد الشافعى. د

دراسات :الموسوعة العلمية القتصاديات الرياضة 

الجدوى والمشروعات الصغيرة فى التربية 

 ضيةالبدنية والريا

 01 2006 حسن أحمد الشافعى. د



الموسوعة العلمية القتصاديات 

الخصخصة اإلدارية والقانونية فى :الرياضة

 التربية البدنية والرياضية

 77 2006 حسن أحمد الشافعى. د

التمويل :الموسوعة العلمية القتصاديات الرياضة

والتأجير التمويلى فى التربية البدنية 

 والرياضية

 07 2006 د الشافعىحسن أحم. د

معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى المؤسسات 

 الرياضية بالمجتمع العربى
 001 2006 حسن أحمد الشافعى. د

 07 2006 كمال رجب سليمان.أ الركائز األساسية فى الحركة الكشفية

 01 2006 كمال رجب سليمان.أ المثل فى حركة الكشافة

 07 2006 كمال رجب سليمان.أ التقاليد الكشفية والبحرية

أهداف التربية الرياضية بمرحلة التعليم االبتدائى 

 ودورها فى تحقيق فلسفة المجتمع
 51 2006 صديقة محمد شكرى. د

المتغيرات الفسيولوجية لحكام كرة السلة أثناء 

 المباريات
 51 2006 رشيدة محمد العزبى. د

طائرة االكتشاف الموجه وتدريس مهارات الكرة ال

 وآثارها على التحصيل
 07 2006 نسيمة محمود والى. د

األسوياء "المهارات األساسية لرياضى األطفال 

 "وذوى االحتياجات الخاصة فى الرياضة
 08 2006 خيرية إبراهيم السكرى. د

 01 2006 معتز عبد الجواد مصطفى. د شبكة التطوير التنظيمى فى المؤسسات الرياضية

 51 2006 عالء الدين محمد عليوة. د "منشطات واستعادة شفاء " ة  الصحة الرياضي



 –التربية الصحية لذوى االحتياجات الخاصة 

 تأهيل رياضى وتغذية
 58 2006 عالء الدين محمد عليوة. د

 52 2006 خالد عبد الحميد شافع. د منظور علم الحركة للبدء فى مسابقات العدو

باز اإليقاعى فى العمليات النفس حركية فى الجم

 المرحلة االبتدائية
 01 2006 يسرية إبراهيم موسى. د

تأثير إدراة المباريات على التغيرات البيولوجية 

 لمدربى كرة الطــائرة
 52 2006 عبد المحسن جمال الدين.د

المنظور القانونى عامة والقانون اإلدارى فى 

 الرياضة  التشريعات فى التربية البدنية
 77 2006 د الشافعىحسن أحم. د

 77 2005 يوسف الزم, قاسم لزام.د أسس التعلم والتعليم فى كرة القدم

فى التربية البدنية "حقوق اإلنسان وقانون الطفل 

 "والرياضية عن الشريعة اإلسالمية
 51 2005 حسن أحمد الشافعى. د

 27 2005 حسن أحمد الشافعى. د االتصال فى التربية البدنية والرياضة

التعليق فى التربية  –الحديث–المقال–الخبر

 البدنية والرياضية
 27 2005 حسن أحمد الشافعى. د

المنظور القانون عامة والقانون الدولى فى 

 الرياضة التشريعات فى التربية البدنية
 77 2005 حسن أحمد الشافعى. د

المنظور القانونى عامة والقانون المدنى فى 

 تربية البدنيةالرياضةالتشريعات فى ال
 51 2005 حسن أحمد الشافعى. د

 07 2005 محمد حازم أبو يوسف. د أسس اختيار الناشئين فى كرة القدم

 22 2005 نسيمة محمود والى. د استخدام أسلوب النظم لتعليم مهارات الكرة الطائرة



 22 2005 نسيمة محمود والى. د استراتيجية تعليم مهارات الكرة الطائرة

 77 2005 فراج توفيق. د وثات الشعبية فى المملكة العربية السعوديةالمور

أهمية التمرينات البدنية فى عالج وإصالح العيوب 

 والتشوهات القوامية
 77 2005 فراج توفيق. د

موسوعة األلعاب النواحى الفنية لمسابقات الوثب 

 (0)والقفز 
 52 2004 فراج توفيق . د

لفنية لمسابقات الدفع موسوعة األلعاب النواحى ا

 (2)والرمى 
 52 2004 فراج توفيق. د

موسوعة األلعاب النواحى الفنية لمسابقات العدو 

 (5)والجرى  الحجز والموانع 
 52 2004 فراج توفيق. د

موسوعة بولوجيا الرياضة كيمياء اإلصابة 

 "العضلية والمجهود البدنى للرياضيين
 57 2004 فراج توفيق. د

رينات البدنية فى تحفيز وتقوية الطاقة أهمية التم

 الجنسية
 51 2004 فراج توفيق. د

 07 2004 فراج توفيق. د أهمية التمرينات البدنية للحامل لجمالك لرشاقتك

 77 2004 نبيل محمد إبراهيم. د الضوابط القانونية والمنافسة الرياضية

المنهج التكنولوجى وتكنولوجيا التعليم والمعلومات 

 لتربية الرياضيةفى ا
 01 2004 مصطفى السايح. د

 52 2004 مصطفى السايح. د تكنولوجيا إعداد وتأهيل معلم التربية الرياضية

 27 2004 أشرف سمير الميدانى. د السياحة الرياضية فى مصر



استخدام أسلوب تحليل النظم لتطوير منهج التربية 

 الرياضية فى مرحلة التعليم األساسى
 77 2004 يد عزمىمحمد سع. د

أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية فى 

 مرحلة التعليم األساسى
 01 2004 محمد سعيد عزمى. د

 28 2004 هنية محمود الكاشف. د دور التربية الرياضية فى تنمية الوعى السياسى

 51 2004 حسن أحمد الشافعى. د التحليل اإلحصائى فى التربية البدنية والرياضة

مبادىء عامة "معايير نقد الرسائل العلمية  

 "الماجستير الدكتوراة –تطبيقات رياضية 
 01 2004 حسن أحمد الشافعى. د

التخطيط االستراتيجى لالتحادات الرياضية 

 الفلسطينية لقطاع البطولة
 51 2004 عمر نصر هللا قشطة. د

( :  0)الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

 ارة وتطبيقاتهانظريات اإلد

حسن .د,ابراهيم عبدالمقصود.د

 الشافعى
2003 51 

( :  2)الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

 التخطيط فى المجال الرياضى

حسن .د,ابراهيم عبدالمقصود.د

 الشافعى
2003 51 

( :  5) الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

 التنظيم فى المجال الرياضى

حسن .د,ودابراهيم عبدالمقص.د

 الشافعى
2003 51 

( :  0) الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

االتصاالت وتقويم -التحفيز-القيادة-التوجيه

 األداء

حسن .د,ابراهيم عبدالمقصود.د

 الشافعى
2003 77 

( :  7) الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

الرقابة وعملية اتخاذ القرار فى المجال 

 الرياضى

حسن .د,م عبدالمقصودابراهي.د

 الشافعى
2003 57 

: (  0) الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

 –التسويق  –التنمية اإلدارية  -العالقــات العامة  
 51 2003حسن .د,ابراهيم عبدالمقصود.د



 الشافعى التمويل فى المجال الرباضى

( :  5) الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية 

 شآت فى المجال الرياضىاإلمكانيات والمن

حسن .د,ابراهيم عبدالمقصود.د

 الشافعى
2003 51 

 إدارة المنافسات والبطوالت والدورات الرياضية
حسن .د,ابراهيم عبدالمقصود.د

 الشافعى
2003 51 

 القيادة اإلدارية فى التربية البدنية والرياضة
حسن .د,عبدالمقصود ابراهيم .د

 الشافعى
2003 51 

التربية البدنية  التشريعات فى

القوانين واللوائح التنظيمية (:0)والرياضة

 0واإلدارية للنقابات ج

 01 2003 حسن أحمد الشافعى. د

التشريعات فى التربية البدنية 

القوانين واللوائح التنظيمية (:2)والرياضة

 2واإلدارية للنقابات ج

 01 2003 حسن أحمد الشافعى. د

القرار (:5)والرياضية التشريعات فى التربية البدنية

اإلدارى والقانونى فى التربية البدنية والرياضة 

 5ج

 71 2003 حسن أحمد الشافعى. د

التخطيط للقوى العاملة والموارد البشرية فى 

 المؤسسات الرياضية
 07 2003 حسن أحمد الشافعى. د

 77 2003 حسن أحمد الشافعى. د النقد فى التربية البدنية والرياضة

 77 2003 حسن أحمد الشافعى. د م فى التربية البدنية والرياضةاإلعال

 71 2003 حسن أحمد الشافعى. د إدارة الجودة الشاملة فى التربية البدنية والرياضة

التنظيم الدولى للعالقة الرياضية محاولة إلنشاء 

 منتظم كروى دولى
 01 2003 حسن أحمد الشافعى. د



 07 2003 حسن أحمد الشافعى. د ائى فى الرياضةالمنظور القانونى عامة والجن

برامج التليفزيون المصرى الرياضية والوعى 

 –احتياجاتها  –أهدافها  –تحليلها " الرياضى

 "وسائل االتصال

 51 2003 أيمن محمد الهنداوى. د

التوصيف الوظيفى للعاملين بالجهازين الفنى 

 واإلدارى فى كرة السلة
 77 2003 محمد جمال الدين. د

 01 2002 مصطفى السايــح. د التربية العملية بـين النظرية والتطبيق

التشريعات فى التربية البدنية 

القوانين واللوائح التنظيمية (:0)والرياضة

 0واإلدارية للنقابات ج

 01 2003 حسن أحمد الشافعى. د

التشريعات فى التربية البدنية 

يمية القوانين واللوائح التنظ(:2)والرياضة

 2واإلدارية للنقابات ج

 01 2003 حسن أحمد الشافعى. د

القرار (:5)التشريعات فى التربية البدنية والرياضية

اإلدارى والقانونى فى التربية البدنية والرياضة 

 5ج

 71 2003 حسن أحمد الشافعى. د

التخطيط للقوى العاملة والموارد البشرية فى 

 المؤسسات الرياضية
 07 2003 لشافعىحسن أحمد ا. د

 77 2003 حسن أحمد الشافعى. د النقد فى التربية البدنية والرياضة

 77 2003 حسن أحمد الشافعى. د اإلعالم فى التربية البدنية والرياضة

 71 2003 حسن أحمد الشافعى. د إدارة الجودة الشاملة فى التربية البدنية والرياضة

اولة إلنشاء التنظيم الدولى للعالقة الرياضية مح

 منتظم كروى دولى
 01 2003 حسن أحمد الشافعى. د



 07 2003 حسن أحمد الشافعى. د المنظور القانونى عامة والجنائى فى الرياضة

برامج التليفزيون المصرى الرياضية والوعى 

 –احتياجاتها  –أهدافها  –تحليلها " الرياضى

 "وسائل االتصال

 51 2003 أيمن محمد الهنداوى. د

التوصيف الوظيفى للعاملين بالجهازين الفنى 

 واإلدارى فى كرة السلة
 77 2003 محمد جمال الدين. د

 01 2002 مصطفى السايــح. د التربية العملية بـين النظرية والتطبيق

 57 2014 بان جعفر صادق. د القاموس الرياضي المصور

 السلوك التنظيمي في المجال الرياضي
زيز عبد دز مؤمن عبد الع.أ

 الحميد
2015 00 

 02 2015 من عبد العزيز{م. د.أ استثمار المنشآت الرياضية في الوطن العربي

األنشطة الطالبية ومدى االستفادة منها في الوطن 

 العربي
 05 2015 محمود صديق عبد الواحد. د

العدالة التنظيمية وفاعلية األداء الوظيفي لدى 

 العاملين بالهيئات الرياضية
 57 2015 من عبد العيز{م. د.أ

الوالء التنظيمي في القرن الواحد والعشرون 

 (رؤية مستقبلية)
 58 2015 محمود صديق عبد الواحد. د

 01 2015 خالد محمد عبد الجابر. د موجهي التربية الرياضية في ضوء العمل المهني

 71 2015 لجابرخالد محمد عبد ا. د منهاج التربية الرياضية في ضوء معايير الجودة

 71 2015 أيمن عبد العزيز عبد الحميد. د دراسات تطبيقية في مجال كرة السلة



 71 2015 سلوان صالح جاسم. د اإلعداد البدني بكرة السلة

 71 2015 سلوان صالح جاسم. د أساسيات لعبة كرة السلة

تطوير سرعة ودقة بعض المهارات الهجومية 

 لةوالدفاعية لناشئي تنس الطاو
 07 2014 طارق محمد علي إبراهيم

 02 2015 محمد الشحات. د تدريس التربية الرياضية

 00 2013 أسماء محمد الجزار. د (كرة الطائرة)السلسلة الرياضية 

 00 2013 أسماء محمد الجزار. د (كرة السلة)السلسلة الرياضية 

 00 2013 أسماء محمد الجزار. د (كرة القدم)السلسلة الرياضية 

 00 2013 أسماء محمد الجزار. د (كرة اليد)السلسلة الرياضية 

 00 2013 أسماء محمد الجزار. د (ألعاب القوى)السلسلة الرياضية 

 00 2013 أسماء محمد الجزار. د (تنس الطاولة)السلسلة الرياضية 

 التربية الرياضية للمكفوفين

 

 آدم أحمد .أ ماهر، أحمد .د

 

2005 

 

 

 

 التربية في والمقاييس اتاالختبار

 الرياضية

 

 صبري .د باهي، مصطفى .د

 عمران

 

2007 

 

 

 


