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 دار المعارف 3::2 األولي الصحة الرياضية أيمن الشربيني لصحتكنصيحة  611  99

 مركز األىرام لمنشر 3::2 األولي الصحة الرياضية حسن حسني رحمة مع السيجارة  111
 دار المستقبل العربي 3::2 األولي الصحة الرياضية لطيف فرج العالج باالسترخاء  111

 الوالدةكيف تحافظين عمى رشاقتك اثناء الحمل وبعد   112
 حنفي محمود مختار

 ليمي زىران
 دار الفكر العربي 4::2 األولي الصحة الرياضية

 دار العمم لمماليين 6::2 العشرون الصحة الرياضية صبري القباني طبيبك معك  113
 دار الفكر العربي 6::2 الثانية الصحة الرياضية صالح السيد قادوس التخسيس لمجنسين  114

 راحة الرياضي  115
 عمي البيك
 ىشام مييب
 عالء عميوة

 منشأة المعارف باإلسكندرية 6::2 األولي الصحة الرياضية
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 القوام السميم لمجميع  116
 محمد صبحي حسانين
 محمد عبد السالم راغب

 دار الفكر العربي 6::2 األولي الصحة الرياضية

 المبنانية العربيةالموسوعة  7::2 األولي الصحة الرياضية ماري كمير ىاشم الريجيم باألعشاب  117
 دار الفكر العربي 8::2 األولي الصحة الرياضية بيي الدين إبراىيم سالمو التربية الصحية  118
 مركز الكتاب لمنشر 8::2 األولي الصحة الرياضية السيد الجميمي الطب والرياضة  119
 المعارف باإلسكندرية منشأة 8::2 األولي الصحة الرياضية محمد عادل رشدي الطب الرياضي في الصحة والمرض  111
 دار حراء لمنشر والتوزيع 8::2 األولي الصحة الرياضية محمد كامل عفيفي الصحة والمياقة البدنية  111

 رياضة المشي  112
 أسامو كامل راتب

 دار الفكر العربي 9::2 األولي الصحة الرياضية إبراىيم عبد ربو خميفة

 التربية الرياضية والترويح لممعاقين  113
 إبراىيمحممي 

 ليمي السيد فرحات
 دار الفكر العربي 9::2 األولي الصحة الرياضية

 دار الفكر العربي 9::2 األولي الصحة الرياضية عصام بدوي الرياضة دواء لكل داء  114
 مركز الكتاب لمنشر :::2 األولي الصحة الرياضية حنفي محمود مختار المياقة البدنية والحامل  115

 المرأة ورياضة المشي  116
 خيرية إبراىيم السكري
 محمد جابر بريقع

 منشأة المعارف باإلسكندرية :::2 األولي الصحة الرياضية

 التغذية لمرياضيين  117
 كمال عبد الحميد إسماعيل
 أبو العال أحمد عبد الفتاح

 محمد السيد األمين
 مركز الكتاب لمنشر :::2 األولي الصحة الرياضية

 دار الكتاب الحديث 3111 الثانية الصحة الرياضية إبراىيم سميمان عيسى تموث البيئة أىم قضايا العصر  118

 خيرية إبراىيم السكري المرآة ورياضة المشي  119
 محمود جابر بريقع

 منشأة المعارف باإلسكندرية 3111 األولي  الصحة الرياضية
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 مركز الكتاب لمنشر 3111 األولي الصحة الرياضية محمد محمد الحماحمي التغذية والصحة لمحياة والرياضة  121
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية سحر مصطفي حافظ اإلنسان والبيئة  121
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية سحر مصطفي حافظ التموث السموكي  122
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية سحر مصطفي حافظ التموث السمعي  234
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية سحر مصطفي حافظ تموث الغذاء  124
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية سحر مصطفي حافظ مصادر أخري لمتموث   125

 الثقافة الصحية لمرياضيين  126
 كمال عبد الحميد إسماعيل
 أبو العال أحمد عبد الفتاح

 دار الفكر العربي 3112 األولي الصحة الرياضية

 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية ممدوح عطية البيئة أثر المموثات الطبيعية عمى  238
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية ممدوح عطية تموث الماء  128
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية ممدوح عطية التموث الناتج عن ثقب األوزون  129
 دار حواء 3112 األولي الصحة الرياضية ممدوح عطية تموث اليواء  131

الصحة الرياضية والمحددات الفسيولوجية لمنشاط   131
 الرياضي

 دار الفكر العربي 3113 األولي الصحة الرياضية بياء الدين إبراىيم سالمو

 مكتبة الدار العربية لمكتاب 3113 الثانية الصحة الرياضية محمد السيد أرناؤوط وأثرة عمى صحة اإلنسانالتموث البيئي   243
 دار العمم والثقافة 3114 األولي الصحة الرياضية الشربينيأيمن  كبسولة عممية  133

المعجم الشامل في مصطمحات التغذية وعموم لألغذية   134
 عربي(-)إنجميزي

 حامد رابح التكروري
 سممي خميل طوقان
 محمد عمي حميص

 الشروق 3114 األولي الصحة الرياضية

 مكتبة بستان المعرفة 3114 األولي الصحة الرياضية سمير أحمد عبد المجيد الشرنوبي تغذية الفئات الحساسة  135
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 أوراقشرقية لمطباعة والنشر والتوزيع 3114 األولي الصحة الرياضية محمد السيد أرناؤوط طرق االستفادة من القمامة والمخمفات الصمبة والسائمة  136

 القوام السميم لمجميع  137
 محمد صبحي حسانين
 محمد عبد السالم راغب

 دار الفكر العربي 3114 الثانية الصحة الرياضية

 منشأة المعارف باإلسكندرية 3114 األولي الصحة الرياضية محمد عادل رشاد التغذية في المجال الرياضي  138
 الدار العربية لمعموم 3114 األولي الصحة الرياضية مركز التعريب والبرمجة مائة نصيحة ونصيحة لعالج داء السكر  212  :24
 د.ن 3114 األولي الصحة الرياضية منظمة الصحة العالمية نظام الحسابات الصحية الوطنية المرشد إلي إنشاء  141
 المكتبة المصرية 3115 األولي الصحة الرياضية زكي محمد محمد حسن أراء وحقائق ىامة في تغذية الرياضيين  141
 المكتبة المصرية 3115 األولي الصحة الرياضية زكي محمد محمد حسن المياقة البدنية في حياتنا اليومية  142
 المكتبة المصرية 3115 األولي الصحة الرياضية زكي محمد محمد حسن ميارات الرؤية البصرية لمرياضيين  143
 المكتبة المصرٌة 4002 األولي الصحة الرياضية زكً محمد محمد حسن من اجل تدرٌب عضلٌة أفضل  144

 منشأة المعارف باإلسكندرية 3115 األولي الصحة الرياضية ليمى اسباعي النحافة والعالج  145
 دار الفروق لمنشر 3115 األولي الرياضيةالصحة  مارك باركر كيف تنقص وزنك دون إتباع نظام غذائي  146
 المكتبة المصرية 3115 األولي الصحة الرياضية محمد إبراىيم شحاتة التمرين البدني لممرآة الحامل قبل الحمل وبعد الوالدة  147
 المكتبة المصرية 3115 األولي الصحة الرياضية محمد إبراىيم شحاتة الثقافة الرياضية  148
 المكتبة المصرية 3115 األولي الصحة الرياضية محمد إبراىيم شحاتة الوزن بالتمرينات البدنيةالوقاية من زيادة   149

 مدحت قاسم عبد الرازق األندية الصحية  151
 محمد عبد الفتاح

 دار الفكر العربي 3115 األولي الصحة الرياضية

 مطابع الشرطة 3115 األولي الرياضية الصحة مسعد سيد عويس دور المؤسسات الرياضية والشبابية في مواجية اإلدمان  151

 كيف تحتفظ بوزن مثالي  152
 ديبوراشتا ينبرج
 دار الفاروق لمنش 3116 األولي الصحة الرياضية ويندي درايدن
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 دار الرشاد 3116 الرابعة الصحة الرياضية عادل عبد اهلل محمد مقياس الدور الجنسي  153
 منشاة المعارف باإلسكندرية 3116 االولي الصحة الرياضية عبد الرحمن عيسوي التغذية والصحة النفسية  154
 المكتبة الثقافية 3116 األولي الصحة الرياضية عكاشة عبد المنان الطيبي األرق كيف أتخمص منو  155

156  
الصحة الشخصية واالجتماعية لمتربية الرياضية 

 والرياضة
 مركز الكتاب لمنشر 3116 األولي الصحة الرياضية عمى جالل الدين

 المكتبة المصرية 3116 األولي الصحة الرياضية محمد إبراىيم شحاتة المعتقدات الخاطئة وتحميل أداء التمرينات البدنية  157
 مكتبة األنجمو المصرية 3116 األولي الصحة الرياضية محمد حسن غانم العالج والتأىيل النفسي واالجتماعي لممدمنين  158
 دار اإلسراء 3116 األولي الرياضيةالصحة  ىاني السميماني لغة الجسد  159
 منشأة المعارف باإلسكندرية 3117 األولي الصحة الرياضية خيري السكري اليوجا لمكبار والصغار  161
 دار عالء الدين 3117 األولي الصحة الرياضية ريما ماجد عالء الدين العمود الفقري مدخل إلى الصحة  161
 مكتبة األنجمو المصرية 3117 األولي الرياضيةالصحة  عباس المسيري اليوجا عالج وشفاء  162
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 3117 األولي الصحة الرياضية عالء الدين محمد عميوة الصحة الرياضية  163
 دار الحكايات 3117 األولي الصحة الرياضية غسان جعفر فصائل الدم   164
 المكتبة المصرٌة 4002 األولي الرياضيةالصحة  احمد محمود محمد البرامج التطبٌقٌة لتغذٌة المرضى والمسنٌن  165

مبادئ وظائف األعضاء لمتربية البدنية والتدريب   166
 الرياضي

 الفراعنة 3118 األولي الصحة الرياضية عمي جالل الدين

 منشأة المعارف باإلسكندرية 3118 األولي الصحة الرياضية ليمي السباعي السمنة وطرق الرجيم  167
 المكتبة المصرية 3119 األولي الصحة الرياضية محمد إبراىيم شحاتة دليل المياقة البدنية  168
 دار الكتاب الحديث :311 األولي الصحة الرياضية مفتي إبراىيم حماد والرياضةالمياقة البدنية لمصحة   :27
 مركز الكتاب الحديث 3121 األولي الصحة الرياضية ناىد عبد الرحيم العموم الحيوية والصحة الرياضية  171
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 لمنشرمركز الكتاب  3123 األولي الصحة الرياضية حمدي أحمد السيد وتوت تمرينات اإلطالة والمرونة  171
 مركز الكتاب الحدٌث 4022 األولي الصحة الرياضية محمود اسماعٌل الرٌاضة وصحة المجتمع   172

 مكتبة االنجلو 4022 األولي الصحة الرياضية منى مصطفى عبده الحالة الغذائٌة للرٌاضٌٌن من ذوي االحتٌاجات  173

 الموسوعة الطبية الحديثة  174
 إبراىيم أبو النجا

 عيسى حمدي المازني
 لويس دوس

 الصحة الرياضية
 األولي
 (2ج )

 مؤسسة سجل العرب د.ت

 المركز العربي لمنشر والتوزيع د.ت األولي الرياضيةالصحة  أمينة األعصر مبادئ وتمارين اليوجا  175
 دار المعارف لبنان د.ت د.ط الصحة الرياضية د.ف فيتامينات وأمالح معدنية  176

177  
أسرار وعجائب الشفاء بالحبة السوداء مع األعشاب 

 الطبيعية
 المركز العربي لمنشر باإلسكندرية د.ت األولي الصحة الرياضية سامي محمود

 المركز العربي لمنشر باإلسكندرية د.ت االولي الصحة الرياضية سامي محمود وعجائب العالج بالعسل والبصلأسرار   178
 بستان المعرفة د.ت األولي الصحة الرياضية سعد الدين المكاوي أمراض جديدة تحير البشر  179
 دار الراتب الجامعية د.ت األولي الصحة الرياضية سوفنير بوك ىاوس سؤال وجواب في اإلنسان والصحة 294  181
 دار الراتب الجامعية د.ت األولي الصحة الرياضية سوفنير بوك ىاوس كيف تتخمص من البدانة )الريجيم الرياضي(   181

 مقياس الثقافة الصحية لمرياضيين  182
 مصطفي حسين باىي

 ناجي السويفي
 مكتبة األنجمو المصرية د.ت األولي الصحة الرياضية

 ىالة عمر رشاقتككيف تحافظين عمى   183
 دينا اليوسف

 دار الراتب الجامعي د.ت األولي الصحة الرياضية

 دار الفكر العربي 2:81 األولي فسيولوجيا الرياضة موسي فيمي إبراىيم المياقة البدنية والتدريب الرياضي  184
 مطابع اليالل التجارية 2:92 األولي فسيولوجيا الرياضة أحمد سعيد المرسى تركيب ووظائف الخاليا  185
 دار النيضة العربية 2:92 األولي فسيولوجيا الرياضة فاروق عبد الجواد شويقة األنثروبومتريامدخل إلى   186
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 دار الفكر العربي 2:96 الثانية فسيولوجيا الرياضة أبو العال أحمد عبد الفتاح بيولوجيا الرياضة  187
 المكتبة الفيصمية 2:96 االولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو مقدمة في عمم وظائف األعضاء  188
 دار الفكر العربي 2:96 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد صبحي حسانين نموذج الكفاية البدنية  189

 الطب الرياضي والتمرينات العالجية في الماء  191
 عصام محمد أمين حممي
 أسامو مصطفي رياض

 الفنية لمطباعة والنشر 2:98 األولي فسيولوجيا الرياضة

 مركز األىرام 2:98 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد صادق صبور نقص المناعة المكتسب )إيدز(مرض   191
 الدار الوطنية بيروت :2:9 األولي فسيولوجيا الرياضة خميل محسن معالجة الكولسترول والدىنيات  192
 لمترجمة لمنشرمركز األىرام  :2:9 األولي فسيولوجيا الرياضة عبد العزيز الشريف القمب وأمراضو  193

 المخدرات حقائق وأرقام  194
 عمر شاىين
 خضر نصار

 مركز الكتاب األردني :2:9 الرابعة فسيولوجيا الرياضة

المسؤولية الجنائية عن استعمال المنشطات في   195
 المسابقات الرياضية

 دار الفكر العربي 2::2 األولي فسيولوجيا الرياضة محمود كبيش

 دار الفكر العربي 3::2 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو الحركيبيولوجيا الرياضة واألداء   196
 دار الفكر العربي 3::2 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو فسيولوجيا الرياضة واألداء الحركي  197
 دار الفكر العربي 3::2 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو في عمم وظائف األعضاء  198

 فسيولوجيا المياقة البدنية  199
 أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أحمد نصر الدين سيد

 دار الفكر العربي 4::2 األولي فسيولوجيا الرياضة

 الفرزدق لمدعاية واإلعالن 4::2 األولي فسيولوجيا الرياضة أسامو مصطفي رياض المنشطات المحظورة رياضيا    211
 د.ن 4::2 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد سمير سعد الدين وظائف األعضاء والجيد البدنيعمم   211

نقاص الوزن  212  الرياضة وا 
 أبو العال أحمد عبد الفتاح
 أحمد نصر الدين سيد

 دار الفكر العربي 5::2 األولي فسيولوجيا الرياضة
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 لياقتك البدنية بعد األربعين  213
 حنفي محمود مختار

 العزيز زىرانليمي عبد 
 دار الفكر العربي 5::2 األولي فسيولوجيا الرياضة

 الدار المصرية المبنانية 7::2 األولي فسيولوجيا الرياضة عبد اليادي مصباح أسرار المناعة من األنفمونزا إلى السرطان واإليدز  214

 برامج المياقة البدنية والرياضة لمجميع  215
 محمد إبراىيم شحاتة
 صباح السيد فاروز

 منشأة المعارف باإلسكندرية 7::2 األولي فسيولوجيا الرياضة

 المياقة البدنية ومكوناتيا  216
 كمال عبد الحميد

 دار الفكر العربي 8::2 الثالثة فسيولوجيا الرياضة محمد صبحي حسانين

 دار الفكر العربي 9::2 األولي فسيولوجيا الرياضة أبو العال أأحمد عبد الفتاح بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي  217
 دار الفكر العربي 9::2 األولي فسيولوجيا الرياضة أسامو مصطفي رياض المنشطات والرياضة  218
 منشأة المعارف باإلسكندرية :::2 األولي فسيولوجيا الرياضة إبراىيم أحمد سالمو المدخل التطبيقي لمقياس في المياقة البدنية  219
 دار الفكر العربي :::2 األولي فسيولوجيا الرياضة العال أحمد عبد الفتاحأبو  االستشفاء في المجال الرياضي  321

 أبو العال أحمد عبد الفتاح الرياضة والمناعة  211
 ليمي صالح الدين سميم

 دار الفكر العربي :::2 األولي فسيولوجيا الرياضة

 دار الفكر العربي :::2 األولي فسيولوجيا الرياضة أبو العال أحمد عبد الفتاح الساونا لمصحة والرياضة  212
 مطابع األىرام التجارية :::2 األولي فسيولوجيا الرياضة سمير عطية محمد زعقوق التحاليل المعممية وتفسيرىا  213
 دار الفكر العربي 3111 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو صحة الغذاء ووظائف األعضاء  214
 دار الفكر العربي 3111 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو واألداء البدنيفسيولوجيا الرياضة   215
 منشأة المعارف باإلسكندرية 3111 األولي فسيولوجيا الرياضة سعد الدين المكاوي اليرمونات  216
 منشأة المعارف باإلسكندرية 3111 األولي الرياضةفسيولوجيا  سعد الدين المكاوي اليرمونات صورة من الوظائف الحيوية والتطبيق العممي  217
 منشأة المعارف باإلسكندرية 3111 الثالثة فسيولوجيا الرياضة محمد سمير سعد الدين عمم وظائف األعضاء والجيد البدني  218
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 العربيدار الفكر  3114 األولي فسيولوجيا الرياضة أحمد نصر الدين سيد فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات  219

 النوم وامراض الشيخوخة  221
 زكي محمد محمد حسن

 محمد صالح الدين صبري
 المكتبة المصرية 3115 األولي فسيولوجيا الرياضة

 المكتبة المصرية 3115 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد إبراىيم شحاتة  إصابات القمب والوقاية بالنشاط الرياضي  221
 مركز الكتاب لمنشر 3117 األولي فسيولوجيا الرياضة عبد الرحمن عبد الحميد زاىر الرياضيفسيولوجيا التدريب واالستشفاء   222
 مكتبة جزيرة الورد 3117 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد برىان المشاعمي الطب البديل بين التجربة والبرىان  223
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 3118 األولي فسيولوجيا الرياضة ماىر حسن محمود محمد الطب البديل وبعض الوصفات العالجية في الطب القديم  224
 دار الوفاء 3118 األولي فسيولوجيا الرياضة متير حسن محمود محمد الطب البديل  225
 شركة ناس لمطباعة 3119 األولي فسيولوجيا الرياضة سميعة خميل محمد مبادئ الفسيولوجيا الرياضية  226
 مكتبة األنجمو المصرية 3119 األولي فسيولوجيا الرياضة حسن غانممحمد  االضطرابات الجنسية  227

 بعض االقتراحات العممية لمتعايش مع مرض الزىايمر  228
 أميمة رفعت السيد
 بسنت مصطفي
 مروة محمد شحتو

 مكتبة األنجمو المصرية :311 األولي فسيولوجيا الرياضة

 دار الفكر العربي :311 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو فسيولوجيا الجيد البدني  229
 مؤسسة شباب الجامعة :311 األولي فسيولوجيا الرياضة حياة السودان إبراىيم عثمان الفسيولوجيا عمم وظائف األعضاء العام  231
 د.ن :311 الثانية  فسيولوجيا الرياضة عمي جالل الدين مبادئ وظائف األعضاء  231

 الرياضي لمرياضيين وغير الرياضيينفسيولوجيا األداء   232
 محمد قدري عبد اهلل بكري

 المكتبة المصرية 3122 األولي فسيولوجيا الرياضة سيام السيد الغمري

233  
المسؤولية الجنائية عن استخدام المنشطات في المجال 

 الرياضي

 وديع ياسين التكريتي
 نضال ياسين العبادي
 حسن عودة زعال

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 3122 لياألو  فسيولوجيا الرياضة
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 مركز الكتاب الحدٌث 4022 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد علً القط التهدئة القمٌة للرٌاضٌٌن  234

235   
 القٌاسات الفسٌولوجٌة فً المجال الرٌاضً

 مركز الكتاب للنشر 4022 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد نصر الدٌن رضوان

 مركز الكتاب للنشر 4022 األولي فسيولوجيا الرياضة احمد نصر الدٌن سٌد مبادئ فسٌولوجٌا الرٌاضة  236
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 مكتبة االنجلو 4022 األولي فسيولوجيا الرياضة عبد الفتاح فحتً طرق بحث التحمل للرٌاضٌٌن   239

 مركز الكتاب للنشر 4022 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد محمود عبد الظاهر األسس الفسٌولوجٌة  241

 منشأة المعارف باإلسكندرية د.ت األولي فسيولوجيا الرياضة سعد الدين محمد المكاوي المناعة استراتيجية الجسم الدفاعية  241
 مركز الكتاب األردني د.ت الرابعة فسيولوجيا الرياضة عمر شاىين المخدرات حقائق وأرقام  242
 مكتبة األنجمو المصرية د.ت األولي الرياضةفسيولوجيا  مصطفي حسين باىي مقياس اإلنياك الرياضي  243


