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 :للدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالمالمؤهالت الدراسية  

ــل عل   : البـكالوريو   • ــة عام  بـكالوريو حاصــ ة والرياضــ ة الـبدنـي بتـقدير   1995 التربـي

 . ترتيب الثاني عل  الدفعة –امتياز وتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف  البكالوريو   

تير في التربية البدنية    : الماجسـتير • وكان عنوان   1999والرياضـة عام  حاصـل عل  الماجـس

 "نموذج مقترح الدارة النشاط الرياضي باألندية الرياضية "  رسالة الماجستير

وكان   2004حاصــل عل  دكتوراة الفلســفة في التربية البدنية والرياضــة عام   الدكتوراة : •

 "اآلثار االقتصادية واالجتماعية لخصخصة االندية الرياضية "  عنوان رسالة الدكتوراة

 للدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالمالخبرات العملية  

رئيس القطاع الرياضــــي بشــــركة المدن الرياضــــية التابعة لوزارة الرياضــــة المصــــرية  •

2019/2020. 

حت  و  2011/2012من موســـم    ةوادي دجلة الرياضـــي  النديةالنشـــاط الرياضـــي  عام  مدير   •

2019  . 

 2006  موسممساعد مدير النشاط الرياضي لمتابعة شئون االلعاب الفردية بالنادي االهل  من   •

 .  2011موسم  حت   

 .  2005/2006مساعد مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك للموسم الرياضي   •

بإدارة النشــــاط الرياضــــي بنادي الزمالك لرلعاب الرياضــــية من عام  رياضــــي    مشــــرف •

 .  2005/2006وحت     1994/1995

 باالكاديمية االولمبية المصرية   معتمدمحاضر •

 بنقابة المهن الرياضية محاضر   •

ــة الدولية لنداريين ب لام بالتدريس في  • ــر باالتحاد الدول  لكرة القدم لدورال الر صـ محاضـ

 .  2019،   2018يتي لكرة القدم ولتأهيل االداريين باالتحاد الكدورتين  



 العب جودو بنادي الزمالك لنلعاب الرياضية وحاصل عل  الحزام البني . •

 .  1993حكم باالتحاد المصري اللعاب القوى منذ عام   •

 .  1993حكم باالتحاد المصري للكرة الطائرة منذ عام   •

 1993دمان )برايد مصر ( منذ عام  عضو بالجمعية المصرية للولاية من اال •

 التربية الرياضيية للبنين جامعة حلوان. شارك في تنظيم العديد من المؤتمرال العلمية في كلية   •

في كل من والتي أليمت في مصــر وشــارك في تنظيم العديد من البطوالل االفريقية والعربية   •

 .بدنية والنادي االهل  للرياضة الالرياضية   لأللعابنادي الزمالك 

ر لرندية أبطال الكؤو   • اركة في تنظيم تصـفيال بطولة االمير فيصـل العربية الحادية عـش المـش

 .2000لكرة القدم والتي استضافها نادي الزمالك لنلعاب الرياضية  

 في وادي دجلة .   2014/ 20/12-12شارك في تنظيم بطولة العالم لنسكواش للسيدال  •

 2017العالم لنسكواش رجال وسيدال بنادي وادي دجلة عام  شارك في تنظيم بطولة كا   •

ــاركة في تنظيم البطولة العربية لكرة الماا بالنادي االهل   نل الفترة من   • ــهادة المشـ - 24شـ

 )لجنة االحصاا (.2007ديسمبر  29

المـشاركة في تنظيم بطولة العالم للجامعال لنـسكواش والتي نظمت بجمهورية مـصر العربية  •

 في لجنة التسويق .   2008غسطس في شهر ا

 .  2010شارك في تنظيم المؤتمر الدول  لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان مار    •

،   2009/2010عضـو لجنة التعليم االلكتروني بكلية التربية الرياضـية للبنين للعام الدراسـي   •

2010/2011    ،2011/2012. 

 .2013المجتمع بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان  عضو لجنة  دمة البئية وتنمية   •

ويق الرياضـي والتحديال المعاصـرة ب والذي تم تنظيمل بالتعاون بين  • ارك في مؤتمر بالتـس ـش

جامعة حلوان وجامعة ليدز بانجلتراب وبالتعاون مع المركز البريطاني بالقاهرة في الفترة من 

30-29/4 /2014  . 



جامعة   –تمرالعلمي الدولي الخامس عشـر لكلية التربية الرياضـية للبنين شـارك في تنظيم المؤ •

ــة رةية عربية  ــي بعنوان ) التربية البدنية  والرياضــ حلوان والثالث لجائزة االبداع الرياضــ

 .   2014ديسمبر    1نوفمبر ال  29مشتركة ( والذي اليم في الفترة من  

جامعة لناة الســــويس بعنوان ب تحديال  شــــارك في مؤتمر كلية التربية الرياضــــية بالعري  •

 2016/ 22/4-21الرياضــة في الوطن العربي ..... صــناعة البطل االولمبي ب في الفترة من 

 بشرم الشيخ . 

ــية بالكويت  • ــاسـ ــة بكلية التربية االسـ ــارك في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضـ شـ

 . 2017/ 31/11-28منافسة ب في الفترة من  بعنوان ب والع الرياضة العربية بين الممارسة وال

ة في  • ــة في الملتق  االول لندارة نحو المهنـي ــرة عن اـلدور االجتـماعي للرـياضــ اا مـحاضــ الـق

جامعة القاهرة  –كلية التجارة  -االدارة الرياضـية برعاية مركز البحو  والدراسـال التجارية  

 .  12/5/2018بتاريخ    FIFAوبالتعاون مع االتحاد الدولي لكرة القدم 

 والمهارات الشخصية  المناصب االكاديمية

 للدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالم 

 اجادة اللغة االنجليزية  •

 Access  (Word – Excel – Power Point -)اجادة العمل عل  الكمبيوتر   •

 والمعتمدة من اليونسيكو. (ICDL)حاصل عل  الر صة الدولية في ليادة الحاسب االلي  •

 حاصل عل  دورة المدربين المعتمدة من مايكروسوفت مع جامعة حلوان . •

 العالمية للتدريب في مجال الحاسب االل . Ciscoحاصل عل  شهادة من شركة سيسكو   •

ــاا والعمل عل  برام    • ــ  في االحصــ ــم   ( SPSS – Statistics)متخصــ ولل مؤلف بإســ

 ب  2015ب المرجع في االحصاا التطبيقي    باالحصاا التطبيقي باستخدام الحزم الجاهزة ب

 عضو اللجنة العليا بجامعة حلوان لمشروع تدريب طنب الجامعة عل  مهارال الحاسب االل . •



 عضو لجنة التعليم االلكتروني بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان  •

عضـو لجنة معيار البحث العلمي المسـئولة عن الجودة واالعتماد لكلية التربية الرياضـية للبنين  •

 جامعة حلوان . 

عام  رئيس لجنة نظم المعلومال ودعم اتخاذ القرار بكلية التربية الرياضــية للبنين جامعة حلوان •

2020 

 2020رئيس لجنة التعليم االلكتروني بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان عام   •

 

 الدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالمالحاصل عليها   الدورات التدريبية

 

نادي وادي دجلة الرياضي  –من شركة لوجيك للتدريب    leaders anatomyالدورة التدريبية   •

21-22/8/2017 

ة   • ــرـكة لوجـيك للـتدرـيب   Business Decisionsاـلدورة الـتدريبـي ة  –من شــ ادي وادي دجـل ـن

 17/5/2017-15الرياضي  

ة   • ــرـكة     setting objective & KPIاـلدورة الـتدريبـي ادي وادي دجلة  – B Plusمن شــ ـن

 13/12/2017-12الرياضي  

من المركز البريطاني بالتعاون مع   Sports Marketing and Current challengesدورة   •

  2014/ 30/4-29في الفترة من    Leads metropolitan universityجامعة حلوان وجامعة  

 .1992دورة العنج الطبيعي واصابال المنعب عام   •

 .1993/1994لقب الطالب المثالي عل  مستوى الكلية للعام الدراسي   •

 .ن شهادال النفوق العلمي من الكلية العديد م •

 1996الدورة الدولية في االدارة االولمبية من االكاديمية االولمبية الدولية عام   •

 حضورة الدورة الثانية للطب الرياضي بنادي الزمالك . •

ام  • ا ـع الين ذهنـي اا للمـع اد الـخ دربي االلولمبـي ة لـم دولـي دورة اـل ة 1998اـل ة العربـي اديمـي من االـك

 بجمهورية مصر العربية . االفريقية



من جمعية االســر   1998الدورة التدريبية في تحكيم الكرة الطائرة في مجال االولمبياد الخاا   •

 .المتآلفة واالولمبياد الخاا

 الدورة الدولية في التسويق الرياضي والمعتمدة من االتحاد المصري واالنجليزي لكرة القدم •

 .2003الدورة الدولية في االدارة من االتحاد االفريقي لكرة القدم  •

 .2005الدورة الدولية في حقوق االنسان من الجامعة االمريكية بالقاهرة   •

 .حاصل عل  العديد من دورال اعداد القادة من المجلس االعل  للشباب والرياضة •

 .  2010لة في الدورة الدولية في التسويق من االتحاد الدول  لتنس الطاو •

 الدروات الحاصل عليها في مجال تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس:  

 27/9/2005-25مهارال العرض الفعال  نل الفترة من  •

 16/3/2006-15تصميم المقرر الجامعي  نل الفترة من   •

 2006/ 28/3-26االتجاهال الحديثة في التدريس  نل الفترة من   •

 9/5/2006-7التكنولوجيا  نل الفترة من التدريس باستخدام   •

 6/7/2006-4الجوانب القانونية  نل الفترة من  •

 2006/ 30/11-28التصاديال وتسويق وتمويل البحو   نل الفترة من   •

 12/12/2013الجوانب المالية والقانوينة الخاصة بالجامعال   •

 2014/ 3/11-2مهارال العرض الفعال  نل الفترة من  •

 .5/12/2015المعتمدة   نل الفترة من   نظام الساعال •

 .  8/12/2015النشر العلمي  نل الفترة من   •

 .  2018/ 16/7-15معايير الجودة في العملية التدريسية  نل الفترة من   •

 8/4/2019-7 نل الفترة من  سلوكيال المهنة   •

 2019/ 17/4-16التفكير االبداعي  نل الفترة من   •



  للدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالم  )المجتمع المحلي(الخدمات المقدمة إلى   

 

 :  الممولة  البحوث العلمية والمشاركة فياإلشراف  

 السنة الجهة المستفيدة عنوان البحث م

 2002 المجلس القومي للرياضة دراسة ميدانية حول تأهيل الكوادر الرياضية  1

 

 التدريبية:الدورات  

عدد  الدورةمستوى  الجهة المنظمة الدورةاسم  م

 الطالب

ساعات 

 التدريس

 تاريخ الفعالية

1 
 دورة االداريين 

نقابة المهن 

 الرياضية 
 2009 8 30 تخصصية

 2009 8 15 اساسية اللجنة االولمبية  دورة االداريين  2

 المحاضرات العامة: 

 السنة المنظمة/المستفيدةالجهة   عنوان المحاضرة م

 وحتى تاريخه  2005 نقابة المهن الرياضية  التسويق الرياضي   1

وزارة الرياضة / محافظات مصر   ادارة االزمات الرياضية  2

 المختلفة  

2006  ،2008  ،2010 ،2012 

 ،2014  ،2015   ،2017 

 2014،   2013، 2011،  2010 وزارة الرياضة التعصب وشغب المالعب  3

 ،2015 

 حتى تاريخه   2008من  نقابة المهن الرياضية  تكنولوجيا المعلومات 4

 االكاديمية االولمبية   ادارة النشاط الرياضي   5

 اللجنة االولمبية المصرية

 وحتى تاريخه  2008

 االكاديمية االولمبية   ادارة العلمية التدريبية    6

 اللجنة االولمبية المصرية

 وحتى تاريخه  2008

 االكاديمية االولمبية   القيادة في الرياضة    7

 اللجنة االولمبية المصرية

 وحتى تاريخه  2008

المعهد الكفاءة البدنية بالقوات   االدارة الرياضية  8

 المسلحة المصرية ) دورات الترقي (

 حتى تاريخه  2014

 االتحاد الكويتي لكرة القدم  التخطيط االستراتيجي   9

 العداد االداريين Cدورة 

 2018سبتمبر 

القاء محاضرة عن الدور  10

 االجتماعي للرياضة  

الملتقى االول لالدارة نحو المهنية في  

االدارة الرياضية برعاية مركز البحوث  

  –كلية التجارة -والدراسات التجارية  

جامعة القاهرة وبالتعاون مع االتحاد 

    FIFAالدولي لكرة القدم 

 . 12/5/2018بتاريخ 

  



:  للدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالم   االبحاث العلمية  

 تاريخ قبول النشر جهة قبول النشر النوع عنوان البحث م

دراسة مقارنة للمعالجال اإلحصائية  1

في البحو  العلمية باســتخدام الحزم 

 الجاهزة والطرق اليدوية .

 زوجي

المجلة العلمية لبحو  االعنم 

كلية  التربوي والعلوم االنسانية  

 طنطاجامعة النوعية  التربية  

1/4/2006 

ـتخدام الحاسـب اىل   2 االتجاه نحو اس

ــل بكــل من الكفــااة الــذاتيـة  وعنلت

والقلق للعــاملين في مجــال االدارة 

    الرياضية .

 مشترك

 )مؤتمر(

كلية التربية  المجلة العلمية ل

 االسكندريةجامعة  للبنال الرياضية  
18/4/2009 

ة القيـمة  3 ـلســـــل ـال وســـ اللوجيســــتي

ة  ـافســـــي ب لتحقيق الميزة التن كمتطـل

ـية )االندية  ـال الرياضــ ــســ بالمؤسـ

      .الرياضية (  

 مشترك

المجلة العلمية للتربية البدنية  

كلية التربية الرياضية   -والرياضة 

 حلوانللبنين بالهرم جامعة 

9/6/2010 

تقدير القيمة العادلة للعنمة التجارية  4

لبطولة الدوري المصـري لكرة القدم 

  . 2009/2010موسم  

 زوجي

 دولي

World journal of sport 

sciences 3(s)   
2/3/2011 

عمل اإلداري المصــــادر ضــــغوط   5

  باألندية الرياضية.

 مشترك

 دولي

World journal of sport 

sciences 3(s)   
2/3/2011 

لرااة جديدة للرياضـة المصـرية ف    6

ـتجدال المحلية والدولية .  ظل المســ

  

 مشترك

المجلة العلمية للبحو  والدراسال 

كلية التربية  في التربية الرياضية ب

  بورسعيدالرياضية جامعة 

25/7/2011 

ـال تطبيق دوري المحترفين  7 معولـ

ــركال كرةالقدم باألندية  وانشـــاا شـ

    الرياضية المصرية 

 فردى

جلة العلمية للتربية البدنية  مال

كلية التربية الرياضية   -والرياضة 

 للبنين بالهرم جامعة حلوان

16/4/2013 

القـدرة عل  اتخـاذ القرار لـدى بع   8

 مدربي الجودو 

 زوجي

 منشور

المجلة العملية للتربية البدنية  

والرياضة ، كلية التربية الرياضية  

 جامعة حلوان

 2014يونيو 

مقترح ميثــاق انتقــالي بين االتحــاد  9

المصــــري لكرة القدم ورابطة اندية 

 الدوري الممتاز

 زوجي

 منشور

العملية للتربية البدنية  المجلة 

والرياضة ، كلية التربية الرياضية  

 جامعة حلوان

 2014اكتوبر 



ل في العمل  10 تفعـيل االداره االلكترونـي

االداري بــاإلتحــادال الريــاضــــيـل 

 المصريل

 زوجي

 منشور

المؤتمر العلمي الدولي 

الثالثبتحديال الرياضل بالوطن 

العربي...صناعل البطل االوليمبي  

 2016ابريل  21/24يخ شرم الش

المجلل العلميل للتربيل البدنيل وعلوم 

الرياضل كليل التربيل الرياضيل  

 للبنين جامعل حلوان

 2016ابريل  

ــرحــة لــتــفــعــيــل دور  11 رةيــة مــقــت

ــة  االكاديميال الرياضــــية الخاصــ

ــة  ـاضــــي ـالحركــة الريـ للنهوض بـ

 المصرية 

 

 زوجي

 منشور

 17المؤتمر العلمي الدولي الـ 

باليوبيل الذهبي لعم النفس 

الرياضي في مصر والدول 

العربيةب المجلة العلمية للتربية  

كلية التربية   –البدنية والرياضية  

 لهرمالرياضية للبنين با

 2017يناير 

دور اإللتزام بمنه  ســــيجما ســــتة  12

Six Sigma   فـي ضـــــبـ  جـودة

التدليق الدا لي في األندية الرياضية 

 ب

 زوجي

 منشور

مجلل اسيوط لعلوم وفنون التربية  

 الرياضية  

Assiut Journal of Sports 

Science And Arts , ( 

AJSSA)  

 

 2017يوليو 

دور وسائل التواصل االجتماعي في  13

تقعيل االتصـاالل باالندية الرياضـية 

 بدراسة تحليليةب 

فردى 

 منشور

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم 

كلية   –بدولة الكويت    –الرياضة 

لسم التربية    –التربية االساسية 

المجلة العلمية   -البدنية والرياضة 

كلية   –لعلوم وفنون الرياضة  

جامعة   –ة الرياضية للبنال التربي

 حلوان  

العدد الساد  

 2017نوفمبر  

إنتخابال االنديل الرياضيل المصريل  14

 كمد ل للتغيير                                                        

 

مشترك 

 منشور

مجلل اسيوط لعلوم وفنون التربيل  

الرياضيل كليل التربيل الرياضيل 

 اسيوطجامعل 

 2018ابريل  

ظـيــم  عــل  األداا  15 ـان الـتــن أـثر الـمـنـ

 اإلدارى للعاملين بأندية وادى دجلة 

المجلة العملية للتربية البدنية   فردي

والرياضة ، كلية التربية الرياضية  

 جامعة حلوان

2019 

 

 



 :الدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالماالبحاث العلمية التي قام باالشراف عليها 

 

 الحالة عنوان الرسالة نوع الرسالة اسم الدار  م

 ماجستير احمد نجاح محمد 1

الرضا الوظيفي وعالقته باداء ادارات 

النشاط الرياضي بالجامعات في جمهورية  

 مصر العربية .

 منح الدرجة

 28/12/2008الجامعة  

 21/12/2008الكلية  

 ماجستير محمد رفعت سالم محمد  2

 –التشغيل   –مشكالت تطبيق نظام )البناء  

في ادارة المشروعات   B.O.Tنقل الملكية( 

 الرياضية

نـاق((ودلـل مجلس الكليـة علي  ) 

 م 28/7/2009المنح  

 ماجستير لليفةاحمد محمد احمد  3
تصميم برنامج حاسب الى اللتبارات القبول  

 بكلية التربية الرياضية

ـة علي المنح   ) نـاق(( مجلس الكلي

24/9/2010  

 ماجستير يونس انور يونس 4

دراسة مقارنة بين جودة الخدمة المقدمة في  

كل من االندية الخاصة واالهلية باستخدام 

 اسلوب الفجوة .

منح الدرجة ) ماجســتير ( الجامعة 

 م28/12/2010

 م22/9/2010مجلس الكلية  

5 
محمد علي عبد المنعم حسن  

 البنا
 ماجستير

دراسة تقويمية لالندية الرياضية الخاصة  

 بجمهورية مصر العربية .

 م22/9/2010مجلس الكلية  

 م  2/11/2010الجامعة  

6 
السيد عبد الحميد محمد 

 الشتيحي
 ماجستير

الصراعات االدارية دالل االندية الرياضة في  

ضوء التشريعات والقوانين المختصة 

 بالحركة الرياضية .

ــعـــة  ــجـــامـ ــنـــح الـــدرجـــة الـ مـ

 م27/10/2011

 م  25/9/2011الكلية  

 ماجستير لليفة محمد مختار لليل 7

تطبيق ادارة الجودة كمدلل لتطوير ادارة 

ونوادي القوات  النشاط الرياضي بدور 

 المسلحة .

 18/6/2006مجلس كليـة موافقـة 

 ) تسجيل اطار (

8 
عمرو ممدوح على جمال  

 الدين
 ماجستير

نموذج مقترح لالرتقاء باألداء اإلداري 

لرياضة كرة الماء) دراسة مقارنة بين 

 االتحادين المصري والمجرى(

 11/5/2011مجلس كليـة موافقـة 

ـاريخ  ـامعــة بتـ موافقــة مجلس الجـ

27/12/2011 

 ماجستير لالد محمد سمير محمد 9
نموذج مقترح الدارة التميز لتطوير 

 المدار  العسكرية الرياضية .

ــعـــة  ــجـــامـ ــنـــح الـــدرجـــة الـ مـ

 م4/12/2012

ـح  ـمـن ــي ال ـة عــل ــيـ ــكــل ـة ال ــوافــقـ م

 م18/11/2012

 ماجستير سعداوياشرف عبد التواب  10
الداري االندية لتقويم االداء بناء مقيا  

 الرياضية .

ــعـــة   ــجـــامـ ــنـــح الـــدرجـــة الـ مـ

 م الجامعة4/10/2012

 الكلية . 23/9/2012



 تابع : االبحاث العلمية التي قام باالشراف عليها 

  :الدكتور احمد عبد الفتاح احمد سالم

 

 الحالة عنوان الرسالة نوع الرسالة اسم الدار   م

محمد رفعت سالم محمد  11

 ()دكتوراه

مقترح النشاء شركات كرة القدم نموذج  دكتوراة

 باالندية الرياضية المصرية .

مجلس الكليــة  اعتمــد() نــاق( 

 م 27/10/2013علي المنح 

12 
احمد اسماعيل احمد 

 حسن
 ماجستير

الميزة التنافسية لتطوير االندية الرياضية  

 .المصرية
 ناق(

النشاط الرياضي  دراسة تحليلة لتطوير  ماجستير رامي علي عبد العزيز 13

 للعاملين باندية الشركات

  ناق(

14 
اسالم سيد اسماعيل عبد 

 الفتاح
 ماجستير

تقويم النظام االساسي للجنة البارالمبية 

للجنة    يالمصرية في ضوء النظام االساس

 البارالمبية الدولية .

ل اطـار  ــجـي م  21/7/2013تســ

 مجلس الكلية

15 
عبد العزيز بن سعد بن 

 عبد العزيز البلوي 
 ماجستير

نموذج مقترح الدارة المنتخبات الرياضية  

 العسكرية في ضوؤ ادارة التميز 
6/6/2015 

 ماجستير محمد جمال احمد محمود 16
تفعيل تداول اسهم اندية الشركات المحترفة 

 في البورصة المصرية 
 2015تسجيل  

 دكتوراة  احمد سمير سيد الجزار  17
الكفاءة االقتصادية واالجتماعية الدارة 

 االندية الرياضية  
 2017تسجيل  

 دكتوراة   لالد محمد سمير محمد 18
لتسويق التفاعلي للمدار   لنموذج مقترح 

 العسكرية الرياضية .
 م18/11/2016

 دكتوراة مجدي يسري حلمي  19
إدارة التميز كمدلل لتطوير أداء العاملين 

 بمراكز الشباب
20/7/2018 

20 
اشرف عبد التواب 

 سعدواي 
 دكتوراة

"التطوير التنظيمي لتحسين األداء في      

ضوء مجاالت إدارة التغيير بمديريات 

 الشباب والرياضة في مصر 

20/5/2018 

 ماجستير عصام هيكل  21

دور األندية الرياضية الخاصة في الرياضة  

 المصرية 

  " دراسة تحليليه "

 تسجيل   5/5/2018

 ماجستير   رامي عفيفي النمر  22
بيئة االتصال بوزارة الشباب  تطوير 

 والرياضة
 

 دكتوراة  احمد عادل  23
رؤية مقترحة العداد القيادات بوزارة 

 الشباب والرياضة  

موافقة مجلس الكلية 

27/9/2018 



 :  المؤلفات العلمية

ــاهزة "كتــاب  • ــزم الجـ ــي باســـتخدام الحـ ــاء التطبيقـ  "  STAT & SPSSاالحصـ

ــد فــوزي عبــد  ــين بــاهي ، الــدكتور / محم ــن ) الــدكتور / مصــطف  حس ــع كــن م م

ــك عــام  ــد محمــد ( وذل ــثم عبــد المجي ــز ، الــدكتور / هي ــة االنجلــو  2006العزي مكتب

 .المصرية  

ـة البدنيــــــة والرياضــــــة"كتــــــاب  • ــي التربيـــــ ــى فــــ ــب االلــــ ــات الحاســــ   "تطبيقــــ

ـ  ــثم عـب ــدكتور / هي ــدكتور / ايمــن مصــطف  طــل ، ال ــن مــن ) ال ــد داود( مــع ك د الحمي

 .  2013مع عمل طبعة جديدة عام    2009وذلك عام  

ــاب  • "التحليــــل االحصــــاجي ومعالجــــة البيانــــات التربويــــة والنفســــية والرياضــــية  كتـ

ــرامج   ــطف  "-STAT-SPSS Excelباســـتخدام بـ ــن ) الـــدكتور / مصـ ــع كـــن مـ مـ

ــد المج ــثم عب ــدكتور / هي ــز ، ال ــد العزي ــوزي عب ــد ف ــدكتور / محم ــاهي ، ال ــد حســين ب ي

ــام  ــك عـ ــيف( وذلـ ــر الوصـ ــر عمـ ــدكتور / ناصـ ــد ، الـ ــو  2012محمـ ــة االنجلـ مكتبـ

 المصرية .

ــاديات الرياضــة"كتــاب  • ــدكتور / "اقتص ــ   ، ال ــال دروي ــدكتور / كم مــع كــن مــن ) ال

 مكتبة االنجلو المصرية .  2013وليد مرسي الصغير( وذلك عام  

ــاء التطبيـقـ كتــاب  • ــي االحص الــدكتور / مصــطف  حســين مــع كــن مــن ) "ي"المرجــع ف

 مكتبة االنجلو المصرية .  2015باهي ، الدكتور / محمد سعيد( وذلك عام  


