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 دار الفكر العربي 1991 الثالثة اإلصابات الرياضية محمد فتحي ىندي عمم التشريح الطبي لمرياضيين  9
صابات المالعب  11  دار الفكر العربي 1995 األولي اإلصابات الرياضية زينب عبد الحميد العالم التدليك الرياضي وا 

 الياقة القوامية والتدليك الرياضي  11
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 دار الفكر العربي 2224 الثانية اإلصابات الرياضية عبد العظيم العوادلي الجديد في العالج الطبيعي واإلصابات الرياضية  18
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 ياسر عمي نور الدين

 الفكر العربيدار  2225 األولي اإلصابات الرياضية

 مركز الكتاب لمنشر 2226 األولي اإلصابات الرياضية أسامو مصطفي رياض الطب الرياضي والعبي الدراجات  21
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 مني أحمد األزىري
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 محمد قدري عبد اهلل بكري
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 دار الفكر العربً 3126 األولي اإلصابات الرياضية  مدحت قاسم اإلصابات والتدلٌك  32

 د.ن د.ت األولي الرياضيةاإلصابات  فؤاد عبد الوىاب التدليك الرياضي  33

 كينسيولوجيا الرياضة وأسس التحميل الحركي  34
 عمي محمد عبد الحميد
 طمحة حسين حسام الدين

 دار الفكر العربي د.ت األولي اإلصابات الرياضية

 (2المبادئ األساسية لعمم التشريح الوصفي تشريح )  35

 ياسر سعيد شافعي
 أحمد محمود عبد اليادي
 عصام أنور عبد المطيف
 أيمن فاروق مكاوي

 إيياب محمد محمود إسماعيل
 محمد حامد محمد فيمي

 اإلسراء لمطباعة د.ت األولي اإلصابات الرياضية

 (1المبادئ األساسية لمتشريح الرياضي تشريح )  36
 ىشام أحمد سعيد
 ياسر سعيد شافعي

 أحمد محمود عبد اليادي
 اإلسراء لمطباعة د.ت األولي اإلصابات الرياضية

 تربية القوام  37
 عباس عبد الفتاح الرممي
 زينب عبد الحميم خميفة

 عمي محمد زكي
 دار الفكر العربي 1981 األولي الصحة الرياضية

 الطريق إلى لياقتك البدنية والمحافظة عمييا  38
 السويفيأحمد مصطفي 

 أسامو كامل راتب
 دار الفكر العربي 1981 األولي الصحة الرياضية

 المكتبة الفيصمية 1985 األولي الرياضيةالصحة  بيار الدين إبراىيم سالمة الجوانب الصحية في التربية الرياضية  39
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 دار المعارف 1985 األولي الصحة الرياضية عصمت عبد المقصود الصحة والرياضة  41
 دار األفاق الجديدة 1986 األولي الصحة الرياضية إميل خميل بيدس دليل األمراض النفسية والبدنية  41
 البشير لمطباعة والنشر 1986 األولي الصحة الرياضية سامي مصمح رحمة في عالم المخدرات  42
 دار األفاق الجديدة 1986 الثالثة الرياضية الصحة إميل خميل بيدس سؤال وجواب 822صحة العائمة مع   43

44  
الرياضة والدواء العالقة المتبادلة واألثار اإليجابية 

 والسمبية
 دار المريخ لمنشر 1988 األولي الصحة الرياضية عز الدين النشار

 دار المعرفة الجامعية 1988 الثانية الصحة الرياضية فؤاد بسيوني انتشار إدمان المخدراتظاىرة   45
 د.ت 1992 الثانية الصحة الرياضية عصمت محمد عبد المقصود التربية الصحية والسموك الصحي  46

47  
الشيخوخة في الصحة  إلىالتغذية الصحيحة من الطفولة 

 والمرض
 دار الندوة 1992 األولي الصحة الرياضية طارق محمد عبد الرحمن

 المكتب الثقافي لمنشر والتوزيع 1992 األولي الصحة الرياضية محمد السيد أرناؤوط من أفات المخدرات والمسكرات  48
 د.ن 1991 الثالثة الصحة الرياضية عصمت محمد عبد المقصود الصحة والرياضة   49

 عباس عبد الفتاح الرممي المياقة الصحية  51
 محمد إبراىيم شحاتة

 دار الفكر العربي 1991 األولي الصحة الرياضية

 الدار العربية لمعموم 1992 األولي الصحة الرياضية عماد أبو السعد برامج تنحيف البطن لمرجال فوق األربعين  51
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 دار الفكر العربي 1992 الثانية الصحة الرياضية بيار الدين إبراىيم سالمة الجوانب الصحية في التربية الرياضية  54
 مكتبة النيضة الحديثة 1992 األولي الصحة الرياضية عزت محمود كاشف سر شباب المرأة  55
 الدار العربية لمعموم 1995 األولي الصحة الرياضية مركز التعريب والترجمة دليل كمال األجسام  56
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 دار الفكر العربي 1995 األولي الصحة الرياضية محمد صبحي حسانين القوام السميم لمجميع  57
 مركز الكتاب لمنشر 1997 األولي الصحة الرياضية رجب سعد السيد أجراس الخطر وكوارث البيئة  58
 الدار العربية لمعموم 1997 األولي الصحة الرياضية مركز التعريب والبرمجة رياضة شد العضالت  59
 دار حراء لمنشر 1997 األولي الصحة الرياضية محمد كامل عفيفي الصحة والياقة البدنية  61
 دار الكتاب لمنشر 1997 األولي الصحة الرياضية السيد الجميمي الطب الرياضي  61

 األسس العامة لمصحة والتربية الصحية  62
 سميمان أحمد عمي حجر
 محمد السيد محمد األمين

 مكتبة ومطبعة الغد 1998 األولي الصحة الرياضية

 التغذية لمرياضيين  63
 كمال عبد الحميد إسماعيل
 أبو العال أحمد عبد الفتاح
 محمد السيد محمد االمين

 مركز الكتاب لمنشر 1999 األولي الصحة الرياضية

 مركز الكتاب لمنشر 1999 األولي الصحة الرياضية حنفي محمود مختار المياقة البدنية والحامل  64
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 الدار العربية لمعموم 2222 األولي الصحة الرياضية مركز التعريب والبرمجة تمارين بسيطة لمياقة بدنية دائما    67

 المياقة البدنية لمجميع  68
 محمد نصر الدين رضوان
 أحمد المتولي منصور
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 األنشطة الرياضية لممسنين  77
 عجرمةمحمد 

 صدقي سالم
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 محمد عاطف األبحر
 محمد سعد عبد اهلل

 دار اإلصالح لمطباعة والنشر 1984 األولي فسيولوجيا الرياضة

 دار الفكر العربي 1985 الثانية فسيولوجيا الرياضة أبو العال أحمد عبد الفتاح بيولوجيا الرياضة  111

 المياقة البدنية ومكوناتيا  111
 كمال عبد الحميد

 محمد صبحي حسانين
 دار الفكر العربي 1985 الثانية فسيولوجيا الرياضة
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 المكتبة الفيصمية 1985 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمة مقدمة في عمم وظائف األعضاء  112
 دار الفكر العربي 1985 الثانية فسيولوجيا الرياضة محمد صبحي حسانين نموذج الكفاية البدنية   113
 الدار الفنية 1991 األولي فسيولوجيا الرياضة عزة عبد الغني حجازي اإلدمان واألداء اإلنساني  114

115  
المسئولية الجنائية عن استعمال المنشطات في 

 المسابقات الرياضية 
 العربيدار الفكر  1991 األولي فسيولوجيا الرياضة محمود كبيش

 دار الفكر العربي 1992 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمو بيولوجيا الرياضة واألداء الحركي  116

 فسيولوجيا المياقة البدنية  117
 أبو العال أحمد عبد الفتاح
 احمد نصر الدين سيد

 دار الفكر العربي 1993 األولي فسيولوجيا الرياضة

 فسيولوجيا وبيولوجياالتربية الرياضية   118
 أحمد فتحي الزيات

 سميمان أحمد عمي حجر
 د.ن 1994 األولي فسيولوجيا الرياضة

 دار الفكر العربي 1994 الثانية فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمة فسيولوجيا الرياضة  119

 المياقة البدنية ومكوناتيا  111
 كمال عبد الحميد

 محمد صبحي حسانين
 دار الفكر العربي 1997 الثالثة الرياضةفسيولوجيا 

 دار الفكر العربي 1998 األولي فسيولوجيا الرياضة أسامو مصطفي رياض المنشطات والرياضة  111

 المخدرات بين الدين والطب  112
 حسني محمد الرودي
 أحمد عبده عوض

 مركز الكتاب لمنشر 2222 األولي فسيولوجيا الرياضة

 دار الفكر العربي 2223 األولي فسيولوجيا الرياضة أبو العال أحمد عبد الفتاح فسيولوجيا التدريب الرياضي  113

 فسيولوجيا التعب العضمي  114
 حسين أحمد حشمت
 نادر محمد شمبي

 مركز الكتاب لمنشر 2223 األولي فسيولوجيا الرياضة

 دار الفكر العربي 2223 األولي فسيولوجيا الرياضة أحمد نصر الدين سيد فسيولوجيا الرياضة "نظريات وتطبيقات"  115
 المكتبة المصرية 2224 األولي فسيولوجيا الرياضة زكي محمد محمد حسنمن أجل قدرة عضمية أفضل )تدريب البوليوميتريك   116
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 والساللم الرممية والماء(

 فسيولوجيا الرياضة البدنية وغذاء الرياضيين  117
 محمد قدري عبد اهلل بكري

 دار المنار لمطباعة 2225 األولي الرياضةفسيولوجيا  سيام السيد الغمري

 المكتبة المصرية 2225 األولي فسيولوجيا الرياضة مصطفي محمد نور مرض السكر والتمرينات البدنية  118
 د.ن 2226 األولي فسيولوجيا الرياضة عمى جالل الدين األسس الفسيولوجية لألنشطة الحركية  119

121  
الشمل الدماغي "التقسيم الطبي وقوانين األلعاب طبقا  
لتصنيف المنظمة العالمية لمرياضة والترويح لمشمل 

 الدماغي"

 محمد رفعت حسين محمود
 ىدي حسن محمود محمد

 المكتبة المصرية 2226 األولي فسيولوجيا الرياضة

 مركز الكتاب لمنشر 2226 األولي فسيولوجيا الرياضة عبد الرحمن عبد الحميد زاىر فسيولوجيا التدليك الرياضي واالستشفاء الرياضي  121
 د.ن 2227 األولي فسيولوجيا الرياضة خالد ىيكل دقيقة 62تنمية عضمية في   122
 دار الفكر العربي 2228 األولي فسيولوجيا الرياضة بياء الدين إبراىيم سالمة الخصائص الكيميائية الحيوية لفسيولوجيا الرياضة  123
 المكتبة المصرية 2228 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد إبراىيم شحاتة البدنية(دليل المياقة البدنية )مبادئ المياقة   124
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2228 األولي فسيولوجيا الرياضة ىالة مصطفي إبراىيم فسيولوجيا قمق المنافسة الرياضية  125

 االختبار األوربي لمياقة البدنية يوروفيت  126
 مصطفي السايح محمد
 صالح أنس محمد 

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشردار  2229 األولي فسيولوجيا الرياضة

 حسين حشمت بيولوجيا الرياضة والصحة  127
 محمد صالح الدين

 مركز الكتاب لمنشر 2229 األولي الرياضةفسيولوجيا 

128  
مبادئ وظائف األعضاء "لمتربية البدنية واألنشطة 

 الرياضية"
 د.ن 2229 الثانية فسيولوجيا الرياضة عمى جالل الدين

 مركز الكتاب لمنشر 2211 األولي فسيولوجيا الرياضة حمدي أحمد السيد وتوت تمرينات القوة العضمية والعضالت العاممة  129
 المكتبة المصرٌة 3122 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد قدري بكري فسٌولوجٌا األداء الرٌاضً  131
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 مركز الكتاب الحدٌث 3122 األولي فسيولوجيا الرياضة على جالل الدٌن فسٌولوجٌا التعلم الحركً  131

 مركز الكتاب الحدٌث 3122 األولي فسيولوجيا الرياضة كامل غنٌمأسامة  المنشطات فً الرٌاضة  132

 مركز الكتاب لمنشر 2211 األولي فسيولوجيا الرياضة عبد الرحمن عبد الحميد زاىر موسوعة فسيولوجيا الرياضة  133
 مركز الكتاب للنشر 3124 األولي الرياضةفسيولوجيا  محمد علً القط التهدئة القمٌة للرٌاضٌٌن  134

 مركز الكتاب للنشر 3124 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد نصر الدٌن رضوان القٌاسات الفسٌولوجٌة فً المجال الرٌاضً  135

 مركز الكتاب الحدٌث 3124 األولي فسيولوجيا الرياضة كمال عبد الحمٌد اسماعٌل اللٌاقة الحٌاتٌه لكبار السن  136

 مركز الكتاب للنشر 3125 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد محمود عبد الظاهر التدرٌباألسس الفسٌولوجٌة لتخطٌط احمال   137

 مركز الكتاب الحدٌث 3125 األولي فسيولوجيا الرياضة محمد ابراهٌم شحاته تاثٌر وفوائد تدرٌب اللٌاقة البدنٌة  138

 مركز الكتاب الحدٌث 3125 األولي فسيولوجيا الرياضة عبد الفتاح فتحً خضر فسٌولوجٌا التمرٌن  139

 مركز الكتاب الحدٌث 3125 األولي فسيولوجيا الرياضة احمد نصر الدٌن سٌد مبادئ فسٌولوجٌا الرٌاضة  141

 التربية الرياضية فسيولوجيا وبيولوجيا وطب رياضي  141

 أحمد فتحي الزيات
 سميمان أحمد عمي حجر
 أحمد محمد خاطر
 عبد المنعم بدير

 أسامو مصطفي رياض
 ليمي صالح الدين سميم

 د.ن د.ت األولي الرياضةفسيولوجيا 

 عمم وظائف األعضاء  142

 زكية أحمد فتحي
 محمود عبد الحافظ النجار
 محمد محمود عبد الظاىر

 وائل محمد توفيق
 ىيثم داوود

 د.ن د.ت األولي فسيولوجيا الرياضة
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 المياقة البدنية  143
 عبد المنعم عبد الفتاح
 عبد المطيف الشامي

 المركز العربي لمنشر والتوزيع د.ت األولي فسيولوجيا الرياضة


