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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

  .1 علم النفس في التدريب الرياضي محمد حسن عالوي دار المعارف 1969

  .2 التوجيه النفسي والتربوي والمهني سعد جالل دار المعارف 1975

  .3 القدوة في محيط النشء والشباب مسعد عويس  1977

سعد جالل ومحمد حسن  دار المعارف 1978
 عالوي

  .4 علم النفس التربوي الرياضي

  .5 سيكولوجية التعلم احمد امين فوزي دار المعارف 1980

فؤاد ابو حطب و سيد احمد  مكتبة االنجلو المصرية 1987
 عثمان و امال صادق

  .6 التقويم النفسي
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف النشردار  تاريخ النشر

سيدالطواب ومحمود عمر و  ماكجروهيل 1988
نجيب خزام و فؤاد ابو 

 حطب

  .7 مدخل علم النفس

مجدي احمد محمد عبد هللا و   1990
 عبد الرحمن عيسوي

ابعاد الشخصية بين علم النفس 
 والقياس النفسي

8.  

  .9 في التوجية واالرشاد محاضرة عزيز سمارة و عصام النمر دار الفكر العربي 1990

  .11 دوافع التفوق في النشاط الرياضي اسامة كامل راتب دار الفكر العربي 1990

طارق االشرف و كاميليا  دار الفكر العربي 1991
 عبد الفتاح

  .11 سيكولوجية طفل الروضة

احمد السعيد يونس و  دار الفكر العربي 1991
 مصري عبد الحميد حنورة

طبيا ونفسيا رعاية الطفل المعوق 
 واجتماعيا

12.  
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

  .13 االعداد النفسي للرياضين عزت محمود كاشف دار الفكر العربي 1991

    14.  

  .15 اسس علم النفس احمد محمد عبد الخالق دار المعرفة الجامعية 1991

  .16 الواقع والطموحاتثقافة الطفل بين  عفاف احمد عيسوي مكتبة الزهراء 1992

  .17 الشخصية والقدرات العقلية محمد سعد محمد عبد هللا دار االصالح 1992

  .18 رعاية الموهوبين والمبدعين رمضان محمد القذافي المكتب الجامعي الحديث 1996
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

  .19 الدفاع عن النفس للنساء هولند وجونز وستيوراث الدار العربية للعلوم 1997

  .21 قلق المنافسة اسامة كامل راتب دار الفكر العربي 1997

  .21 مدخل في علم النفس الرياضي محمد حسن عالوي مركز الكتاب للنشر 1998

سيكولوجية العدوان والعنف في  محمد حسن عالوي مركز الكتاب للنشر 1998
 الرياضة

22.  

  .23 سيكولوجية القيادة الرياضية عالويمحمد حسن  مركز الكتاب للنشر 1998

مصطفى حسين باهي و  مركز الكتاب للنشر 1998
 امينة ابراهيم شلبي

  .24 الدافعية )نظريات وتطبيقات(
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

  .25 سيكولوجية الجماعات الرياضية محمد حسن عالوي مركز الكتاب للنشر 1998

  .26 سيكولوجية النمو للمربي الرياضي محمد حسن عالوي للنشرمركز الكتاب  1998

  .27 سيكولوجية االصابة الرياضية محمد حسن عالوي مركز الكتاب للنشر 1998

سيكولوجية االحتراق لالعب  محمد حسن عالوي مركز الكتاب للنشر 1998
 والمدرب الرياضي

28.  

امين الخولي و محمود  دار الفكر العربي 1999
 عنان

  .29 الرياضية المعرفة

محمود عبد الفتاح عنان و  مركز الكتاب للنشر 2000
 مصطفى حسين باهي

  .31 مقدمة في علم نفس الرياضة
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

  .31 سيكولوجية الحياة الزوجية عبد الحليم سمعان دار الحداثه 2001

  .32 التعصب والعدوان في الرياضة محمد يوسف حجاج مكتبة االنجلو المصرية 2002

  .33 االسس النفسية النتقاء الرياضين محمد لطفي طه  2002

محمد العربي شمعون و   2002
 ماجدة محمد اسماعيل

التوجية وااالرشاد النفسي في 
 المجال الرياضي

34.  

التنشئة االجتماعية للطفل العربي  السيد عبد القادر شريف دار الفكر العربي 2004
 العولمةفي عصر 

35.  

اخالص محمد عبد الحفيظ و  مركز الكتاب للنشر 2004
 مصطفى حسين باهي

  .36 االجتماع الرياضي
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

  .37 تحليل المحتوى في العلوم االنسانية رشدي احمد طعيمة دار الفكر العربي 2004

خير الدين عويس و عصام  دار الفكر العربي 2005
 الهاللي

  .38 االجتماع الرياضي

اساسيات في علم النفس  طارق كمال مؤسسة شباب الجامعة 2005
 االجتماعي

39.  

  .41 الشخصية السوية والمضطربة زينب محمود شقير  2005

حقوق االنسان بين النظرية  سيد محمدين  2005
 والتطبيق

41.  

  .42 للناشئيناالعداد النفسي  اسامة كامل راتب دار الفكر العربي 2005
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

احمد امين فوزي و بثينة  المكتبة المصرية 2005
 محمد فاضل

  .43 سيكولوجية الشخصية الرياضية

  .44 مبادئ علم النفس الرياضي احمد امين فوزي دار الفكر العربي 2006

  .45 التفوق الرياضي زكي محمد محمد حسن المكتبة المصرية 2006

مشكلة التبول الالارادي وكيف  محمد حسن غانم المكتبة المصرية 2006
 نتعامل معها

46.  

سيكولوجية الخرافة والتفكير  عبد الرحمن محمد العيسوي الدار الجامعية 2006
 العلمي

47.  

  .48 الكذب لدى الطفل وعالجه محمد حسن غانم المكتبة المصرية 2006
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 م الكتاباسم  اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

االستراتيجيات المعرفية والقدرات  انور محمد الشرقاوي مكتبة االنجلو المصرية 2006
 العقلية

49.  

  .51 مستويات الطموح لدى المراهقين محمد حسن غانم المكتبة المصرية 2006

زكي محمد محمد حسن و  المكتبة المصرية 2006
 بهاء سيد محمود

التقويم التربوي في المجال 
 الرياضي

51.  

علم االجتماع الرياضي في التربية  مصطفى السايح محمد دار الفكر العربي 2007
 الرياضية

52.  

  .53 النفس في القران الكريم عبد الوهاب داود الحزامي دار الفكر العربي 2007

اسهامات علم النفس الرياضي في  وفاء درويش دار الوفاء للطباعة 2007
 االنشطة الرياضية

54.  
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف النشردار  تاريخ النشر

  .55 سيكولوجية العنف واالرهاب ماهر محمود عمر  2007

  .56 علم النفس الرياضة اسامة كامل راتب دار الفكر العربي 2007

  .57 الطالقة النفسية عبد العزيز عبد المجيد مركز الكتاب للنشر 2008

  .58 المنافسة الرياضيةفسيولوجية قلق  هالة مصطفى ابراهيم دار الوفاء للطباعة 2008

  .59 الذكاءات المتعددة طارق عبد الرؤوف عامر دار السحاب 2008

اسامة كامل راتب و ابراهيم  دار الفكر العربي 2008
 عبد ربه خليفة

  .61 النمو والدافعية
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

ابراهيم عبد ربه خليفة و  مكتبة االنجلو المصرية 2009
 ايمن طه مصطفى

  .61 الرعاية النفسية للنشء الرياضي

  .62 علم نفس المسنين فاطمة سعيد احمد بركات مركز الكتاب للنشر 2009

  .63 انماط الشخصية ومهارات العمل ناصر اللقاني مركز الكتاب للنشر 2009

  .64 علم النفس االجتماعي حلمي ساري و محمد حسن الشركة العربية للتسويق 2010

  .65 علم النفس الفارق عبد الفتاح غزال للنشر والتوزيعماهي  2010

حمدي احمد توت و نهى  مركز الكتاب للنشر 2013
 محمود الصواف

الضم والدمج مع االسوياء في 
 التربية البدنية والرياضة

66.  
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

صدقي نور الدين و دالل  مكتبة االنجلو المصرية 
 عيد عطيةفتحي 

مدخل لدراسة سلوك العدوان 
 والتعصب واالنتماء

67.  

فؤاد ابو حطب و سيد احمد  مكتبة االنجلو المصرية 
 عثمان و امال صادق

  .68 التقويم النفسي

نبيل السيد حسن و منى  مكتبة االنجلو المصرية 
احمد االزهري و مصطفى 

 حسين باهي

التربية االبداعية لدى االطفال 
 االحتياجات الخاصةالعاديين وذوي 

69.  

  .71 سيكولوجية المنافسات الرياضية عمرو حسن احمد بدران  

عبد العزيز عبد المجيد  مركز الكتاب للنشر 
 محمد

سيكولوجية مواجهة الضغوط في 
 المجال الرياضي

71.  

مصطفى حسين باهي و  مكتبة االنجلو المصرية 
 غادة عبد الحميد

مقياس المظاهر النفسية المرتبطة 
 باالصابة الرياضية

72.  
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف دار النشر تاريخ النشر

علم النفس الرياضي والقياس  محمد العربي شمعون مركز الكتاب للنشر 
 النفسي

73.  

  .74 المنهج في علم النفس محمد حسن ابو عبيد دار المعارف 

مصطفى حسين باهي و  مكتبة النهضة المصرية 
 سمير عبد القادر جاد

  .75 سيكولوجية التفوق الرياضي

التربية النفسحركية والبدنية  كاميليا عبد الفتاح دار الفكر العربي 
 والصحية في رياض االطفال

76.  

احمد عكاشه و طارق  مكتبة االنجلو المصرية 
 عكاشه

  .77 علم النفس الفسيولوجي

مناهج البحث في التربية وعلم  سيد احمد عثمان  
 النفس

78.  
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 م اسم الكتاب اسم الؤلف النشر دار تاريخ النشر

  .79 علم النفس االحصائي فؤاد البهي السيد دار الفكر العربي 

  .81 علم النفس الرياضي محمد محمد حامد االفندي عالم الكتب 

  .81 نظرية المعرفة زكي نجيب محمود مكتبة االنجلو المصرية 

 

 


