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 طرق التدريسفهرس 

 اجملموعة املنتمي إليها موقع الرف املؤلف عنوان الكتاب الرقم العام 

  طرق تدريس  تدريب رياضى128  حسام الدين, طلحة حسني.  األسس احلركية الوظيفية للتدريب الرياضي /  168 (1

  طرق تدريس  تدريب رياضى 129  حسام الدين, طلحة حسني.  األسس احلركية الوظيفية للتدريب الرياضي /  169 (2

  طرق تدريس  تدريب رياضى130  حسام الدين, طلحة حسني.  األسس احلركية الوظيفية للتدريب الرياضي /  170 (3

  طرق تدريس  تدريب رياضى 118  عبداملقصود, السيد  توجيه وتعديل مسار مستوى االجناز  266 (4

  طرق التدريس  ط.س.االدارة48  أمحد، أمحد إبراهيم.  اإلدارة الرتبوية واإلشراف الفنى :  385 (5

  طرق التدريس  ط.س.االدارة49  أمحد، أمحد إبراهيم.  اإلدارة الرتبوية واإلشراف الفنى :  386 (6

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 24  معوض، حسن سيد.  البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها /  451 (7

  طرق تدريس  تدريب رياضى 163  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  487 (8

  طرق تدريس  تدريب رياضى 164  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  488 (9

  طرق تدريس  تدريب رياضى 165  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  489 (10

  طرق تدريس  تدريب رياضى 166  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  490 (11

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 50  الشافعى، حسن أمحد.  التنظيم الدولي للعالقات الرياضية :  492 (12

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 51  الشافعى، حسن أمحد.  التنظيم الدولي للعالقات الرياضية :  493 (13

  طرق التدريس  االدارة لرياضية 52  الشافعى، حسن أمحد.  التنظيم الدولي للعالقات الرياضية :  494 (14

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 53  الشافعى، حسن أمحد.  التنظيم الدولي للعالقات الرياضية :  495 (15

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 54  الشافعى، حسن أمحد.  التنظيم الدولي للعالقات الرياضية :  496 (16

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 70  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية /  580 (17

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 71  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية /  581 (18

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 72  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية /  582 (19

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 73  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية /  583 (20

  طرق تدريس  االدارة الرياضية13  مسعان، وهيب.  اإلدارة املدرسية احلديثة /  659 (21

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 14  مسعان، وهيب.  اإلدارة املدرسية احلديثة /  660 (22

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 16  مسعان، وهيب.  اإلدارة املدرسية احلديثة /  662 (23

  راتب، أسامة كامل.  األسس النفسية لبناء اهلدف فى اجملال الرياضى /  722.1 (24

التدريب  113/1
  طرق تدريس  الرياضى

  طرق تدريس  تدريب رياضى 113/6  روبى, أمحد عمر سليمان.  احلركية للطفل : -القدرات اإلدراكية   722.6 (25

  طرق التدريس  تدريب رياضى 113/2  تاليف جويل جوبى /  نظام الرتبية البدنيةفى التعليم الفنلندى.  722.2 (26

27) 722.4  

اسلوب النظم فى الرتبية البدنية والرياضة بني النظرية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 4 /113  الكردانى ، حممد فتحى .  والتطبيق/

  طرق تدريس  تدريب رياضى 113/5    اللعب النظيف للجميع /  722.5 (28

  طرق التدريس  ط.س.االدارة38  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  748 (29

  طرق التدريس  ط.س.االدارة39  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  749 (30

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 77  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  767 (31

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 78  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  768 (32

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 34  حممد، تهانى عبدالسالم.  إدارة املعسكرات احلديثة /  835 (33

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 35  حممد، تهانى عبدالسالم.  إدارة املعسكرات احلديثة /  836 (34

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 36  حممد، تهانى عبدالسالم.  إدارة املعسكرات احلديثة /  837 (35

  طرق تدريس  تدريب رياضى 141  الشاذلي، أمحد فؤاد.  قواعد االتزان يف اجملال الرياضي /  843 (36
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  طرق التدريس  االدارة الرياضية 79  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  867 (37

  طرق التدريس  االدارة الرياضية80  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  868 (38

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 81  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  869 (39

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 82  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  870 (40

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 83  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  871 (41

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا219  عبداحلميد، كمال  امليكانيكا احليوية/  893 (42

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا220  عبداحلميد، كمال  امليكانيكا احليوية/  894 (43

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا221  عبداحلميد، كمال  امليكانيكا احليوية/  895 (44

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا222  عبداحلميد، كمال  امليكانيكا احليوية/  896 (45

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا238  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  897.1 (46

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا239  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  898.1 (47

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا240  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  899.1 (48

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا241  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  900.1 (49

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا242  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  901.1 (50

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا243  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  902.2 (51

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا244  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  903.2 (52

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا245  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  904.2 (53

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا246  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  905.2 (54

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا247  محاد, محاد يوسف.  الديناميكا اهلندسية.  906.2 (55

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا202  عبداملقصود، السيد.  تطور حركة االنسان وأسسها /  932 (56

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا204  عبداملقصود، السيد.  تطور حركة االنسان وأسسها /  934 (57

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا205  عبداملقصود، السيد.  تطور حركة االنسان وأسسها /  935 (58

  طرق تدريس  تدريب رياضى 150  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  938 (59

  طرق تدريس  تدريب رياضى 151  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  939 (60

  طرق تدريس  تدريب رياضى 152  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  940 (61

  طرق تدريس  تدريب رياضى 154  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  942 (62

  طرق تدريس  تدريب رياضى 155  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  943 (63

  طرق تدريس  تدريب رياضى 156  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  944 (64

  طرق تدريس  تدريب رياضى 157  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  945 (65

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا207  عبداملقصود، السيد.  تطور حركة االنسان وأسسها /  999 (66

  طرق تدريس  تدريب رياضى 104  البيك، على.  ختطيط التدريب الرياضى /  1008 (67

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا224  الشيخ, حممد يوسف.  امليكانيكا احليويه وتطبيقاتها /  1013 (68

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا226  الشيخ, حممد يوسف.  امليكانيكا احليويه وتطبيقاتها /  1015 (69

  طرق تدريس  تدريب رياضى 168  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  1027 (70

  طرق تدريس  تدريب رياضى 169  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  1028 (71

  طرق تدريس  تدريب رياضى 170  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  1029 (72

  طرق تدريس  تدريب رياضى 171  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  1030 (73

  طرق تدريس  تدريب رياضى 172  عبدالكريم، عفاف.  التدريس للتعلم فى الرتبية البدنية والرياضة /  1031 (74

  طرق التدريس  ط.س.االدارة40  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  1112 (75

  طرق التدريس  ط.س.االدارة41  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  1113 (76

  طرق التدريس  ط.س.االدارة42  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  1114 (77
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  طرق التدريس  ط.س.االدارة43  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  1115 (78

79) 1179  

مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنيةوالنشاط الرياضى 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 177  فرج،عنايات حممد أمحد  اخلارجى

80) 1180  

مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنيةوالنشاط الرياضى 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 178  فرج،عنايات حممد أمحد  اخلارجى

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 57  الشافعى، حسن أمحد.  التنظيم الدولي للعالقات الرياضية :  1204 (81

  طرق تدريس  تدريب رياضى 135  عثمان ،حممد عبدالغنى.  التعلم احلركى والتدريب الرياضى /  1321 (82

  طرق التدريس  ط.س.االدارة74  شرف، عبد احلميد.  دراسات فى االدارة :  1499 (83

  طرق التدريس  ط.س.االدارة75  شرف، عبد احلميد.  دراسات فى االدارة :  1500 (84

  طرق التدريس  ط.س.االدارة76  شرف، عبد احلميد.  دراسات فى االدارة :  1501 (85

86) 1671  

مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنيةوالنشاط الرياضى 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 173  فرج،عنايات حممد أمحد  اخلارجى

87) 1673  

مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنيةوالنشاط الرياضى 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 175  فرج،عنايات حممد أمحد  اخلارجى

  طرق تدريس  تدريب رياضى 137  بسطويسى امحد.  التدريب العضلى االيزومرتى /  1749 (88

  طرق تدريس  تدريب رياضى 138  بسطويسى امحد.  التدريب العضلى االيزومرتى /  1750 (89

90) 2352  

معجم املصطلحات الرتبويه املعرفه فى املناهج وطرق 
  طرق التدريس  االدارة الرياضية 252    التدريس /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 254  مدكور، على أمحد.  تعليم الكبار والتعليم املستمر :  2636 (91

  طرق تدريس  تدريب رياضى 255  مدكور، على أمحد.  تعليم الكبار والتعليم املستمر :  2637 (92

  طرق تدريس  تدريب رياضى 256  مدكور، على أمحد.  تعليم الكبار والتعليم املستمر :  2638 (93

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 314  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  2766 (94

  طرق تدريس  تدريب رياضى 257  شحاتة، حسن.  أساسيات التدريس الفعال يف العامل العربي /  2854 (95

  طرق تدريس  تدريب رياضى 259  شحاتة، حسن.  أساسيات التدريس الفعال يف العامل العربي /  2856 (96

97) 3204  

معجم املصطلحات الرتبويه املعرفه فى املناهج وطرق 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 268    التدريس /

98) 3205  

معجم املصطلحات الرتبويه املعرفه فى املناهج وطرق 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 2269    التدريس /

99) 3206  

معجم املصطلحات الرتبويه املعرفه فى املناهج وطرق 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 270    التدريس /

100) 3207  

معجم املصطلحات الرتبويه املعرفه فى املناهج وطرق 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 271    التدريس /

101) 3208  

معجم املصطلحات الرتبويه املعرفه فى املناهج وطرق 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 272    التدريس /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 273  ريان، فكري حسن.  التدريس :  3209 (102

  طرق تدريس  تدريب رياضى 274  ريان، فكري حسن.  التدريس :  3210 (103

  طرق تدريس  تدريب رياضى 278  ريان، فكري حسن.  التدريس :  3214 (104

  طرق تدريس  تدريب رياضى 279  ريان، فكري حسن.  التدريس :  3215 (105

  طرق تدريس  تدريب رياضى380  ريان، فكري حسن.  التدريس :  3216 (106

  طرق التدريس  تدريب رياضي 381  ريان، فكري حسن.  التدريس :  3217 (107

  طرق تدريس  تدريب رياضى 283  ريان، فكري حسن.  التدريس :  3519 (108
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 287  عبد الفتاح،أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضى:  3523 (109

  طرق تدريس  تدريب رياضى 288  عبد الفتاح،أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضى:  3524 (110

  طرق تدريس  تدريب رياضى 289  عبد الفتاح،أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضى:  3525 (111

  طرق تدريس  تدريب رياضى 290  عبد الفتاح،أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضى:  3526 (112

  طرق تدريس  تدريب رياضى 292  عبد الفتاح،أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضى:  3528 (113

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا308  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  3584 (114

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا309  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  3585 (115

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا310  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  3586 (116

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا311  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  3587 (117

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا312  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  3588 (118

  طرق تدريس  تدريب رياضى 298  حسام الدين, طلحة حسني.  األسس احلركية الوظيفية للتدريب الرياضي /  3589 (119

  طرق تدريس  تدريب رياضى 299  حسام الدين, طلحة حسني.  األسس احلركية الوظيفية للتدريب الرياضي /  3590 (120

  طرق تدريس  تدريب رياضى 300  حسام الدين, طلحة حسني.  األسس احلركية الوظيفية للتدريب الرياضي /  3591 (121

  طرق تدريس  تدريب رياضى 301  حسام الدين, طلحة حسني.  األسس احلركية الوظيفية للتدريب الرياضي /  3592 (122

  طرق التدريس  االدار الرياضية 390  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  3765 (123

  طرق التدريس  االدار الرياضية 391  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  3766 (124

  طرق التدريس  االدار الرياضية 392  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  3767 (125

  طرق التدريس  االدار الرياضية 393  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  3768 (126

  طرق التدريس  االدار الرياضية 394  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  3769 (127

  طرق التدريس  ط.س االدارة 400  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  3770 (128

  طرق التدريس  اإلدارة الرياضية401  شرف، عبداحلميد.  التنظيم فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  3771 (129

  طرق التدريس  االدارة رياضية 402  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  3772 (130

  طرق التدريس  االدارة رياضية403  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  3773 (131

  طرق التدريس  االدارة رياضية404  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  3774 (132

  طرق تدريس  تدريب رياضى 370  عبدالكريم, عفاف.  الربامج احلركية والتدريس للصغار /  3939 (133

  طرق تدريس  تدريب رياضى 371  عبدالكريم, عفاف.  الربامج احلركية والتدريس للصغار /  3940 (134

  طرق تدريس  تدريب رياضى 373  عبدالكريم, عفاف.  الربامج احلركية والتدريس للصغار /  3942 (135

  طرق تدريس  تدريب رياضى 374  عبدالكريم, عفاف.  الربامج احلركية والتدريس للصغار /  3943 (136

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 335  دنكان, و. جاك.  افكار عظيمة فى االدارة :  3999 (137

  طرق تدريس  االدارة العامة 336  دنكان, و. جاك.  افكار عظيمة فى االدارة :  4000 (138

  طرق تدريس  االدارة العامة 337  دنكان, و. جاك.  افكار عظيمة فى االدارة :  4001 (139

  طرق تدريس  االدارة العامة 338  دنكان, و. جاك.  افكار عظيمة فى االدارة :  4002 (140

  طرق تدريس  االدارة العامة 339  دنكان, و. جاك.  افكار عظيمة فى االدارة :  4003 (141

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 330  مجال الدين، أمحد.  فن اإلتيكيت الناجح يف إدارة األعمال :  4004 (142

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 331  مجال الدين، أمحد.  فن اإلتيكيت الناجح يف إدارة األعمال :  4005 (143

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 332  مجال الدين، أمحد.  فن اإلتيكيت الناجح يف إدارة األعمال :  4006 (144

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 333  مجال الدين، أمحد.  فن اإلتيكيت الناجح يف إدارة األعمال :  4007 (145

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 334  مجال الدين، أمحد.  فن اإلتيكيت الناجح يف إدارة األعمال :  4008 (146

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 325  عبد اهلل، عبد الغين بسيوني.  اصول علم االدارة العامة:  4016 (147

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 328  عبد اهلل، عبد الغين بسيوني.  اصول علم االدارة العامة:  4017 (148

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 320  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  4019 (149



 طرق التدريسفهرس  |جامعة طنطا  |مكتبة كلية التربية الرياضية 

 73من  6الصفحة 

 اجملموعة املنتمي إليها موقع الرف املؤلف عنوان الكتاب الرقم العام 

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 321  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  4020 (150

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 322  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  4021 (151

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 323  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  4022 (152

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 324  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  4023 (153

  طرق التدريس  االدارة رياضية400  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  4024 (154

  طرق التدريس  االدارة رياضية 407  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  4026 (155

  طرق التدريس  االدارة رياضية408  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  4027 (156

  طرق التدريس  االدارة رياضية409  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  4028 (157

  طرق تدريس  االدار الرياضية 395  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  4029 (158

  طرق تدريس  االدار الرياضية 396  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  4030 (159

  طرق تدريس  االدار الرياضية 398  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  4032 (160

  طرق تدريس  االدار الرياضية 399  شرف، عبد احلميد  التنظيم يف الرتبية الرياضية بني النظرية و التطبيق/  4033 (161

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 340  االزهرى، حمى الدين عباس.  حبوث التسويق بني املنهجني العلمى والتطبيقى /  4034 (162

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 341  االزهرى، حمى الدين عباس.  حبوث التسويق بني املنهجني العلمى والتطبيقى /  4035 (163

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 342  االزهرى، حمى الدين عباس.  حبوث التسويق بني املنهجني العلمى والتطبيقى /  4036 (164

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 343  االزهرى، حمى الدين عباس.  حبوث التسويق بني املنهجني العلمى والتطبيقى /  4037 (165

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 344  االزهرى، حمى الدين عباس.  حبوث التسويق بني املنهجني العلمى والتطبيقى /  4038 (166

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 345  األزهرى، حمى الدين.  التسويق الفعال :  4039 (167

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 346  األزهرى، حمى الدين.  التسويق الفعال :  4040 (168

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 347  األزهرى، حمى الدين.  التسويق الفعال :  4041 (169

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 348  األزهرى، حمى الدين.  التسويق الفعال :  4042 (170

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 349  األزهرى، حمى الدين.  التسويق الفعال :  4043 (171

  طرق التدريس  االدارة الرياضية318  عفاره ،عمر صبحى  القيادة اإلدارية:  4046 (172

  طرق التدريس  االدارة الرياضية 319  عفاره ،عمر صبحى  القيادة اإلدارية:  4047 (173

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 354  اخلضريى، حمسن.  التسويق فى ظل الركود :  4057 (174

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 355  اخلضريى، حمسن.  التسويق فى ظل الركود :  4058 (175

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 356  اخلضريى، حمسن.  التسويق فى ظل الركود :  4059 (176

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 350  اخلضريى، حمسن امحد.  التسويق فى ظل عدم وجود نظام معلومات :  4061 (177

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 351  اخلضريى، حمسن امحد.  التسويق فى ظل عدم وجود نظام معلومات :  4062 (178

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 352  اخلضريى، حمسن امحد.  التسويق فى ظل عدم وجود نظام معلومات :  4063 (179

  طرق التدريس  ط.س.االدارة359  املاضى، حممد احملمدى.  السياسات االدارية /  4088 (180

  طرق تدريس  االدارة الرياضية361  ترجيو, بنجامني ب.  اسرتاتيجية االدارة العليا :  4090 (181

  إدارة املنشات العامة  4092 (182

االبن استيف دبليو -كول بليس جراهام 
  طرق تدريس  االدارة العامة 363  هايز/ حممد عبدالكريم

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 364  سعد اهلل،مصطفى السيد.  املؤمترات :  4093 (183

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 365  املاضى، حممد احملمدى.  السياسات االداريه.  4094 (184

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 367  السلمى، على.  إدارة املوارد البشرية =  4095 (185

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 368  السلمى، على.  السلوك التنظيمى /  4096 (186

  طرق تدريس  ط.س.االدارة369  السلمى, على  االعالن  4097 (187

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 366  حممد، حممد على.  األسس االجتماعية للتنظيم واالدارة :  4098 (188

  طرق تدريس  تدريب رياضى415  الفرجانى، عبد العظيم عبد السالم.  تكنولوجيا تطوير التعليم /  4435 (189
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية424  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4444 (190

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية441  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4601 (191

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية442  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4602 (192

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية443  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4603 (193

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية445  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4605 (194

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية446  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4606 (195

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية447  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4607 (196

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية448  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4608 (197

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية449  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  4609 (198

  طرق تدريس  ط.س.االدارة465  الشنوانى، صالح  ادارة األفراد والعالقات االنسانية:  4632 (199

  طرق تدريس  ط.س.االدارة466  الشنوانى، صالح  ادارة األفراد والعالقات االنسانية:  4633 (200

  طرق تدريس  ط.س.االدارة467  الشنوانى، صالح  ادارة األفراد والعالقات االنسانية:  4634 (201

  طرق تدريس  تدريب رياضى 470  شرف، عبداحلميد.  التنظيم فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  4641 (202

  طرق تدريس  تدريب رياضى 471  شرف، عبداحلميد.  التنظيم فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  4642 (203

  طرق تدريس  تدريب رياضى 472  شرف، عبداحلميد.  التنظيم فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  4643 (204

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية436  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم و االدارة يف الرتبية الرياضية/  4695 (205

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية437  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم و االدارة يف الرتبية الرياضية/  4696 (206

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية438  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم و االدارة يف الرتبية الرياضية/  4697 (207

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية439  شلتوت، السيد حسن.  التنظيم و االدارة يف الرتبية الرياضية/  4698 (208

  طرق تدريس  تدريب رياضى 473  البيك، على.  ختطيط التدريب الرياضى /  4762 (209

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية450  عوض، السيد حنفى.  العالقات العامة /  4764 (210

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية451  عوض، السيد حنفى.  العالقات العامة /  4765 (211

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية452  عوض، السيد حنفى.  العالقات العامة /  4766 (212

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية453  عوض، السيد حنفى.  العالقات العامة /  4767 (213

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية454  عوض، السيد حنفى.  العالقات العامة /  4768 (214

215) 4769  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية455  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

216) 4770  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية456  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

217) 4772  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية458  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

218) 4773  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية459  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

219) 4774  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية460  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

220) 4775  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية461  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

221) 4776  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية42  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

222) 4777  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية463  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /
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223) 4778  

سيكولوجية إدارة الوقت وبناء مهارات التفكري 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية464  عثمان، فاروق السيد.  اإلسرتاتيجى /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 474  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  4814 (224

  طرق تدريس  تدريب رياضى 475  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  4815 (225

  طرق تدريس  تدريب رياضى477  توفيق، عبد الرمحن.  كيف تصبح مدربًا فعااًل؟ /  4864 (226

  طرق تدريس  تدريب رياضى478  توفيق، عبد الرمحن.  كيف تصبح مدربًا فعااًل؟ /  4865 (227

  طرق تدريس  تدريب رياضى479  توفيق، عبد الرمحن.  كيف تصبح مدربًا فعااًل؟ /  4866 (228

  طرق تدريس  تدريب رياضى 480  عبدالكريم, عفاف.  الربامج احلركية والتدريس للصغار /  4867 (229

  طرق تدريس  تدريب رياضى 481  عبدالكريم, عفاف.  الربامج احلركية والتدريس للصغار /  4868 (230

231) 4938  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا482  عبد املنعم، سوسن.  /

232) 4939  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا483  عبد املنعم، سوسن.  /

233) 4940  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا484  عبد املنعم، سوسن.  /

234) 4941  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا485  عبد املنعم، سوسن.  /

235) 4942  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا486  عبد املنعم، سوسن.  /

236) 4943  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا487  عبد املنعم، سوسن.  /

237) 4944  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا488  عبد املنعم، سوسن.  /

238) 4945  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا489  عبد املنعم، سوسن.  /

239) 4947  

متارين حملولة و تطبيقات عملية فى امليكانيكا احليوية 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا491  عبد املنعم، سوسن.  /

  طرق تدريس  ط.س االدارة 591  ماضى، حممد توفيق.  إدارة اجلودة :  4953 (240

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية582  ماضى، حممد توفيق.  إدارة اجلودة :  4954 (241

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية583  ماضى، حممد توفيق.  إدارة اجلودة :  4955 (242

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية584  ماضى، حممد توفيق.  إدارة اجلودة :  4956 (243

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية585  ماضى، حممد توفيق.  إدارة اجلودة :  4957 (244

  طرق التدريس  ط.س االدارة 578  ماضي، حممد توفيق.  االساليب الكمية يف جمال االدارة /  4990 (245

    ط.س االدارة579  ماضي، حممد توفيق.  االساليب الكمية يف جمال االدارة /  4991 (246

  طرق التدريس  ط.س االدارة580  ماضي، حممد توفيق.  االساليب الكمية يف جمال االدارة /  4992 (247

  طرق تدريس  تدريب رياضى 4793  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5127 (248

  طرق تدريس  تدريب رياضى 494  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5128 (249

  طرق تدريس  تدريب رياضى 496  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5130 (250

  طرق تدريس  تدريب رياضى 497  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5131 (251

  طرق تدريس  تدريب رياضى 498  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5132 (252

  طرق تدريس  تدريب رياضى 499  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5133 (253
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 500  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5134 (254

  طرق تدريس  تدريب رياضى 501  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  5135 (255

  طرق تدريس  تدريب رياضى 502  البيك، على.  ختطيط التدريب الرياضى /  5136 (256

  طرق تدريس  تدريب رياضى 504  البيك، على.  ختطيط التدريب الرياضى /  5138 (257

  طرق تدريس  تدريب رياضى 505  البيك، على.  ختطيط التدريب الرياضى /  5139 (258

  طرق تدريس  تدريب رياضى 506  البيك، على.  ختطيط التدريب الرياضى /  5140 (259

  طرق تدريس  ط.س.االدارة571  اجملدوب، اسامة.  اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا اىل مراكش /  5157 (260

  طرق تدريس  ط.س.االدارة572  اجملدوب، اسامة.  اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا اىل مراكش /  5158 (261

  طرق تدريس  ط.س.االدارة573  اجملدوب، اسامة.  اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا اىل مراكش /  5159 (262

  طرق تدريس  ط.س.االدارة574  اجملدوب، اسامة.  اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا اىل مراكش /  5160 (263

  طرق تدريس  ط.س.االدارة575  اجملدوب، اسامة.  اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا اىل مراكش /  5161 (264

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية569  حسني، عبدالفتاح دياب.  التخطيط والرقابة :  5162 (265

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية570  حسني، عبدالفتاح دياب.  التخطيط والرقابة :  5163 (266

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية564  عيد, حييى سعيد على.  حبوث التسويق والتصدير /  5164 (267

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية565  عيد, حييى سعيد على.  حبوث التسويق والتصدير /  5165 (268

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية566  عيد, حييى سعيد على.  حبوث التسويق والتصدير /  5166 (269

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية567  عيد, حييى سعيد على.  حبوث التسويق والتصدير /  5167 (270

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية568  عيد, حييى سعيد على.  حبوث التسويق والتصدير /  5168 (271

  طرق تدريس  االدارة الرياضية598  محوده، مسعد الفاروق حممد.  إداره املؤسسات اإلجتماعيه /  5169 (272

  طرق تدريس  االدارة الرياضية599  محوده، مسعد الفاروق حممد.  إداره املؤسسات اإلجتماعيه /  5170 (273

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 600  محوده، مسعد الفاروق حممد.  إداره املؤسسات اإلجتماعيه /  5171 (274

  طرق تدريس  االدارة الرياضية601  محوده، مسعد الفاروق حممد.  إداره املؤسسات اإلجتماعيه /  5172 (275

  طرق تدريس  االدارة الرياضية602  محوده، مسعد الفاروق حممد.  إداره املؤسسات اإلجتماعيه /  5173 (276

  طرق التدريس  ط.س.االدارة559  ماهر، أمحد.  دليل املدير خطوة خبطوة فى اإلدارة اإلسرتاتيجية /  5179 (277

  طرق التدريس  ط.س.االدارة561  ماهر، أمحد.  دليل املدير خطوة خبطوة فى اإلدارة اإلسرتاتيجية /  5181 (278

  طرق التدريس  ط.س.االدارة563  ماهر، أمحد.  دليل املدير خطوة خبطوة فى اإلدارة اإلسرتاتيجية /  5183 (279

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية527  خاطر، أمحد مصطفى.  اإلدارة وتقويم مشروعات الرعاية االجتماعية /  5234 (280

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية528  خاطر، أمحد مصطفى.  اإلدارة وتقويم مشروعات الرعاية االجتماعية /  5235 (281

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية529  خاطر، أمحد مصطفى.  اإلدارة وتقويم مشروعات الرعاية االجتماعية /  5236 (282

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية530  خاطر، أمحد مصطفى.  اإلدارة وتقويم مشروعات الرعاية االجتماعية /  5237 (283

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية532  عامر، سعيد يس.  االدارة وسرعة التغيري /  5246 (284

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية533  عامر، سعيد يس.  االدارة وسرعة التغيري /  5247 (285

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية5324  عامر، سعيد يس.  االدارة وسرعة التغيري /  5248 (286

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية535  عامر، سعيد يس.  االدارة وسرعة التغيري /  5249 (287

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية536  عامر، سعيد يس.  االدارة وسرعة التغيري /  5250 (288

  طرق تدريس  اإلدارة االرياضية537  عامر، سعيد يس.  الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة /  5251 (289

  طرق تدريس  اإلدارة االرياضية538  عامر، سعيد يس.  الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة /  5252 (290

  طرق تدريس  اإلدارة االرياضية539  عامر، سعيد يس.  الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة /  5253 (291

  طرق تدريس  اإلدارة االرياضية540  عامر، سعيد يس.  الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة /  5254 (292

  طرق التدريس  ط.س االدارة 541  عامر، سعيد يس.  الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة /  5255 (293

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية542  البكرى, سونيا حممد.  مقدمة فى نظم املعلومات االدارية /  5276 (294
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية543  البكرى, سونيا حممد.  مقدمة فى نظم املعلومات االدارية /  5277 (295

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية544  البكرى, سونيا حممد.  مقدمة فى نظم املعلومات االدارية /  5278 (296

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية545  البكرى, سونيا حممد.  مقدمة فى نظم املعلومات االدارية /  5279 (297

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية546  البكرى, سونيا حممد.  مقدمة فى نظم املعلومات االدارية /  5280 (298

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية548  األزهري، حميى الدين عباس.  إدارة النشاط التسويقي :  5282 (299

  طرق تدريس  ط.س.االدارة548  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  5287 (300

  طرق تدريس  ط.س.االدارة549  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  5288 (301

  طرق تدريس  ط.س.االدارة550  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  5289 (302

  طرق تدريس  ط.س.االدارة551  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  5290 (303

  طرق تدريس  ط.س.االدارة552  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  5291 (304

  طرق تدريس  ااإلدارة الرياضية554  ماهر، أمحد.  دليل املدير فى اخلصخصة /  5318 (305

  طرق تدريس  ااإلدارة الرياضية555  ماهر، أمحد.  دليل املدير فى اخلصخصة /  5319 (306

  طرق تدريس  ااإلدارة الرياضية556  ماهر، أمحد.  دليل املدير فى اخلصخصة /  5320 (307

  طرق تدريس  ااإلدارة الرياضية557  ماهر، أمحد.  دليل املدير فى اخلصخصة /  5321 (308

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية586  مسلم, على عبداهلادى.  مذكرات فى نظم املعلومات اإلدارية :  5323 (309

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية587  مسلم, على عبداهلادى.  مذكرات فى نظم املعلومات اإلدارية :  5324 (310

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية588  مسلم, على عبداهلادى.  مذكرات فى نظم املعلومات اإلدارية :  5325 (311

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية588  مسلم, على عبداهلادى.  مذكرات فى نظم املعلومات اإلدارية :  5326 (312

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية589  مسلم, على عبداهلادى.  مذكرات فى نظم املعلومات اإلدارية :  5327 (313

  طرق تدريس  تدريب رياضى507  خليل، نبيل مرسى.  التخطيط االسرتاتيجى /  5328 (314

  طرق تدريس  تدريب رياضى508  خليل، نبيل مرسى.  التخطيط االسرتاتيجى /  5329 (315

  طرق تدريس  تدريب رياضى509  خليل، نبيل مرسى.  التخطيط االسرتاتيجى /  5330 (316

  طرق تدريس  تدريب رياضى5010  خليل، نبيل مرسى.  التخطيط االسرتاتيجى /  5331 (317

  طرق تدريس  االدارة الرياضية5901  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  5352 (318

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 591  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  5353 (319

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 5912  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  5354 (320

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 593  اخلضريى ، حمسن أمحد .  اإلدارة فى دول النمور االسيوية :  5355 (321

  طرق تدريس  االدارة الرياضية594  النز، كارن.  الدليل العملي يف توظيف وإدارة األفراد /  5356 (322

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 595  النز، كارن.  الدليل العملي يف توظيف وإدارة األفراد /  5357 (323

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 596  النز، كارن.  الدليل العملي يف توظيف وإدارة األفراد /  5358 (324

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 597  النز، كارن.  الدليل العملي يف توظيف وإدارة األفراد /  5359 (325

  طرق تدريس  ط.س.االدارة 513  حجاب، حممد منري.  املداخل األساسية للعالقات العامة :  5380 (326

  طرق تدريس  ط.س.االدارة515  حجاب، حممد منري.  املداخل األساسية للعالقات العامة :  5382 (327

  طرق تدريس  ط.س.االدارة516  مرسى، حممد منري.  اإلدارة التعليمية :  5384 (328

  طرق تدريس  ط.س.االدارة517  مرسى، حممد منري.  اإلدارة التعليمية :  5385 (329

  طرق التدريس  ط.س االدارة 513  ماهر, أمحد.  إقتصاديات اإلدارة :  5400 (330

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية515  ماهر, أمحد.  إقتصاديات اإلدارة :  5401 (331

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية516  ماهر, أمحد.  إقتصاديات اإلدارة :  5402 (332

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية520  ماهر, أمحد.  إقتصاديات اإلدارة :  5403 (333

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية521  ماهر, أمحد.  إقتصاديات اإلدارة :  5404 (334

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية522  ماهر, أمحد.  إقتصاديات اإلدارة :  5405 (335
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية523  خليل, نبيل مرسي.  اإلدارة اإلسرتاتيجية :  5406 (336

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية524  خليل, نبيل مرسي.  اإلدارة اإلسرتاتيجية :  5407 (337

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية525  خليل, نبيل مرسي.  اإلدارة اإلسرتاتيجية :  5408 (338

  طرق التدريس  ط.س االدارة 516  خليل, نبيل مرسي.  اإلدارة اإلسرتاتيجية :  5409 (339

  طرق تدريس  تدريب رياضى 603  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5419 (340

  طرق تدريس  تدريب رياضى 604  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5420 (341

  طرق تدريس  تدريب رياضى 605  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5421 (342

  طرق التدريس  تدريب رياضي 606  حلمي، عصام حممد أمني.  التدريب الرياضي :  5422 (343

  طرق تدريس  تدريب رياضى 607  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5423 (344

  طرق تدريس  تدريب رياضى 609  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5425 (345

  طرق تدريس  تدريب رياضى 610  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5426 (346

  طرق تدريس  تدريب رياضى 611  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5427 (347

  طرق تدريس  تدريب رياضى 612  حلمي، عصام حممد أمني.  تدريب السباحة بني النظرية والتطبيق.  5428 (348

  طرق تدريس  تدريب رياضى 631  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5439 (349

  طرق تدريس  تدريب رياضى 632  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5440 (350

  طرق تدريس  تدريب رياضى 633  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5441 (351

  طرق تدريس  تدريب رياضى 634  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5442 (352

  طرق تدريس  تدريب رياضى 635  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5443 (353

  طرق تدريس  تدريب رياضى 636  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5444 (354

  طرق تدريس  تدريب رياضى 637  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5445 (355

  طرق تدريس  تدريب رياضى 638  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5446 (356

  طرق تدريس  تدريب رياضى 639  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5447 (357

  طرق تدريس  تدريب رياضى 640  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  5448 (358

  طرق تدريس  تدريب رياضى 642  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5450 (359

  طرق تدريس  تدريب رياضى 643  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5451 (360

  طرق تدريس  تدريب رياضى 644  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5452 (361

  طرق تدريس  تدريب رياضى 645  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5453 (362

  طرق تدريس  تدريب رياضى 646  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5454 (363

  طرق تدريس  تدريب رياضى 647  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5455 (364

  طرق تدريس  تدريب رياضى 648  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5456 (365

  طرق تدريس  تدريب رياضى 649  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5457 (366

  طرق تدريس  تدريب رياضى 650  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  5458 (367

  طرق تدريس  تدريب رياضى 618  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5479 (368

  طرق تدريس  تدريب رياضى 619  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5480 (369

  طرق تدريس  تدريب رياضى 620  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5481 (370

  طرق تدريس  تدريب رياضى 621  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5482 (371

  طرق تدريس  تدريب رياضى 622  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5483 (372

  طرق تدريس  تدريب رياضى 623  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5484 (373

  طرق تدريس  تدريب رياضى 624  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5485 (374

  طرق تدريس  تدريب رياضى 625  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5486 (375

  طرق تدريس  تدريب رياضى 626  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5487 (376
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 627  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  5488 (377

  طرق تدريس  تدريب الرياضى 613  راتب، أسامة كامل.  اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني :  5529 (378

  طرق تدريس  تدريب الرياضى 614  راتب، أسامة كامل.  اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني :  5530 (379

  طرق تدريس  تدريب الرياضى 615  راتب، أسامة كامل.  اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني :  5531 (380

  طرق تدريس  تدريب الرياضى 616  راتب، أسامة كامل.  اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني :  5532 (381

  طرق تدريس  تدريب الرياضى 617  راتب، أسامة كامل.  اإلعداد النفسي لتدريب الناشئني :  5533 (382

  طرق تدريس  تدريب رياضى 628    املوسوعة العلمية فى التدريب :  5548 (383

  طرق تدريس  تدريب رياضى 629    املوسوعة العلمية فى التدريب :  5549 (384

  طرق تدريس  تدريب رياضى 630    املوسوعة العلمية فى التدريب :  5550 (385

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 675  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  5827 (386

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 677  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  5828 (387

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 677  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  5829 (388

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 678  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  5830 (389

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 680  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  5832 (390

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 681  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  5833 (391

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 684  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  5836 (392

  طرق التدريس  تدريب رياضي725  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5903 (393

  طرق التدريس  تدريب رياضي726  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5904 (394

  طرق التدريس  تدريب رياضي727  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5905 (395

  طرق التدريس  تدريب رياضي728  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5906 (396

  طرق التدريس  تدريب رياضي729  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5907 (397

  طرق التدريس  تدريب رياضي730  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5908 (398

  طرق التدريس  تدريب رياضي731  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5909 (399

  طرق التدريس  تدريب رياضي733  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5911 (400

  طرق التدريس  تدريب رياضي 734  حسانني، حممد صبحى.  موسوعة التدريب الرياضى التطبيقى :  5912 (401

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 754  درويش، كمال.  اإلداره الرياضيه :  5939 (402

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 755  درويش، كمال.  اإلداره الرياضيه :  5940 (403

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 756  درويش، كمال.  اإلداره الرياضيه :  5941 (404

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 757  درويش، كمال.  اإلداره الرياضيه :  5942 (405

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 758  درويش، كمال.  اإلداره الرياضيه :  5943 (406

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا759  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  5944 (407

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا761  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  5946 (408

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا762  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  5947 (409

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا763  أمحد، بسطويسى.  أسس ونظريات احلركة /  5948 (410

  طرق تدريس  تدريب رياضى 764  اخلوىل، امني انور.  الرتبية الرياضية املدرسية :  5949 (411

  طرق تدريس  تدريب رياضى 765  اخلوىل، امني انور.  الرتبية الرياضية املدرسية :  5950 (412

  طرق تدريس  تدريب رياضى 766  اخلوىل، امني انور.  الرتبية الرياضية املدرسية :  5951 (413

  طرق تدريس  تدريب رياضى 767  اخلوىل، امني انور.  الرتبية الرياضية املدرسية :  5952 (414

  طرق تدريس  تدريب رياضى 768  اخلوىل، امني انور.  الرتبية الرياضية املدرسية :  5953 (415

  طرق تدريس  تدريب رياضى 750  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  6074 (416

  طرق تدريس  تدريب رياضى 751  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  6075 (417
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 752  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  6076 (418

  طرق تدريس  تدريب رياضى 753  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  6077 (419

  طرق تدريس  تدريب رياضى 769  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  6078 (420

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1048  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6153 (421

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1049  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6154 (422

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1050  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6155 (423

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1051  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6156 (424

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1052  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6157 (425

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1053  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6158 (426

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1054  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6159 (427

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1055  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6160 (428

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1056  الشافعى، حسن أمحد.  العالقات العامة يف الرتبية البدنية والرياضة /  6161 (429

  طرق تدريس  إلدارة الرياضية1068  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6163 (430

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1069  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6164 (431

  طرق تدريس  إلدارة الرياضية1070  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6165 (432

  طرق تدريس  إلدارة الرياضية1071  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6166 (433

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1073  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6167 (434

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1073  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6168 (435

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1074  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6169 (436

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1075  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  6170 (437

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1076  درويش، كمال.  اإلداره الرياضيه :  6171 (438

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1058  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6203.2 (439

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1058  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6203 (440

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1059  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6204 (441

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1059  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6204.2 (442

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1060  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6205.2 (443

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1060  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6205 (444

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1061  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6206 (445

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1061  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6206.2 (446

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1062  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6207.2 (447

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1062  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6207 (448

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1063  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6208 (449

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1063  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6208.2 (450

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1064  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6209.2 (451

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1065  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6210.2 (452

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1065  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6210 (453

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1066  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  6211 (454

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1066  املنريي, حليم  اإلدارة يف امليدان الرياضي  6211.2 (455

  طرق تدريس  تدريب رياضى 797    املوسوعة العلمية فى التدريب :  6229 (456

  طرق تدريس  تدريب رياضى 798    املوسوعة العلمية فى التدريب :  6230 (457

  طرق تدريس  تدريب رياضى 800  اخلطيب، نارميان حممدعلى.  التدريب الرياضى :  6232 (458
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 801  اخلطيب، نارميان حممدعلى.  التدريب الرياضى :  6233 (459

  طرق تدريس  تدريب رياضى 802  اخلطيب، نارميان حممدعلى.  التدريب الرياضى :  6234 (460

  طرق تدريس  تدريب رياضى 803  اخلطيب، نارميان حممدعلى.  التدريب الرياضى :  6235 (461

  طرق تدريس  تدريب رياضى 804  اخلطيب، نارميان حممدعلى.  التدريب الرياضى :  6236 (462

463) 6292  

املدخل لتحليل األبعاد الثالثة حلركة جسم اإلنسان فى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا810  على, عادل عبدالبصري.  اجملال الرياضى /

464) 6293  

املدخل لتحليل األبعاد الثالثة حلركة جسم اإلنسان فى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا811  على, عادل عبدالبصري.  اجملال الرياضى /

465) 6294  

املدخل لتحليل األبعاد الثالثة حلركة جسم اإلنسان فى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا812  على, عادل عبدالبصري.  اجملال الرياضى /

466) 6295  

املدخل لتحليل األبعاد الثالثة حلركة جسم اإلنسان فى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا813  على, عادل عبدالبصري.  اجملال الرياضى /

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا815    علم احلركة التطبيقي /  6302 (467

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا816    علم احلركة التطبيقي /  6303 (468

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا817    علم احلركة التطبيقي /  6304 (469

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا818    علم احلركة التطبيقي /  6305 (470

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا819    علم احلركة التطبيقي /  6306 (471

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 823  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6474 (472

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 824  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6475 (473

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 825  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6476 (474

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 826  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6477 (475

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 827  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6478 (476

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 828  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6479 (477

  طرق تدريس  االدارة الرياضية829  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6480 (478

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 830  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6481 (479

  طرق تدريس  تدريب رياضى 836  البغدادي، حممد رضا.  األهداف واإلختبارات يف املناهج وطرق التدريس :  6502 (480

  طرق تدريس  تدريب رياضى 837  البغدادي، حممد رضا.  األهداف واإلختبارات يف املناهج وطرق التدريس :  6503 (481

  طرق تدريس  تدريب رياضى 838  البغدادي، حممد رضا.  األهداف واإلختبارات يف املناهج وطرق التدريس :  6504 (482

  طرق تدريس  تدريب رياضى 839  البغدادي، حممد رضا.  األهداف واإلختبارات يف املناهج وطرق التدريس :  6505 (483

  طرق تدريس  تدريب رياضى 840  البغدادي، حممد رضا.  األهداف واإلختبارات يف املناهج وطرق التدريس :  6506 (484

  طرق تدريس  تدريب رياضى841  عبدالرمحن، مصطفى حسن.  مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا /  6512 (485

  طرق تدريس  تدريب رياضى842  عبدالرمحن، مصطفى حسن.  مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا /  6513 (486

  طرق تدريس  تدريب رياضى843  عبدالرمحن، مصطفى حسن.  مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا /  6514 (487

  طرق تدريس  تدريب رياضى844  عبدالرمحن، مصطفى حسن.  مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا /  6515 (488

  طرق تدريس  تدريب رياضى845  عبدالرمحن، مصطفى حسن.  مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا /  6516 (489

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 831  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6517 (490

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 833  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6519 (491

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 834  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6520 (492

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 835  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6521 (493

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية867  عويس، خريالدين على.  اإلعالم الرياضى /  6647 (494

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية868  عويس، خريالدين على.  اإلعالم الرياضى /  6648 (495
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية869  عويس، خريالدين على.  اإلعالم الرياضى /  6649 (496

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية871  عويس، خريالدين على.  اإلعالم الرياضى /  6651 (497

  طرق تدريس  تدريب رياضي 912  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6702 (498

  طرق تدريس  تدريب رياضى 913  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6703 (499

  طرق تدريس  تدريب رياضي 914  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6705 (500

  طرق تدريس  تدريب رياضي 915  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6706 (501

  طرق تدريس  تدريب رياضي 916  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6707 (502

  طرق تدريس  تدريب رياضي 917  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6708 (503

  طرق تدريس  تدريب رياضي 918  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6709 (504

  طرق تدريس  تدريب رياضي 919  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6710 (505

  طرق تدريس  تدريب رياضي 920  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6711 (506

  طرق تدريس  تدريب رياضي 921  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  6712 (507

  طرق تدريس  تدريب رياضى 961  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  6737 (508

  طرق تدريس  تدريب رياضى 962  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  6738 (509

  طرق تدريس  تدريب رياضى 963  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  6739 (510

  طرق تدريس  تدريب رياضى 964  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  6740 (511

  طرق تدريس  تدريب رياضى 965  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  6741 (512

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 935  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  6742 (513

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 936  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  6743 (514

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 937  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  6744 (515

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 938  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  6745 (516

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 939  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  6746 (517

  طرق تدريس  تدريب رياضى 940  ابو هرجة، مكارم حلمى.  موسوعة التدريب امليدانى للرتبية الرياضية /  6752 (518

  طرق تدريس  تدريب رياضى 941  ابو هرجة، مكارم حلمى.  موسوعة التدريب امليدانى للرتبية الرياضية /  6753 (519

  طرق تدريس  تدريب رياضى 942  ابو هرجة، مكارم حلمى.  موسوعة التدريب امليدانى للرتبية الرياضية /  6754 (520

  طرق تدريس  تدريب رياضى 943  ابو هرجة، مكارم حلمى.  موسوعة التدريب امليدانى للرتبية الرياضية /  6755 (521

  طرق تدريس  تدريب رياضى 944  ابو هرجة، مكارم حلمى.  موسوعة التدريب امليدانى للرتبية الرياضية /  6756 (522

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 883  السمنودى, حممد كمال.  العالقات العامة يف اجملال الرياضي /  6773 (523

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 884  السمنودى, حممد كمال.  العالقات العامة يف اجملال الرياضي /  6774 (524

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 885  السمنودى, حممد كمال.  العالقات العامة يف اجملال الرياضي /  6775 (525

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 886  السمنودى, حممد كمال.  العالقات العامة يف اجملال الرياضي /  6776 (526

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 873  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6783 (527

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 874  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6784 (528

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 875  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6785 (529

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 876  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  6786 (530

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 847  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6842 (531

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 848  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6843 (532

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 849  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6844 (533

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 850  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6845 (534

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 851  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6846 (535

  طرق تدريس  تدريب رياضى 922  البساطى، أمراهلل أمحد.  قواعد وأسس التدريب الرياضى وتطبيقاته /  6882 (536
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 923  البساطى، أمراهلل أمحد.  قواعد وأسس التدريب الرياضى وتطبيقاته /  6883 (537

  طرق تدريس  تدريب رياضى 924  البساطى، أمراهلل أمحد.  قواعد وأسس التدريب الرياضى وتطبيقاته /  6884 (538

  طرق تدريس  تدريب رياضى 925  البساطى، أمراهلل أمحد.  قواعد وأسس التدريب الرياضى وتطبيقاته /  6885 (539

  طرق تدريس  تدريب رياضى 926  البساطى، أمراهلل أمحد.  قواعد وأسس التدريب الرياضى وتطبيقاته /  6886 (540

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية857  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6902 (541

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية858  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6903 (542

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية859  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6904 (543

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية860  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6905 (544

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية861  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6906 (545

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية862  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6907 (546

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية863  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6908 (547

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية864  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6909 (548

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية865  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6910 (549

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية866  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضية :  6911 (550

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 852  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6935 (551

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 853  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6936 (552

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 854  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6937 (553

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 855  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6938 (554

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 856  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  6939 (555

  طرق تدريس  تدريب رياضى 945  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى للجنسني من الطفوله اىل املراهقه /  6988 (556

  طرق تدريس  تدريب رياضى 946  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى للجنسني من الطفوله اىل املراهقه /  6989 (557

  طرق تدريس  تدريب رياضى 948  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى للجنسني من الطفوله اىل املراهقه /  6991 (558

  طرق تدريس  تدريب رياضى 929  عبد الكريم، عفاف.  طرق التدريس فى الرتبية البدنية والرياضة /  7044 (559

560) 7075  

اسس التدريب الرياضي :لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :ابتدائي اعدادي 

  طرق تدريس  تدريب رياضى 969  عبداحلميد, كمال  ثانوي..عام وفين

561) 7084  

النظريات العامة يف التدريب الرياضي من الطفولة إلي 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 966  جميد، ريسان خريبط.  املراهقة /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 949  عالوى, حممد حسن.  فسيولوجيا التدريب الرياضى /  7087 (562

  طرق تدريس  تدريب رياضى 950  عالوى, حممد حسن.  فسيولوجيا التدريب الرياضى /  7088 (563

  طرق تدريس  تدريب رياضى 967  محاد, مفيت إبراهيم.  التدريب الرياضي الرتبوي /  7091 (564

  طرق تدريس  تدريب رياضى 968  فرج، عنايات حممد امحد.  مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية /  7092 (565

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 846  سامل، خمتار.  تكنولوجيا التجهيزات الرياضية /  7096 (566

  طرق تدريس  951  جابر, جابر عبداحلميد.  التدريس والتعليم :  7134 (567

  طرق تدريس  تدريب رياضى 953  جابر, جابر عبداحلميد.  التدريس والتعليم :  7136 (568

  طرق التدريس  تدريب رياضي 994  جابر عبداحلميد جابر  التدريس والتعلم  7137 (569

  طرق تدريس  تدريب رياضى955  جابر, جابر عبداحلميد.  التدريس والتعليم :  7138 (570

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية877  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  7184 (571

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية878  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  7185 (572

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية879  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  7186 (573

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية880  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  7187 (574
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية891  عبداملقصود، إبراهيم حممود.  إدارة املنافسات والبطوالت والدورات الرياضية /  7188 (575

576) 7230  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 887  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :

577) 7231  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 888  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  البدنية مبدارس البنني والبنات :الرتبية 

578) 7232  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 889  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :

579) 7233  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 890  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :

580) 7234  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 891  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :

581) 7235  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 892  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  البدنية مبدارس البنني والبنات :الرتبية 

582) 7236  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 893  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :

583) 7237  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 894  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :

584) 7238  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 895  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  الرتبية البدنية مبدارس البنني والبنات :

585) 7239  

أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية يف دروس 
  طرق تدريس  تدريب رياضى905  إمساعيل، كمال عبداحلميد.  البدنية مبدارس البنني والبنات :الرتبية 

  طرق تدريس  تدريب رياضى 902  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7240 (586

  طرق تدريس  تدريب رياضى 903  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7241 (587

  طرق تدريس  تدريب رياضى 904  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7242 (588

  طرق تدريس  تدريب رياضى 905  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7243 (589

  طرق تدريس  تدريب رياضى 906  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7244 (590

  طرق تدريس  تدريب رياضى 907  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7245 (591

  طرق تدريس  تدريب رياضى 908  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7246 (592

  طرق تدريس  تدريب رياضى910  أمحد، بسطويسي.  أسس و نظريات التدريب الرياضي /  7248 (593

  طرق التدريس  تدريب رياضي897  البغدادي، حممد رضا.  تكنولوجيا التعليم والتعلم /  7287 (594

  طرق التدريس  تدريب رياضي988  البغدادي، حممد رضا.  تكنولوجيا التعليم والتعلم /  7288 (595

  طرق التدريس  تدريب رياضي 900  البغدادي، حممد رضا.  تكنولوجيا التعليم والتعلم /  7290 (596

  طرق تدريس  تدريب رياضى 930  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  7297 (597

  طرق تدريس  تدريب رياضى 931  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  7298 (598

  طرق تدريس  تدريب رياضى 933  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  7299 (599

  طرق تدريس  تدريب رياضى 934  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  7300 (600

  طرق تدريس  تدريب رياضى 934  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  7301 (601

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 971  دروزة، أفنان نظري.  النظرية فى التدريس وترمجتها عمليَا /  7870 (602

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 972  دروزة، أفنان نظري.  النظرية فى التدريس وترمجتها عمليَا /  7871 (603

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 973  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  7887 (604

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 974  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  7888 (605
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 975  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  7889 (606

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 976  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  7890 (607

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 977  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  7891 (608

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 978  قطامي، يوسف.  تصميم التدريس /  7892 (609

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 979  سعد، ناهد حممود.  طرق التدريس يف الرتبية الرياضية /  8005 (610

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 980  سعد، ناهد حممود.  طرق التدريس يف الرتبية الرياضية /  8006 (611

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 981  سعد، ناهد حممود.  طرق التدريس يف الرتبية الرياضية /  8007 (612

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 982  سعد، ناهد حممود.  طرق التدريس يف الرتبية الرياضية /  8008 (613

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 983  سعد، ناهد حممود.  طرق التدريس يف الرتبية الرياضية /  8009 (614

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 985  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8056 (615

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 986  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8057 (616

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 987  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8058 (617

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 988  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8059 (618

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 989  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  8085 (619

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 990  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  8086 (620

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 991  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  8087 (621

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 989  شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  8089 (622

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1021  احلمامحي, حممد حممد.  التدريب اثناء اخلدمة فى اجملال الرياضى /  8095 (623

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1022  احلمامحي, حممد حممد.  التدريب اثناء اخلدمة فى اجملال الرياضى /  8096 (624

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1023  احلمامحي, حممد حممد.  التدريب اثناء اخلدمة فى اجملال الرياضى /  8097 (625

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1024  احلمامحي, حممد حممد.  التدريب اثناء اخلدمة فى اجملال الرياضى /  8098 (626

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1025  احلمامحي, حممد حممد.  التدريب اثناء اخلدمة فى اجملال الرياضى /  8099 (627

628) 8133  The elements of teaching /  
Banner, James M. 1935-

  طرق التدريس  تدريب رياضي 994  

629) 8134  The elements of teaching /  

Banner, James M. 1935-

  طرق التدريس  تدريب رياضي995  

  طرق تدريس  تدريب رياضى1027  عفيفى، صديق حممد.  الرتبية اخللقية فى املدرسة املصرية /  8136 (630

  طرق تدريس  تدريب رياضى1028  عفيفى، صديق حممد.  الرتبية اخللقية فى املدرسة املصرية /  8137 (631

  طرق تدريس  تدريب رياضى1029  عفيفى، صديق حممد.  الرتبية اخللقية فى املدرسة املصرية /  8138 (632

  طرق تدريس  تدريب رياضى1030  عفيفى، صديق حممد.  الرتبية اخللقية فى املدرسة املصرية /  8139 (633

  دليل املعلم فى النشاط املدرسى والرتبية احلياتية  8144 (634

ابوضبة,شوكت امحد و بسيسو,نائلة 
  طرق تدريس  تدريب رياضى1031  على

  دليل املعلم فى النشاط املدرسى والرتبية احلياتية  8145 (635

ابوضبة,شوكت امحد و بسيسو,نائلة 
  طرق تدريس  تدريب رياضى1032  على

  دليل املعلم فى النشاط املدرسى والرتبية احلياتية  8146 (636

ابوضبة,شوكت امحد و بسيسو,نائلة 
  طرق تدريس  تدريب رياضى1033  على

  دليل املعلم فى النشاط املدرسى والرتبية احلياتية  8147 (637

ابوضبة,شوكت امحد و بسيسو,نائلة 
  طرق تدريس  تدريب رياضى1034  على

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 966  بدران، شبل.  التعليم والتحديث /  8162 (638

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 967  بدران، شبل.  التعليم والتحديث /  8163 (639

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 968  بدران، شبل.  التعليم والتحديث /  8164 (640

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 969  بدران، شبل.  التعليم والتحديث /  8165 (641
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1083  البوهى، فاروق.  مهنة التعليم وادوار املعلم /  8172 (642

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1039  البوهى، فاروق.  مهنة التعليم وادوار املعلم /  8173 (643

  طرق تدريس  تدريب رياضى1040  البوهى، فاروق.  مهنة التعليم وادوار املعلم /  8174 (644

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1041  البوهى، فاروق.  مهنة التعليم وادوار املعلم /  8175 (645

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1042  البوهى، فاروق.  مهنة التعليم وادوار املعلم /  8176 (646

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1001  البوهى، فاروق شوقى.  التخطيط الرتبوى :  8208 (647

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1002  البوهى، فاروق شوقى.  التخطيط الرتبوى :  8209 (648

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1003  البوهى، فاروق شوقى.  التخطيط الرتبوى :  8210 (649

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1005  البوهى، فاروق شوقى.  التخطيط الرتبوى :  8212 (650

651) 8256  

امليكانيكا احليوية وطرق البحث العلمى للحركات 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1016  هومخوت, جريد.  الرياضية /

652) 8258  

امليكانيكا احليوية وطرق البحث العلمى للحركات 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1018  هومخوت, جريد.  الرياضية /

653) 8259  

امليكانيكا احليوية وطرق البحث العلمى للحركات 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1019  هومخوت, جريد.  الرياضية /

654) 8260  

امليكانيكا احليوية وطرق البحث العلمى للحركات 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1020  هومخوت, جريد.  الرياضية /

655) 8278  

سياسيات وبرامج إعداد املعلم العربى وبنية العملية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1043  غنيمة، حممد متوىل.  التعليمية /

656) 8279  

سياسيات وبرامج إعداد املعلم العربى وبنية العملية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1044  غنيمة، حممد متوىل.  التعليمية /

657) 8280  

سياسيات وبرامج إعداد املعلم العربى وبنية العملية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1045  غنيمة، حممد متوىل.  التعليمية /

658) 8281  

سياسيات وبرامج إعداد املعلم العربى وبنية العملية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1046  غنيمة، حممد متوىل.  التعليمية /

659) 8282  

سياسيات وبرامج إعداد املعلم العربى وبنية العملية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1047  غنيمة، حممد متوىل.  التعليمية /

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1012  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  8316 (660

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1013  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  8317 (661

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1014  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  8318 (662

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1015  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  8319 (663

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1086  الشاذلي، أمحد فؤاد.  قواعد االتزان يف اجملال الرياضي /  8369 (664

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1080  عبدالعزيز، صاحل.  الرتبية وطرق التدريس /  8375 (665

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1081  عبدالكريم, عفاف.  الربامج احلركية والتدريس للصغار /  8380 (666

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1082  عبدالرحم، نعمات أمحد.  األنشطة اهلوائية /  8386 (667

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1083  شحاتة، حسن.  النشاط املدرسى:  8395 (668

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1085  عابدين، حممود عباس.  علم إقتصاديات التعليم احلديث /  8399 (669

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1084  حممود، ابراهيم وجيه.  التعليم :  8400 (670

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1078  محص، حمسن حممد.  املرشد فى تدريس الرتبية الرياضية /  8416 (671

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1087  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  8436 (672

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1088  عثمان، إمساعيل حامد.  إدارة األزمات الرياضية /  8437 (673
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  طرق التدريس  ط.س االدارة 1089  بدوى, عصام.  التنظيم و االدارة فى الرتبية البدنية و الرياضة:  8457 (674

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1089  احلمامحى، حممد حممد.  فلسفه اللعب /  8461 (675

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1091  الشافعى، حسن أمحد.  الرتبية الرياضية وقانون البيئة /  8462 (676

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1092  الشافعى, حسن امحد.  املسئولية فى املنافسات الرياضية:  8466 (677

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1094  سعد، ناهد حممود.  طرق التدريس يف الرتبية الرياضية /  8470 (678

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1095  حممد جمدى اجلزيرى  الفلسفة بني االسطورة والتكنولوجيا  8475 (679

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1096  رزق اهلل، رأفت رياض  املنطق الرياضى  8476 (680

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1097  بيل، ارثر.  ادارة االفراد/  8480 (681

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1098  كاشف، عزت حممود.  إقتصاديات الرتبية البدنية والرياضة /  8482 (682

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1099  أبوهرجة،مكارم حلمى.  دراسات وحبوث تطبيقية فى مناهج الرتبية البدنية  8486 (683

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1100  احلمامحى، حممد حممد.  التدريب أثناء اخلدمة يف اجملال الرتبوي :  8488 (684

685) 8489  

اخلصخصة االدارية و القانونية فى الرتبية البدنية و 
  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1101  الشافعى، حسن أمحد.   الرياضة /

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1102  شرف، عبداحلميد.  الربامج فى الرتبية الرياضية :  8490 (686

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1103  منصور، أمحد حامد.  أساسيات تكنولوجيا الرتبية /  8507 (687

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1104  كتش, حممد.  فلسفة إعداد املعلم يف ضوء التحديات املعاصرة /  8508 (688

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1105  خطاب ، على ماهر.  الطرق العلمية لدراسة الطفل /  8509 (689

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1106  كوهني، وليام أ.  فن القيادة /  8524 (690

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1107  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  8531 (691

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1108  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  8532 (692

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1109  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  8533 (693

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1110  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  8534 (694

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1112  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  8536 (695

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1114  أبوهرجة، مكارم حلمى.  مشكالت مناهج الرتبية الرياضية املدرسية :  8538 (696

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1115  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8539 (697

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1116  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8540 (698

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1117  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8541 (699

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1118  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8542 (700

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1119  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8543 (701

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1120  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8544 (702

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1121  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8545 (703

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1122  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا التعليم وأساليبها فى الرتبية الرياضية /  8546 (704

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1123  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8559 (705

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1124  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8560 (706

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1125  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8561 (707

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1126  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8562 (708

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1127  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8563 (709

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1128  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8564 (710

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1129  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8565 (711

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1130  أبوهرجة، مكارم حلمى.  الرتبية الرياضية البيئية بني النظرية والتطبيق /  8566 (712

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1131  امحد، امحد ابراهيم.  العالقات االنسانية فى املؤسسة التعليمية /  8583 (713
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  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1134  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  8831 (714

  طرق التدريس  تدريب رياضي 1132  زغلول،حممد سعد.  تكنو لوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية/  8832 (715

716) 8845  

التعليم اجلامعى والتقويم اجلامعى بني النظرية 
  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1135  شحاتة, حسن.  والتطبيق /

717) 8846  

التعليم اجلامعى والتقويم اجلامعى بني النظرية 
  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1136  شحاتة, حسن.  والتطبيق /

718) 8847  

التعليم اجلامعى والتقويم اجلامعى بني النظرية 
  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1137  شحاتة, حسن.  والتطبيق /

  طرق تدريس  1138  حجى، أمحد إمساعيل.  اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية /  8851 (719

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1138  حجى، أمحد إمساعيل.  اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية /  8852 (720

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1140  حجى، أمحد إمساعيل.  اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية /  8853 (721

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1141  جابر، جابر عبداحلميد.  التعلم و تكنولوجيا التعليم /  8860 (722

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1142  جابر، جابر عبداحلميد.  التعلم و تكنولوجيا التعليم /  8861 (723

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1143  جابر، جابر عبداحلميد.  التعلم و تكنولوجيا التعليم /  8862 (724

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1144  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9023 (725

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1145  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9024 (726

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1146  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9025 (727

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1147  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9026 (728

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1148  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9027 (729

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1149  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9028 (730

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1150  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9029 (731

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1151  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9030 (732

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1152  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9031 (733

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1153  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9032 (734

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1154  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9033 (735

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1155  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9034 (736

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1156  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9035 (737

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1157  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9036 (738

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1158  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9037 (739

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1159  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9038 (740

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1160  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9039 (741

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1161  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9040 (742

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1162  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9041 (743

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1163  مشعون، حممد العربى.  القيادة فى اجملال الرياضى /  9042 (744

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1164  شرف، عبداحلميد.  الربامج فى الرتبية الرياضية :  9063 (745

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1165  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9064 (746

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1166  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9065 (747

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1167  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9066 (748

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1168  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9067 (749

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1169  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9068 (750

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1170  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9069 (751
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1171  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9070 (752

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1172  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9071 (753

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1173  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9072 (754

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1174  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9073 (755

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1175  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9074 (756

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1176  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9075 (757

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1177  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9076 (758

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1178  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9077 (759

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1179  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9078 (760

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1180  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9079 (761

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1181  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9080 (762

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1182  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9081 (763

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1183  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9082 (764

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1184  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9083 (765

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1185  خلوصى, حممد ماجد .  املوسوعة املعمارية : املبانى الرياضية  9366 (766

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1186  خلوصى, حممد ماجد .  املوسوعة املعمارية : املبانى الرياضية  9367 (767

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1187  خلوصى, حممد ماجد .  املوسوعة املعمارية : املبانى الرياضية  9368 (768

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1188  خلوصى, حممد ماجد .  املوسوعة املعمارية : املبانى الرياضية  9369 (769

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1199  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  9435 (770

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1200  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  9436 (771

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1202  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  9438 (772

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1203  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  9439 (773

  طرق التدريس  1204تدريب رياضي   زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  9440 (774

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1206  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  9442 (775

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1208  زغلول، حممد سعد.  تكنولوجيا إعداد معلم الرتبية الرياضية /  9444 (776

  طرق التدريس  تدريب رياضي 1209  حممد, مصطفي عبدالسميع.  تكنولوجيا التعليم :  9510 (777

  طرق التدريس  تدريب رياضي1210  حممد, مصطفي عبدالسميع.  تكنولوجيا التعليم :  9511 (778

  طرق التدريس  تدريب رياضي1211  حممد, مصطفي عبدالسميع.  تكنولوجيا التعليم :  9512 (779

  طرق التدريس  تدريب رياضي1212  حممد, مصطفي عبدالسميع.  تكنولوجيا التعليم :  9513 (780

  طرق التدريس  تدريب رياضي1213  حممد, مصطفي عبدالسميع.  تكنولوجيا التعليم :  9514 (781

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1189  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  9520 (782

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1190  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  9521 (783

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1191  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  9522 (784

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1192  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  9523 (785

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1193  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  9524 (786

787) 9631  

املبادئ األساسية للميكانيكا احليوية فى اجملال الرياضى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1194    /

788) 9632  

املبادئ األساسية للميكانيكا احليوية فى اجملال الرياضى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1195    /

789) 9633  

املبادئ األساسية للميكانيكا احليوية فى اجملال الرياضى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1196    /
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790) 9634  

املبادئ األساسية للميكانيكا احليوية فى اجملال الرياضى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1197    /

791) 9635  

املبادئ األساسية للميكانيكا احليوية فى اجملال الرياضى 
  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1198    /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1215  سامل، وفيقة مصطفى.  تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الرتبية الرياضية /  9677 (792

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1216  سامل، وفيقة مصطفى.  تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الرتبية الرياضية /  9678 (793

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1218  سامل، وفيقة مصطفى.  تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الرتبية الرياضية /  9679 (794

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1218  سامل، وفيقة مصطفى.  تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الرتبية الرياضية /  9680 (795

  طرق تدريس  تدريب رياضى1221  حسن ،زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  9683 (796

  طرق التدريس  1224تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9891 (797

  طرق التدريس  1225تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9892 (798

  طرق التدريس  1226تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9893 (799

  طرق التدريس  1234تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9894 (800

  طرق التدريس  1228تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9895 (801

  طرق التدريس  1229تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9896 (802

  طرق التدريس  1230تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9897 (803

  طرق التدريس  1231تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9898 (804

  طرق التدريس  1233تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9900 (805

  طرق التدريس  1234تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9901 (806

  طرق التدريس  1235تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9902 (807

  طرق التدريس  1239تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9906 (808

  طرق التدريس  1240تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9907 (809

  طرق التدريس  1241تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9908 (810

  طرق التدريس  1243تدريب رياضي   بريقع، حممد جابر.  التدريب العرضي :  9910 (811

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1244  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9936 (812

  طرق تدريس  تدريب رياضى1245  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9937 (813

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1246  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9938 (814

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1247  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9939 (815

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1248  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9940 (816

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1249  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9941 (817

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1250  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9942 (818

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1251  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9943 (819

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1252  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9944 (820

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1253  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9945 (821

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1254  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9946 (822

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1255  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9947 (823

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1256  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9948 (824

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1257  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9949 (825

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1258  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9950 (826

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1259  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9951 (827

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1260  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9952 (828



 طرق التدريسفهرس  |جامعة طنطا  |مكتبة كلية التربية الرياضية 

 73من  24الصفحة 

 اجملموعة املنتمي إليها موقع الرف املؤلف عنوان الكتاب الرقم العام 

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1261  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9953 (829

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1262  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9954 (830

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1263  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9955 (831

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1264  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9956 (832

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1265  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9957 (833

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1266  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9958 (834

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1268  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9960 (835

  طرق تدريس  تدريب رياضى 12469  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9961 (836

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1270  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9962 (837

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1271  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9963 (838

  طرق تدريس  تدريب رياضى1272  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9964 (839

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1273  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9965 (840

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1274  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9966 (841

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1275  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9967 (842

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1276  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9968 (843

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1278  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9969 (844

  طرق تدريس  تدريب رياضى1278  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9970 (845

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1279  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9971 (846

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1280  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9972 (847

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1281  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9973 (848

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1282  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9974 (849

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1283  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادىء التدريب فى رياضة املصارعة :  9975 (850

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1284  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9976 (851

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1285  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9977 (852

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1290  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9982 (853

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1292  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9983 (854

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1292  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9984 (855

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1293  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9985 (856

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1301  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9992 (857

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1302  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9993 (858

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1302  السكرى، خريية إبراهيم.  سنة / 18-6سلسلة التدريب املتكامل لصناعة البطل من   9994 (859

  طرق التدريس  تدريب رياضي1304  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  9996 (860

  طرق التدريس  تدريب رياضي1305  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  9997 (861

  طرق التدريس  تدريب رياضي1306  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  9998 (862

  طرق التدريس  تدريب رياضي 1307  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  9999 (863

  طرق التدريس  تدريب رياضي1308  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10000 (864

  طرق التدريس  تدريب رياضي1309  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10001 (865

  طرق التدريس  تدريب رياضي1310  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10002 (866

  طرق التدريس  تدريب رياضي1311  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10003 (867

  طرق التدريس  تدريب رياضي1312  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10004 (868

  طرق التدريس  تدريب رياضي1333  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10005 (869
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  طرق التدريس  تدريب رياضي1314  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10006 (870

  طرق التدريس  تدريب رياضي1315  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10007 (871

  طرق التدريس  تدريب رياضي1317  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10009 (872

  طرق التدريس  تدريب رياضي1318  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10010 (873

  طرق التدريس  تدريب رياضي1319  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10011 (874

  طرق التدريس  تدريب رياضي1320  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10012 (875

  طرق التدريس  تدريب رياضي1321  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10013 (876

  طرق التدريس  تدريب رياضي1322  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10014 (877

  طرق التدريس  تدريب رياضي1323  بريقع، حممد جابر.  املنظومة املتكاملة فى تدريب القوة والتحمل العضلى /  10015 (878

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1324  مصطفى، أمحد مصطفى.  املدير و مهاراتة السلوكية /  10061 (879

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1325  الشافعى، حسن أمحد.  اإلستثمار والتسويق فى الرتبية البدنية والرياضة =  10062 (880

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1326  ماهر, أمحد.  مهارات إدارة اإلجتماعات /  10066 (881

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1327  عبد احملسن، توفيق حممد.  حبوث التسويق/  10067 (882

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1328  توفيق، عبدالرمحن.  االدارة بذكاء :  10068 (883

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1329    منهج املهارات القيادية /  10071 (884

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1330  الربادعى ،بسيونى حممد  رحلة التميز اإلدارى:  10072 (885

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1331  عباس، صالح.  اخلصخصة :  10073 (886

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1332  يوسف، مجعة سيد.  إدارة ضغوط العمل :  10074 (887

888) 10075  

الدور القيادي لرؤساء األقسام العلمية يف اجلامعات 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1333  حمجوب, بسمات فيصل.  العربية/

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1334  ماهر, أمحد.  مهارات إدارة اإلجتماعات /  10082 (889

  طرق تدريس  1335  ماهر, أمحد.  كيفية التعامل مع إدارة ضغوط العمل /  10084 (890

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1336  ماهر, امحد.  ادارة الذات /  10085 (891

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1337  البطل، منى حممد إبراهيم.  تكنولوجيا إدارة املواد =  10086 (892

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1338  هندى،منري ابراهيم.  ادارة املنشات املالية/  10087 (893

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1339  السامل، مؤيد سعيد.  منظمات التعليم /  10089 (894

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادلرة 1340  جاد الرب، سيد حممد.  إدارة املوارد البشرية :  10090 (895

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1341  افندى، عطية حسني.  متكني العاملني :  10097 (896

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1343  ماهر, أمحد .  مهارات التفاوض /  10098 (897

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1343  اهلواري, سيد.  االدارة :  10099 (898

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1344  راتشمان، دافيد.  اإلدارة املعاصرة /  10101 (899

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1345  مصطفى، امحد سيد.  املدير وحتديات العوملة :  10102 (900

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1346  الصحن، حممد فريد.  التسويق /  10104 (901

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1347  جوملان، دانيال.  القادة اجلدد :  10110 (902

903) 10132  

اإلعالم الرتبوى فى جماالت الرياضه وإستثمار أوقات 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة 1349  احلمامحى، حممد.  الفراغ /

  طرق تدريس  تدريب رياضى1361  حسن, زكى حممد حممد.  التدريب املتقاطع :  10141 (904

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1362  حسن, زكى حممد حممد.  التدريب املتقاطع :  10142 (905

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1351  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  10158 (906

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1352  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  10159 (907

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1353  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  10160 (908
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1363  اخلطيب، نارميان حممدعلى.  التدريب الرياضى :  10170 (909

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1365  اخلطيب، نارميان حممدعلى.  التدريب الرياضى :  10172 (910

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1359  حسام الدين، طلحة.  مقدمة فى اإلدارة الرياضية :  10184 (911

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1369  درويش، كمال.  اجلديد فى التدريب الدائرى :  10194 (912

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1370  درويش، كمال.  اجلديد فى التدريب الدائرى :  10195 (913

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1371  درويش، كمال.  اجلديد فى التدريب الدائرى :  10196 (914

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1367  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  ديناميكية تدريس الرتبية الرياضية /  10207 (915

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1368  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  ديناميكية تدريس الرتبية الرياضية /  10208 (916

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1377    علم احلركة التطبيقي /  10253 (917

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1372  على، مسري عبداحلميد.  اإلعالم والعالقات العامة فى اجملال الرياضى /  10270 (918

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1373  على، مسري عبداحلميد.  اإلعالم والعالقات العامة فى اجملال الرياضى /  10271 (919

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1378  امحد، حافظ فرج.  ادارة املؤسسات الرتبوية /  10365 (920

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1379  امحد، حافظ فرج.  ادارة املؤسسات الرتبوية /  10366 (921

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1380  امحد، حافظ فرج.  ادارة املؤسسات الرتبوية /  10367 (922

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1381  امحد، حافظ فرج.  ادارة املؤسسات الرتبوية /  10368 (923

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1382  نوتس، كويك.  أساليب الدعاية التسويقية الناجحة /  10373 (924

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1383  نوتس، كويك.  أساليب الدعاية التسويقية الناجحة /  10374 (925

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1384  نوتس، كويك.  أساليب الدعاية التسويقية الناجحة /  10375 (926

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1385  نوتس، كويك.  أساليب الدعاية التسويقية الناجحة /  10376 (927

  كسف جترى حبثا تسويقيا للمنتج اجلديد؟  10377 (928

اللجنة العلمية للتأليف التحرير 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1386  والنشر, عماد احلداد

  كسف جترى حبثا تسويقيا للمنتج اجلديد؟  10378 (929

اللجنة العلمية للتأليف التحرير 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1387  والنشر, عماد احلداد

  كسف جترى حبثا تسويقيا للمنتج اجلديد؟  10379 (930

اللجنة العلمية للتأليف التحرير 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1388  والنشر, عماد احلداد

  كسف جترى حبثا تسويقيا للمنتج اجلديد؟  10380 (931

اللجنة العلمية للتأليف التحرير 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1389  والنشر, عماد احلداد

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1390  نوتس، كويك.  إدارة التسويق واملبيعات /  10381 (932

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1391  نوتس، كويك.  إدارة التسويق واملبيعات /  10382 (933

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1392  نوتس، كويك.  إدارة التسويق واملبيعات /  10383 (934

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1393  نوتس، كويك.  إدارة التسويق واملبيعات /  10384 (935

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1394  كوهني، وليام أ.  فن القيادة /  10385 (936

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1395  كوهني، وليام أ.  فن القيادة /  10386 (937

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1396  كوهني، وليام أ.  فن القيادة /  10387 (938

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1397  كوهني، وليام أ.  فن القيادة /  10388 (939

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1398  أمحد، طارق سيد.  اإلعالم احمللى وقضايا اجملتمع /  10401 (940

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1399  أمحد، طارق سيد.  اإلعالم احمللى وقضايا اجملتمع /  10402 (941

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1400  أمحد، طارق سيد.  اإلعالم احمللى وقضايا اجملتمع /  10403 (942

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1401  أمحد، طارق سيد.  اإلعالم احمللى وقضايا اجملتمع /  10404 (943

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1402  الصويف، خالد.  العالقات العامة :  10405 (944

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1403  الصويف، خالد.  العالقات العامة :  10406 (945
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1404  الصويف، خالد.  العالقات العامة :  10407 (946

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1405  الصويف، خالد.  العالقات العامة :  10408 (947

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1406  أبوشنب, مجال حممد.  اإلتصال واإلعالم واجملتمع :  10409 (948

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1407  أبوشنب, مجال حممد.  اإلتصال واإلعالم واجملتمع :  10410 (949

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1408  أبوشنب, مجال حممد.  اإلتصال واإلعالم واجملتمع :  10411 (950

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1409  أبوشنب, مجال حممد.  اإلتصال واإلعالم واجملتمع :  10412 (951

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1413    علم احلركة التطبيقي /  10430 (952

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1414    علم احلركة التطبيقي /  10431 (953

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1415    علم احلركة التطبيقي /  10432 (954

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1406  امحد، ابراهيم امحد.  االدارة التعليمية :  10442 (955

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1412  امحد، ابراهيم امحد.  االدارة التعليمية :  10444 (956

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1416  ابو هرجة، مكارم حلمى.  موسوعة التدريب امليدانى للرتبية الرياضية /  10464 (957

  طرق التدريس  الدارة رياضية1418  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  10484 (958

  طرق التدريس  االدارة رياضية1394  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  10485 (959

  طرق التدريس  االدارة رياضية1395  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  10486 (960

  طرق التدريس  االدارة رياضية1396  شرف، عبد احلميد.  التخطيط فى الرتبية الرياضية :  10487 (961

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1422  حممد، تهانى عبدالسالم.  إدارة املعسكرات احلديثة /  10535 (962

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1423  حممد، تهانى عبدالسالم.  إدارة املعسكرات احلديثة /  10536 (963

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1424  حممد، تهانى عبدالسالم.  إدارة املعسكرات احلديثة /  10537 (964

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1425  حممد، تهانى عبدالسالم.  إدارة املعسكرات احلديثة /  10538 (965

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1430  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  10591 (966

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1432  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  10593 (967

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1433  البيك، على فهمى.  أسس وبرامج التدريب الرياضى للحكام /  10594 (968

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1426  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  10599 (969

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1427  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  10600 (970

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1428  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  10601 (971

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1429  على، مسري عبداحلميد.  إداره اهليئات الرياضية :  10602 (972

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1434  سامل، وفيقة مصطفى.  تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الرتبية الرياضية /  10659 (973

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1066  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  2. 1066 (974

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1435  سامل، وفيقة مصطفى.  تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الرتبية الرياضية /  10660 (975

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1436  سامل، وفيقة مصطفى.  تكنولوجيا التعليم والتعلم فى الرتبية الرياضية /  10661 (976

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1438  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10691 (977

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1439  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10692 (978

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1440  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10693 (979

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1441  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10694 (980

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1442  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10695 (981

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1443  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10696 (982

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1444  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10697 (983

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1445  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10698 (984

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1446  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10699 (985

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1447  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10700 (986
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1448  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10701 (987

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1449  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10702 (988

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1450  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10703 (989

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1451  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10704 (990

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1452  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10705 (991

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1453  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10706 (992

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1454  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10707 (993

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1455  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10708 (994

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1456  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10709 (995

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1457  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10710 (996

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1458  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10711 (997

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1459  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10712 (998

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1460  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10713 (999

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1461  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10714 (1000

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1462  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  10715 (1001

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1465  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10741 (1002

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1466  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10742 (1003

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1467  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10743 (1004

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1468  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10744 (1005

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1469  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10745 (1006

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1470  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10746 (1007

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1471  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10747 (1008

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1472  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10748 (1009

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1473  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10749 (1010

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1475  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10751 (1011

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1476  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10752 (1012

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1477  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10753 (1013

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1478  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10754 (1014

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1477  الروبى، حممد رضا حافظ.  برامج التدريب ومترينات اإلعداد /  10755 (1015

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1482  حسن امحد الشافعي  دراسات اجلدوي واملشروعات الصغرية  10756 (1016

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1483  املغربى، عبداحلميد عبدالفتاح.  نظم املعلومات االداريه :  10758 (1017

  طرق التدريس  تدريب رياضي 1484  ماهر، أمحد.  كيف تدير رئيسك :  10760 (1018

1019) 10773  

تنمية مهارات مدراء املوارد البشرية يف اختيار الشخص 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1486  الربادعي، بسيونى حممد.  املناسب للوظائف :

1020) 10774  

تنمية مهارات مدراء املوارد البشرية يف اختيار الشخص 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1487  الربادعي، بسيونى حممد.  املناسب للوظائف :

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1488  مصطفى، أمحد سيد.  التنافسيه فى القرن احلادى والعشرون :  10775 (1021

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1489  مصطفى، أمحد سيد.  التنافسيه فى القرن احلادى والعشرون :  10776 (1022

1023) 10777  

اخلصخصة االدارية و القانونية فى الرتبية البدنية و 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1490  الشافعى، حسن أمحد.   الرياضة /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1491  الشافعى، حسن أمحد.اخلصخصة االدارية و القانونية فى الرتبية البدنية و   10778 (1024
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   الرياضة /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1478  العميدان،ابراهيم بن عبد اهلل.  التدريس التفكري/  10782 (1025

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1479  العميدان،ابراهيم بن عبد اهلل.  التدريس التفكري/  10783 (1026

1027) 10804  

االحتياجات التدريبية بني النظرية والتطبيق وأساليب 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1492  السيد، رضا.  إعداداخلطة التدريبية/

1028) 10805  

االحتياجات التدريبية بني النظرية والتطبيق وأساليب 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1493  السيد، رضا.  إعداداخلطة التدريبية/

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1494  نوتس، كويك.  إدارة التسويق واملبيعات /  10808 (1029

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1495  نوتس، كويك.  إدارة التسويق واملبيعات /  10809 (1030

  طرق تدريس  تدريب رياضى1496  بدران، شبل.  األصول الفلسفية للرتبية /  10810 (1031

  طرق التدريس  تدريب رياضي 1497  بدران، شبل  األصول الفلسفية واإلجتماعية لإلدارة املدرسية /  10811 (1032

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1498  بدران، شبل.  األصول الفلسفية للرتبية /  10812 (1033

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1496  بدران، شبل.  األصول الفلسفية للرتبية /  10813 (1034

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1500  الصرييف، حممد.  إدارة الوقت /  10944 (1035

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1501  الصرييف، حممد.  إدارة الوقت /  10945 (1036

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1502  الصرييف، حممد.  إدارة الوقت /  10946 (1037

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1503  على، عادل عبدالبصري.  التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق /  10996 (1038

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1504  على، عادل عبدالبصري.  التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق /  10997 (1039

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1505  على، عادل عبدالبصري.  التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق /  10998 (1040

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1506  على، عادل عبدالبصري.  التحليل البيوميكانيكى حلركات جسم االنسان :  11037 (1041

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1507  على، عادل عبدالبصري.  التحليل البيوميكانيكى حلركات جسم االنسان :  11038 (1042

1043) 11072  

اإلعالم الرتبوى فى جماالت الرياضه وإستثمار أوقات 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1514  احلمامحى، حممد.  الفراغ /

1044) 11073  

اإلعالم الرتبوى فى جماالت الرياضه وإستثمار أوقات 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1515  احلمامحى، حممد.  الفراغ /

1045) 11074  

اإلعالم الرتبوى فى جماالت الرياضه وإستثمار أوقات 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1516  احلمامحى، حممد.  الفراغ /

1046) 11075  

اإلعالم الرتبوى فى جماالت الرياضه وإستثمار أوقات 
  طرق التدريس  ط.س.االدارة1517  احلمامحى، حممد.  الفراغ /

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1518  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية :  11086 (1047

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1519  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية :  11087 (1048

  طرق التدريس  ط.س.االدارة1520  شرف، عبداحلميد.  اإلدارة فى الرتبية الرياضية :  11088 (1049

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1511  ابوهرجة، مكارم حلمى حممد.  العوملة واالبداع فى الرتبية الرياضية املدرسية /  11092 (1050

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1512  ابوهرجة، مكارم حلمى حممد.  العوملة واالبداع فى الرتبية الرياضية املدرسية /  11093 (1051

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1513  ابوهرجة، مكارم حلمى حممد.  العوملة واالبداع فى الرتبية الرياضية املدرسية /  11094 (1052

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1521  جنم، جنم عبود.  اإلدارة األلكرتونية :  11095 (1053

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1522  جنم، جنم عبود.  اإلدارة األلكرتونية :  11096 (1054

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1523  كنج، نيجل.  إدارة أنشطة اإلبتكار والتغيري :  11097 (1055

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1524  كنج، نيجل.  إدارة أنشطة اإلبتكار والتغيري :  11098 (1056

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1506  عبد الصمد، طارق فاروق.  نظرية اخلصائص االساسية :  11099 (1057

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1507  عبد الصمد، طارق فاروق.  نظرية اخلصائص االساسية :  11100 (1058
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1525  الصريفى، حممد.  العملية اإلدارية /  11116 (1059

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1526  الصريفى، حممد.  العملية اإلدارية /  11117 (1060

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1527  الصريفى، حممد.  العملية اإلدارية /  11118 (1061

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1529  العلقامى، نبيه.  مقدمة فى السياسات اإلدارية :  11126 (1062

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1530  العلقامى، نبيه.  مقدمة فى السياسات اإلدارية :  11127 (1063

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1531  الصريفى، حممد.  ادارة اجلودة الشاملة /  11144 (1064

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1532  الصريفى، حممد.  ادارة اجلودة الشاملة /  11145 (1065

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1531  الصريفى، حممد.  ادارة اجلودة الشاملة /  11146 (1066

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1534  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  ديناميكية تدريس الرتبية الرياضية /  11157 (1067

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1535  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادئ التدريب فى رياضة املصارعة :  11175 (1068

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1536  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادئ التدريب فى رياضة املصارعة :  11176 (1069

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1537  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادئ التدريب فى رياضة املصارعة :  11177 (1070

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1538  عفت الطنطاوى-فوزى الشربينى  املديوالت التعليمية  11178 (1071

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1539  عفت الطنطاوى-فوزى الشربينى  املديوالت التعليمية  11179 (1072

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1540  عفت الطنطاوى-فوزى الشربينى  املديوالت التعليمية  11180 (1073

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1541  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادئ التدريب فى رياضة املصارعة :  11181 (1074

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1542  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادئ التدريب فى رياضة املصارعة :  11182 (1075

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1543  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادئ التدريب فى رياضة املصارعة :  11183 (1076

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1544  الروبى، حممد رضا حافظ.  مبادئ التدريب فى رياضة املصارعة :  11184 (1077

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1545  العميدان،ابراهيم بن عبد اهلل.  التدريس التفكري/  11185 (1078

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1546  العميدان،ابراهيم بن عبد اهلل.  التدريس التفكري/  11186 (1079

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1548  العميدان،ابراهيم بن عبد اهلل.  التدريس التفكري/  11188 (1080

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1549  العميدان،ابراهيم بن عبد اهلل.  التدريس التفكري/  11189 (1081

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1557  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  11284 (1082

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1558  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  11285 (1083

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1556  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  11286 (1084

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1557  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  11287 (1085

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1558  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  11288 (1086

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1562   سالمة، حممد عبدالعزيز.   منظور حديث فى االدارة الرياضية /  11289 (1087

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1563   سالمة، حممد عبدالعزيز.   منظور حديث فى االدارة الرياضية /  11290 (1088

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1564   سالمة، حممد عبدالعزيز.   منظور حديث فى االدارة الرياضية /  11291 (1089

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1565   سالمة، حممد عبدالعزيز.   منظور حديث فى االدارة الرياضية /  11292 (1090

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1566   سالمة، حممد عبدالعزيز.   منظور حديث فى االدارة الرياضية /  11293 (1091

1092) 11309  

االدارة االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجى فى الرتبية 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1567  حسن امحد الشافعى  البدنية والرياضة

1093) 11310  

االدارة االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجى فى الرتبية 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1568  حسن امحد الشافعى  البدنية والرياضة

1094) 11311  

االدارة االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجى فى الرتبية 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1569  حسن امحد الشافعى  البدنية والرياضة

1095) 11312  

االدارة االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجى فى الرتبية 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1570  حسن امحد الشافعى  البدنية والرياضة
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1096) 11313  

االدارة االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجى فى الرتبية 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1571  حسن امحد الشافعى  البدنية والرياضة

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1550  خفاجة, مريفت على.  املدخل اإىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية /  11339 (1097

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1551  خفاجة, مريفت على.  املدخل اإىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية /  11340 (1098

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1553  خفاجة, مريفت على.  املدخل اإىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية /  11342 (1099

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1572  حممود، أمرية حسن.  االجتاهات احلديثة فى علم التدريب الرياضى /  11394 (1100

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1576  حممود، أمرية حسن.  االجتاهات احلديثة فى علم التدريب الرياضى /  11398 (1101

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1814  باهي،مصطفي حسني.  مهارات القيادة يف اجملال الرياضي:  11479 (1102

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1815  باهي،مصطفي حسني.  مهارات القيادة يف اجملال الرياضي:  11480 (1103

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1816  باهي،مصطفي حسني.  مهارات القيادة يف اجملال الرياضي:  11481 (1104

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1817  باهي،مصطفي حسني.  مهارات القيادة يف اجملال الرياضي:  11482 (1105

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1818  باهي،مصطفي حسني.  مهارات القيادة يف اجملال الرياضي:  11483 (1106

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1580    املدخل فى االدارة املدرسية  11514 (1107

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1581    املدخل فى االدارة املدرسية  11515 (1108

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1582    املدخل فى االدارة املدرسية  11516 (1109

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1583    املدخل فى االدارة املدرسية  11517 (1110

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1584    املدخل فى االدارة املدرسية  11518 (1111

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1585  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  11536 (1112

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1586  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  11537 (1113

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1587  درويش، كمال الدين عبد الرمحن.  التشريعات والقوانني :  11538 (1114

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1588  درويش، كمال الدين عبد الرمحن.  التشريعات والقوانني :  11539 (1115

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1589  درويش، كمال الدين عبد الرمحن.  التشريعات والقوانني :  11540 (1116

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1592  درويش، عفاف عبد املنعم.  تكنولوجيا ادارة املؤسسات الرياضية :  11555 (1117

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1593  درويش، عفاف عبد املنعم.  تكنولوجيا ادارة املؤسسات الرياضية :  11556 (1118

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1594  درويش، عفاف عبد املنعم.  تكنولوجيا ادارة املؤسسات الرياضية :  11557 (1119

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1595  درويش، عفاف عبد املنعم.  تكنولوجيا ادارة املؤسسات الرياضية :  11558 (1120

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 15926  درويش، عفاف عبد املنعم.  تكنولوجيا ادارة املؤسسات الرياضية :  11559 (1121

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1606  جلون، عدنان درويش.  تقنية التدريب باستخدام السري املتحرك =  11572 (1122

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1607  جلون، عدنان درويش.  تقنية التدريب باستخدام السري املتحرك =  11573 (1123

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1608  جلون، عدنان درويش.  تقنية التدريب باستخدام السري املتحرك =  11574 (1124

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1609  جلون، عدنان درويش.  تقنية التدريب باستخدام السري املتحرك =  11575 (1125

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1610  جلون، عدنان درويش.  تقنية التدريب باستخدام السري املتحرك =  11576 (1126

1127) 11597  

تطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل ا العملية التعليمية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1611  أبوسامل، وفيقة مصطفى حسن  التعلمية فى الرتبية البدنية والرياضة

1128) 11598  

تطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل ا العملية التعليمية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1612  أبوسامل، وفيقة مصطفى حسن  التعلمية فى الرتبية البدنية والرياضة

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1597  على، مسري عبداحلميد.  اإلعالم والعالقات العامة فى اجملال الرياضى /  11606 (1129

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1598  على، مسري عبداحلميد.  اإلعالم والعالقات العامة فى اجملال الرياضى /  11607 (1130

1131) 11629  

تطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل ا العملية التعليمية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1613  أبوسامل، وفيقة مصطفى حسن  التعلمية فى الرتبية البدنية والرياضة

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1614  أبوسامل، وفيقة مصطفى حسنتطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل ا العملية التعليمية   11630 (1132
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  الرتبية البدنية والرياضةالتعلمية فى 

1133) 11631  

تطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل ا العملية التعليمية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1615  أبوسامل، وفيقة مصطفى حسن  التعلمية فى الرتبية البدنية والرياضة

1134) 11633  

تطبيقات تكنولوجيا التعليم وتفعيل ا العملية التعليمية 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 1617  أبوسامل، وفيقة مصطفى حسن  التعلمية فى الرتبية البدنية والرياضة

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1618  مخيس، حممد عطية.  تكنولوجيا التعليم والتعلم /  11651 (1135

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1619  مخيس، حممد عطية.  تكنولوجيا التعليم والتعلم /  11652 (1136

  طرق التدريس  تدريب رياضى 1620  على، حممد السيد.  تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية :  11655 (1137

  طرق التدريس  تدريب رياضى1621  على، حممد السيد.  تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية :  11656 (1138

  طرق التدريس  تدريب رياضى1622  على، حممد السيد.  تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية :  11657 (1139

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1599  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  11677 (1140

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1600  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  11678 (1141

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1601  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  11679 (1142

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1602  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  11680 (1143

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1603  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  11681 (1144

1145) 11697  

تطبيقات عمليه للتدريب العقلى وتدريب اجلهاز العصبى 
  طرق التدريس  1629تدريب رياضي   شحاته، حممد إبراهيم.  الالارادى فى اجملال الرياضى /

1146) 11698  

تطبيقات عمليه للتدريب العقلى وتدريب اجلهاز العصبى 
  طرق التدريس  1631تدريب رياضي   شحاته، حممد إبراهيم.  الالارادى فى اجملال الرياضى /

1147) 11700  

تطبيقات عمليه للتدريب العقلى وتدريب اجلهاز العصبى 
  طرق التدريس  1632تدريب رياضي   شحاته، حممد إبراهيم.  الالارادى فى اجملال الرياضى /

1148) 11701  

تطبيقات عمليه للتدريب العقلى وتدريب اجلهاز العصبى 
  طرق التدريس  1633تدريب رياضي   شحاته، حممد إبراهيم.  الالارادى فى اجملال الرياضى /

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1634  ابومنرة ،حممد مخيس.  الرتبية الرياضية /  11736 (1149

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1635  حسنني، حممد لطفى السيد.  اإلجناز الرياضى وقواعد العمل التدريبى:  11737 (1150

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1636  حسنني، حممد لطفى السيد.  اإلجناز الرياضى وقواعد العمل التدريبى:  11738 (1151

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1637  حسنني، حممد لطفى السيد.  اإلجناز الرياضى وقواعد العمل التدريبى:  11739 (1152

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1638  حسنني، حممد لطفى السيد.  اإلجناز الرياضى وقواعد العمل التدريبى:  11740 (1153

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1639  حسنني، حممد لطفى السيد.  اإلجناز الرياضى وقواعد العمل التدريبى:  11741 (1154

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1577  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  11747 (1155

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1578  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  11748 (1156

  طرق تدريس  ط.س ميكانيكا1579  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  11749 (1157

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1624  صاحل، ماجدة حممود.  التدريب امليداني:  11758 (1158

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1624  صاحل، ماجدة حممود.  التدريب امليداني:  11759 (1159

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1626  صاحل، ماجدة حممود.  التدريب امليداني:  11760 (1160

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1627  صاحل، ماجدة حممود.  التدريب امليداني:  11761 (1161

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1628  صاحل، ماجدة حممود.  التدريب امليداني:  11762 (1162

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1640  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  11773 (1163

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1641  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  11774 (1164

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1643  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  11776 (1165

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1644  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  11777 (1166
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1709  نوريس، كريستوفر.  برنامج متكامل لتدريبات البطن =  11829 (1167

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1710  نوريس، كريستوفر.  برنامج متكامل لتدريبات البطن =  11830 (1168

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1711  نوريس، كريستوفر.  برنامج متكامل لتدريبات البطن =  11831 (1169

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1712  نوريس، كريستوفر.  برنامج متكامل لتدريبات البطن =  11832 (1170

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1713  نوريس، كريستوفر.  برنامج متكامل لتدريبات البطن =  11833 (1171

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1714  عالوى، حممد حسن.  علم التدريب الرياضى /  11834 (1172

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1715  عالوى، حممد حسن.  علم التدريب الرياضى /  11835 (1173

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1716  عالوى، حممد حسن.  علم التدريب الرياضى /  11836 (1174

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1717  عالوى، حممد حسن.  علم التدريب الرياضى /  11837 (1175

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1718  عالوى، حممد حسن.  علم التدريب الرياضى /  11838 (1176

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1719  الشحات، حممد حممد.  تدريس الرتبية الرياضية /  11839 (1177

  طرق تدريس  تدريب رياضى1720  الشحات، حممد حممد.  تدريس الرتبية الرياضية /  11840 (1178

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1721  الشحات، حممد حممد.  تدريس الرتبية الرياضية /  11841 (1179

  طرق تدريس  تدريب رياضى1722  الشحات، حممد حممد.  تدريس الرتبية الرياضية /  11842 (1180

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1723  الشحات، حممد حممد.  تدريس الرتبية الرياضية /  11843 (1181

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1723  باردر، أوين.  برنامج اجلرى لزيادة اللياقة /  11855 (1182

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1725  باردر، أوين.  برنامج اجلرى لزيادة اللياقة /  11856 (1183

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1726  باردر، أوين.  برنامج اجلرى لزيادة اللياقة /  11857 (1184

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1727  باردر، أوين.  برنامج اجلرى لزيادة اللياقة /  11858 (1185

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1728  باردر، أوين.  برنامج اجلرى لزيادة اللياقة /  11859 (1186

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1732  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  11885 (1187

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1733  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  11886 (1188

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1734  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  11887 (1189

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1735  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  11888 (1190

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1736  محاد، مفتى إبراهيم.  التدريب الرياضى احلديث :  11889 (1191

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1737  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  11890 (1192

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1738  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  11891 (1193

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1739  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  11892 (1194

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1740  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  11893 (1195

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1741  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  11894 (1196

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1742  عمر، زينب على.  طرق تدريس الرتبية الرياضية :  11900 (1197

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1743  عمر، زينب على.  طرق تدريس الرتبية الرياضية :  11901 (1198

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1744  عمر، زينب على.  طرق تدريس الرتبية الرياضية :  11902 (1199

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1745  عمر، زينب على.  طرق تدريس الرتبية الرياضية :  11903 (1200

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1746  عمر، زينب على.  طرق تدريس الرتبية الرياضية :  11904 (1201

  طرق التدريس  تدريب رياضي1748  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  11906 (1202

  طرق التدريس  تدريب رياضي 1749  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  11907 (1203

  طرق التدريس  تدريب رياضي1751  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  11909 (1204

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1757  موريس، ستيفن.  إدارة املنتج =  11921 (1205

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1758  موريس، ستيفن.  إدارة املنتج =  11922 (1206

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1759  موريس، ستيفن.  إدارة املنتج =  11923 (1207
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  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1760  املصرى، أمحد حممد.  اإلدارة احلديثة :  11924 (1208

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1761  املصرى، أمحد حممد.  اإلدارة احلديثة :  11925 (1209

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1762  املصرى، أمحد حممد.  اإلدارة احلديثة :  11926 (1210

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1763  فهمى, على.  نظم دعم اختاذ القرار واالنظمة الذكية /  11927 (1211

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1764  فهمى, على.  نظم دعم اختاذ القرار واالنظمة الذكية /  11928 (1212

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1765  فهمى, على.  نظم دعم اختاذ القرار واالنظمة الذكية /  11929 (1213

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1766  سي كراج، جيمس.  اإلدارة االسرتاتيجية =  11930 (1214

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1767  سي كراج، جيمس.  اإلدارة االسرتاتيجية =  11931 (1215

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1768  سي كراج، جيمس.  اإلدارة االسرتاتيجية =  11932 (1216

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1769  سي كراج، جيمس.  اإلدارة االسرتاتيجية =  11933 (1217

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1770  سي كراج، جيمس.  اإلدارة االسرتاتيجية =  11934 (1218

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1771  اموس، جوىل ان.  فن االدارة بالتفويض =  11935 (1219

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1772  اموس، جوىل ان.  فن االدارة بالتفويض =  11936 (1220

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1773  اموس، جوىل ان.  فن االدارة بالتفويض =  11937 (1221

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1774  اموس، جوىل ان.  فن االدارة بالتفويض =  11938 (1222

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1775  اموس، جوىل ان.  فن االدارة بالتفويض =  11939 (1223

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1776  نايت، برت.  فن قيادة رئاسة القسم باجلامعة =  11940 (1224

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1777  نايت، برت.  فن قيادة رئاسة القسم باجلامعة =  11941 (1225

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1778  زايد، مصطفى.  قاموس اإلدارة :  11942 (1226

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1779  زايد، مصطفى.  قاموس اإلدارة :  11943 (1227

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1780  زايد، مصطفى.  قاموس اإلدارة :  11944 (1228

  طرق التدريس  ط.س االدارة1781  عبداهلل, التوم , عبداهلل .  مفاهيم أساسية حول االستثمار :  11945 (1229

  طرق التدريس  ط.س االدارة1782  عبداهلل, التوم , عبداهلل .  مفاهيم أساسية حول االستثمار :  11946 (1230

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1783  عبداهلل, التوم , عبداهلل .  مفاهيم أساسية حول االستثمار :  11947 (1231

1232) 11953  

الوسيط فى تأديب أعضاء هيئة التدريس باجلامعات 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1784  حممد، خالد عبدالفتاح.  وضباط الشرطة والعاملني باحملاكم :

1233) 11954  

الوسيط فى تأديب أعضاء هيئة التدريس باجلامعات 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1785  حممد، خالد عبدالفتاح.  وضباط الشرطة والعاملني باحملاكم :

  الزهريي، إبراهيم عباس.  اإلدارة املدرسية والصفية :  11955 (1234

طرق  0ادارة  1786
  طرق التدريس  التدريس

  الزهريي، إبراهيم عباس.  اإلدارة املدرسية والصفية :  11956 (1235

طرق  0ادارة 1787
  طرق التدريس  التدريس

  الزهريي، إبراهيم عباس.  اإلدارة املدرسية والصفية :  11957 (1236

طرق  0ادارة 1788
  طرق التدريس  التدريس

  طرق التدريس  طرق تريس 0االداره  1989  دوجالس، مرييل إن.  ادارة الوقت /  11968 (1237

  طرق التدريس  طرق تريس 0االداره 1990  دوجالس، مرييل إن.  ادارة الوقت /  11969 (1238

  طرق التدريس  طرق تريس 0االداره 1991  دوجالس، مرييل إن.  ادارة الوقت /  11970 (1239

  طرق التدريس  طرق تريس 0االداره 1992  دوجالس، مرييل إن.  ادارة الوقت /  11971 (1240

  طرق التدريس  طرق تريس 0االداره 1993  دوجالس، مرييل إن.  ادارة الوقت /  11972 (1241

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1794  ايفانز،جلوريا  احلكومة االلكرتونية/  11976 (1242

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1795  ايفانز،جلوريا  احلكومة االلكرتونية/  11977 (1243
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  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1796  ايفانز،جلوريا  احلكومة االلكرتونية/  11978 (1244

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1797  إبلر، مارك.  أخطاء اإلدارة =  12002 (1245

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1798  إبلر، مارك.  أخطاء اإلدارة =  12003 (1246

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1799  إبلر، مارك.  أخطاء اإلدارة =  12004 (1247

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1800  جونسون، راى.  : ceo l1ogicرئيس جملس   12007 (1248

  طرق التدريس  ط.س االدارة1801  جونسون، راى.  : ceo l1ogicرئيس جملس   12008 (1249

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1802  الصريفى، حممد.  االدارة بااللتزام /  12009 (1250

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1803  الصريفى، حممد.  االدارة بااللتزام /  12010 (1251

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1804  الصريفى، حممد.  االدارة بااللتزام /  12011 (1252

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1805  الصريفى، حممد.  االدارة بااللتزام /  12012 (1253

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1806  الصريفى، حممد.  االدارة بااللتزام /  12013 (1254

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1807  عبد العليم، أسامة حممد شاكر.  ادارة اجلودة الشاملة فى التعليم /  12020 (1255

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1808  عبد العليم، أسامة حممد شاكر.  ادارة اجلودة الشاملة فى التعليم /  12021 (1256

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1809  عبد العليم، أسامة حممد شاكر.  ادارة اجلودة الشاملة فى التعليم /  12022 (1257

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1810  عبد العليم، أسامة حممد شاكر.  ادارة اجلودة الشاملة فى التعليم /  12023 (1258

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1729  طه، حسني.  أساليب التعلم :  12029 (1259

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1730  طه، حسني.  أساليب التعلم :  12030 (1260

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1731  طه، حسني.  أساليب التعلم :  12031 (1261

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1811  املراغى، عبدالراضى حسن.  تطبيق نظام ضمان اجلودة التعليمية /  12032 (1262

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1812  املراغى، عبدالراضى حسن.  تطبيق نظام ضمان اجلودة التعليمية /  12033 (1263

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1813  املراغى، عبدالراضى حسن.  تطبيق نظام ضمان اجلودة التعليمية /  12034 (1264

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1752  براون، جورج.  التدريس املصغر :  12035 (1265

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1753  براون، جورج.  التدريس املصغر :  12036 (1266

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1754  براون، جورج.  التدريس املصغر :  12037 (1267

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1755  عبد املقصود، حممد امساعيل .  املهارات العامة للتدريس /  12038 (1268

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1756  عبد املقصود، حممد امساعيل .  املهارات العامة للتدريس /  12039 (1269

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1645  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12062 (1270

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1646  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12063 (1271

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1647  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12064 (1272

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1648  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12065 (1273

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1649  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12066 (1274

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1650  الليثي، رشا مجال نورالدين.  اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة /  12067 (1275

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1651  الليثي، رشا مجال نورالدين.  اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة /  12068 (1276

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1652  الليثي، رشا مجال نورالدين.  اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة /  12069 (1277

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1653  الليثي، رشا مجال نورالدين.  اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة /  12070 (1278

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1654  الليثي، رشا مجال نورالدين.  اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة /  12071 (1279

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1679  خنبة من املتخصصني.  طرائق التدريس والتدريب العامة /  12072 (1280

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1680  خنبة من املتخصصني.  طرائق التدريس والتدريب العامة /  12073 (1281

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1681  طعيمه، رشدي.  املعلم :  12077 (1282

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1682  طعيمه، رشدي.  املعلم :  12078 (1283

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1655  الطاحلى ,نبيل حممودتطوير االدارة املدرسية مبدارس وكالة البحوث غزة فى   12086 (1284
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  ضوء مفهومادارة اجلودة الشاملة

1285) 12087  

تطوير االدارة املدرسية مبدارس وكالة البحوث غزة فى 
  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1656  الطاحلى ,نبيل حممود  ضوء مفهومادارة اجلودة الشاملة

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1657  أمحد، أمحد إبراهيم.  اإلدارة املدرسية فى مطلع القرن احلادى والعشرين /  12088 (1286

1287) 12089  

تطوير االدارة املدرسية مبدارس وكالة البحوث غزة فى 
  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1658  الطاحلى ,نبيل حممود  ضوء مفهومادارة اجلودة الشاملة

1288) 12090  

تطوير االدارة املدرسية مبدارس وكالة البحوث غزة فى 
  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1659  الطاحلى ,نبيل حممود  ضوء مفهومادارة اجلودة الشاملة

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1683  البغدادى، حممد رضا.  التعلم التعاونى :  12091 (1289

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1684  البغدادى، حممد رضا.  التعلم التعاونى :  12092 (1290

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1685  عزمى، نبيل جاد.  تكنولوجيا التعليم اإللكرتونى /  12093 (1291

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1686  عزمى، نبيل جاد.  تكنولوجيا التعليم اإللكرتونى /  12094 (1292

1293) 12105  

اإلدارة اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي يف الرتبية 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1660  الشافعي، حسن أمحد.  البدنية والرياضة /

1294) 12106  

اإلدارة اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي يف الرتبية 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1663  الشافعي، حسن أمحد.  البدنية والرياضة /

  طرق تدريس  االدارة الرياضية1662  توفيق، رائف.  مبادئ التسويق /  12107 (1295

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1663  توفيق، رائف.  مبادئ التسويق /  12108 (1296

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1687  فوزى، أمحد أمني.  سيكولوجية التدريب الرياضى للناشئني /  12119 (1297

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1688  فوزى، أمحد أمني.  سيكولوجية التدريب الرياضى للناشئني /  12120 (1298

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1689  فوزى، أمحد أمني.  سيكولوجية التدريب الرياضى للناشئني /  12121 (1299

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1690  فوزى، أمحد أمني.  سيكولوجية التدريب الرياضى للناشئني /  12122 (1300

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1691  فوزى، أمحد أمني.  سيكولوجية التدريب الرياضى للناشئني /  12123 (1301

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1697  اخلوىل، أمني أنور.  تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضى :  12131 (1302

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1698  اخلوىل، أمني أنور.  تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضى :  12132 (1303

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1699  اخلوىل، أمني أنور.  تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضى :  12133 (1304

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1700  اخلوىل، أمني أنور.  تكنولوجيا التعليم والتدريب الرياضى :  12134 (1305

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1692  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  12135 (1306

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1693  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  12136 (1307

  طرق تدريس  تدريب رياضى1694  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  12137 (1308

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1695  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  12138 (1309

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1696  امحد ،محدى .  التدريب الرياضى /  12139 (1310

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1664  حجى، أمحد إمساعيل.  إدارة بيئة التعليم والتعلم :  12153 (1311

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1665  حجى، أمحد إمساعيل.  إدارة بيئة التعليم والتعلم :  12154 (1312

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1666  حجى، أمحد إمساعيل.  إدارة بيئة التعليم والتعلم :  12155 (1313

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1667  حجى، أمحد إمساعيل.  إدارة بيئة التعليم والتعلم :  12156 (1314

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1668  حجى، أمحد إمساعيل.  إدارة بيئة التعليم والتعلم :  12157 (1315

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1701  عبدالرمحن، نبيلة أمحد.  منظومة التدريب الرياضى :  12160 (1316

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1702  عبدالرمحن، نبيلة أمحد.  منظومة التدريب الرياضى :  12161 (1317

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1669  بدوى، عصام.  البطوالت والدورات الرياضية :  12164 (1318

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1670  بدوى، عصام.  البطوالت والدورات الرياضية :  12165 (1319
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  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1671  بدوى، عصام.  البطوالت والدورات الرياضية :  12166 (1320

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1672  بدوى، عصام.  البطوالت والدورات الرياضية :  12167 (1321

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1673  بدوى، عصام.  البطوالت والدورات الرياضية :  12168 (1322

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1674  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  12181 (1323

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1675  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  12182 (1324

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1676  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  12183 (1325

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1677  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  12184 (1326

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية1678  على، مجال حممد.  احلديث فى اإلدارة الرياضية /  12185 (1327

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1703  قطامي، يوسف.  تصميم التدريس /  12209 (1328

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1704  إبراهيم, جمدى عزيز.  إسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم /  12215 (1329

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1705  إبراهيم, جمدى عزيز.  إسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم /  12216 (1330

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1706  إبراهيم, جمدى عزيز.  إسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم /  12217 (1331

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1707  إبراهيم, جمدى عزيز.  إسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم /  12218 (1332

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1708  إبراهيم, جمدى عزيز.  إسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم /  12219 (1333

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1839  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12225 (1334

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1840  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12226 (1335

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1841  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12227 (1336

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1842  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12228 (1337

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1843  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12229 (1338

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1844  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12230 (1339

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1845  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12231 (1340

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1846  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12232 (1341

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1847  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12233 (1342

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1848  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12234 (1343

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1849  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12235 (1344

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1850  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12236 (1345

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1851  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12237 (1346

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1852  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12238 (1347

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1853  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12239 (1348

  طرق تدريس  تدريب رياضى 18455  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12240 (1349

  طرق تدريس  تدريب رياضى 18455  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12241 (1350

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1856  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12242 (1351

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1857  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12243 (1352

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1858  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12244 (1353

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1859  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12245 (1354

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1860  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12246 (1355

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1861  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12247 (1356

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1862  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12248 (1357

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1863  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12249 (1358

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1864  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12250 (1359

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1865  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12251 (1360
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1866  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12252 (1361

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1867  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12253 (1362

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1868  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12254 (1363

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1869  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12255 (1364

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1870  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12256 (1365

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1871  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12257 (1366

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1872  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12258 (1367

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1873  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12259 (1368

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1874  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12260 (1369

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1875  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12261 (1370

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1876  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12262 (1371

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1877  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12263 (1372

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1878  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12264 (1373

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1887  الصريفى، حممد.  التميز اإلدارى :  12311 (1374

  طرق التدريس  اإلدارة 1888  متوىل, مصطفى.  االشراف الفنى فى التعليم :  12314 (1375

  طرق التدريس  اإلدارة 1889  متوىل, مصطفى.  االشراف الفنى فى التعليم :  12315 (1376

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1885  مازن، حسام الدين حممد.  وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم /  12316 (1377

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1886  مازن، حسام الدين حممد.  وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم /  12317 (1378

1379) 12318  

ادارة الوقت واستثمار يف جمال ادارة مدارس التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1890  امساعيل ، امحد جالل حسن.  االساسي يف مصر :

1380) 12319  

ادارة الوقت واستثمار يف جمال ادارة مدارس التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1891  امساعيل ، امحد جالل حسن.  االساسي يف مصر :

1381) 12320  

ادارة الوقت واستثمار يف جمال ادارة مدارس التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1892  امساعيل ، امحد جالل حسن.  االساسي يف مصر :

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1923  عبد الرؤوف، طارق.  االدارة باالهداف/  12354 (1382

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1924  عبد الرؤوف، طارق.  االدارة باالهداف/  12355 (1383

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1925  عبد الرؤوف، طارق.  االدارة باالهداف/  12356 (1384

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1926  عبد الرؤوف، طارق.  االدارة باالهداف/  12357 (1385

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1927  عبد الرؤوف، طارق.  االدارة باالهداف/  12358 (1386

  طرق التدريس  1928ط.س اإلدارة  شعبان، محدى.  وظيفة العالقات العامة :  12359 (1387

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1929  شعبان، محدى.  وظيفة العالقات العامة :  12360 (1388

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1930  شعبان، محدى.  وظيفة العالقات العامة :  12361 (1389

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1931  شعبان، محدى.  وظيفة العالقات العامة :  12362 (1390

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1932  شعبان، محدى.  وظيفة العالقات العامة :  12363 (1391

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1933  عبد اجلواد، حممد أمحد.  اإلدارة ببساطة /  12364 (1392

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1934  عبد اجلواد، حممد أمحد.  اإلدارة ببساطة /  12365 (1393

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1935  عبد اجلواد، حممد أمحد.  اإلدارة ببساطة /  12366 (1394

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1936  عبد اجلواد، حممد أمحد.  اإلدارة ببساطة /  12367 (1395

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1937  عبد اجلواد، حممد أمحد.  اإلدارة ببساطة /  12368 (1396

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1898  عبد الكريم، عفاف.  تصميم املناهج فى الرتبية البدنية /  12369 (1397

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1899  عبد الكريم، عفاف.  تصميم املناهج فى الرتبية البدنية /  12370 (1398
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1900  عبد الكريم، عفاف.  تصميم املناهج فى الرتبية البدنية /  12371 (1399

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1901  عبد الكريم، عفاف.  تصميم املناهج فى الرتبية البدنية /  12372 (1400

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1902  عبد الكريم، عفاف.  تصميم املناهج فى الرتبية البدنية /  12373 (1401

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1938  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  12406 (1402

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1939  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  12407 (1403

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1940  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  12408 (1404

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1941  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  12409 (1405

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1942  محاد, مفتى ابراهيم.  املهارات الرياضية :  12410 (1406

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1903  البيك، على فهمى.  املدرب الرياضى فى األلعاب اجلماعية :  12411 (1407

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1904  البيك، على فهمى.  املدرب الرياضى فى األلعاب اجلماعية :  12412 (1408

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1905  البيك، على فهمى.  املدرب الرياضى فى األلعاب اجلماعية :  12413 (1409

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1906  البيك، على فهمى.  املدرب الرياضى فى األلعاب اجلماعية :  12414 (1410

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1907  البيك، على فهمى.  املدرب الرياضى فى األلعاب اجلماعية :  12415 (1411

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1943  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12416 (1412

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1944  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12417 (1413

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1945  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12418 (1414

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1946  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12419 (1415

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1947  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12420 (1416

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1908  عبداهلل, عصام الدين متوىل.  طرق تدريس الرتبية البدنية :  12421 (1417

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1910  عبداهلل, عصام الدين متوىل.  طرق تدريس الرتبية البدنية :  12423 (1418

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1911  عبداهلل, عصام الدين متوىل.  طرق تدريس الرتبية البدنية :  12424 (1419

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1912  عبداهلل, عصام الدين متوىل.  طرق تدريس الرتبية البدنية :  12425 (1420

  طرق التدريس  االدارة 1948  غزال، عبدالفتاح على.  أسس التعلم ونظرياته /  12436 (1421

  طرق التدريس  االدارة1949  غزال، عبدالفتاح على.  أسس التعلم ونظرياته /  12437 (1422

  طرق التدريس  االدارة 1950  غزال، عبدالفتاح على.  أسس التعلم ونظرياته /  12438 (1423

  طرق التدريس  االدارة1951  غزال، عبدالفتاح على.  أسس التعلم ونظرياته /  12439 (1424

  طرق التدريس  االدارة1952  غزال، عبدالفتاح على.  أسس التعلم ونظرياته /  12440 (1425

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1953  درويش، كمال.  األسس العلمية لإلدارة الرياضية /  12474 (1426

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1954  درويش، كمال.  األسس العلمية لإلدارة الرياضية /  12475 (1427

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1955  درويش، كمال.  األسس العلمية لإلدارة الرياضية /  12476 (1428

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1956  درويش، كمال.  األسس العلمية لإلدارة الرياضية /  12477 (1429

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1957  درويش، كمال.  األسس العلمية لإلدارة الرياضية /  12478 (1430

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1963  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12539 (1431

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1964  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12540 (1432

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1965  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12541 (1433

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1966  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12542 (1434

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1967  على، مجال حممد.  التنمية اإلدارية فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة /  12543 (1435

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1913  عبداهلل، عادل حممد.  املدارس املعززة للصحة :  12544 (1436

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1914  عبداهلل، عادل حممد.  املدارس املعززة للصحة :  12545 (1437

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1915  عبداهلل، عادل حممد.  املدارس املعززة للصحة :  12546 (1438

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1916  عبداهلل، عادل حممد.  املدارس املعززة للصحة :  12547 (1439
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 1917  عبداهلل، عادل حممد.  املدارس املعززة للصحة :  12548 (1440

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1958  حافظ، حممد عبده.  اإلدارة املفتوحة/  12574 (1441

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1959  حافظ، حممد عبده.  اإلدارة املفتوحة/  12575 (1442

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1960  حافظ، حممد عبده.  اإلدارة املفتوحة/  12576 (1443

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1961  حافظ، حممد عبده.  اإلدارة املفتوحة/  12577 (1444

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1962  حافظ، حممد عبده.  اإلدارة املفتوحة/  12578 (1445

  حممد عبداهلل ,جمدى  التسويق الذكى  12599 (1446

طرق  0االدارة  1968
  طرق التدريس  التدريس

  حممد عبداهلل ,جمدى  التسويق الذكى  12600 (1447

طرق  0االدارة  1969
  طرق التدريس  التدريس

  حممد عبداهلل ,جمدى  التسويق الذكى  12601 (1448

طرق  0االدارة  1970
  طرق التدريس  التدريس

  حممد عبداهلل ,جمدى  التسويق الذكى  12602 (1449

طرق  0االدارة  1971
  طرق التدريس  التدريس

  حممد عبداهلل ,جمدى  التسويق الذكى  12603 (1450

طرق  0االدارة  1972
  طرق التدريس  التدريس

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1918  ابومنرة ،حممد مخيس.  الرتبية الرياضية /  12614 (1451

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1919  ابومنرة ،حممد مخيس.  الرتبية الرياضية /  12615 (1452

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1920  ابومنرة ،حممد مخيس.  الرتبية الرياضية /  12616 (1453

  طرق تدريس  تدريب رياضى1921  ابومنرة ،حممد مخيس.  الرتبية الرياضية /  12617 (1454

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1922  ابومنرة ،حممد مخيس.  الرتبية الرياضية /  12618 (1455

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1973  جادالرب ، سيد حممد .  إدارة املوارد البشرية :  12662 (1456

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1974  جادالرب ، سيد حممد .  إدارة املوارد البشرية :  12663 (1457

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1975  جادالرب ، سيد حممد .  إدارة املوارد البشرية :  12664 (1458

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1976  جادالرب ، سيد حممد .  إدارة املوارد البشرية :  12665 (1459

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1977  جادالرب ، سيد حممد .  إدارة املوارد البشرية :  12666 (1460

1461) 12667  

مراجع ادارة األعمال ادارة اجلامعات ومؤسسات التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1978  جادالرب، سيد حممد.  العاىل :

1462) 12668  

مراجع ادارة األعمال ادارة اجلامعات ومؤسسات التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1979  جادالرب، سيد حممد.  العاىل :

1463) 12669  

مراجع ادارة األعمال ادارة اجلامعات ومؤسسات التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1980  جادالرب، سيد حممد.  العاىل :

1464) 12670  

مراجع ادارة األعمال ادارة اجلامعات ومؤسسات التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1981  جادالرب، سيد حممد.  العاىل :

1465) 12671  

مراجع ادارة األعمال ادارة اجلامعات ومؤسسات التعليم 
  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1982  جادالرب، سيد حممد.  العاىل :

1466) 12680  

اإلحتياجات التدريبية بني النظرية و التطبيق و أساليب 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 2016  السيد، رضا.  إعداد اخلطة التدربية/

1467) 12681  

اإلحتياجات التدريبية بني النظرية و التطبيق و أساليب 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 2017  السيد، رضا.  إعداد اخلطة التدربية/

1468) 12682  

اإلحتياجات التدريبية بني النظرية و التطبيق و أساليب 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 2018  السيد، رضا.  إعداد اخلطة التدربية/
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1469) 12683  

اإلحتياجات التدريبية بني النظرية و التطبيق و أساليب 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 2019  السيد، رضا.  إعداد اخلطة التدربية/

1470) 12684  

اإلحتياجات التدريبية بني النظرية و التطبيق و أساليب 
  طرق تدريس  تدريب رياضى 2020  السيد، رضا.  إعداد اخلطة التدربية/

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2021  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  12701 (1471

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2022  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  12702 (1472

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2023  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  12703 (1473

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2024  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  12704 (1474

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2025  الشاذىل, امحد فؤاد .  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا االتزان /  12705 (1475

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1985  مصطفى، أمحد سيد.  حتديات العوملة والتخطيط اإلسرتاتيجى :  12711 (1476

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1986  مصطفى، أمحد سيد.  حتديات العوملة والتخطيط اإلسرتاتيجى :  12712 (1477

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1987  مصطفى، أمحد سيد.  حتديات العوملة والتخطيط اإلسرتاتيجى :  12713 (1478

1479) 12749  

إداره املدرسة وإدارة الصف االسرتاتيجى لضمان اجلودة 
  طرق التدريس  ادارة1986  حجى، أمحد إمساعيل.  واالعتماد/

1480) 12750  

إداره املدرسة وإدارة الصف االسرتاتيجى لضمان اجلودة 
  طرق التدريس  ادارة1987  حجى، أمحد إمساعيل.  واالعتماد/

1481) 12751  

إداره املدرسة وإدارة الصف االسرتاتيجى لضمان اجلودة 
  طرق التدريس  ادارة1988  حجى، أمحد إمساعيل.  واالعتماد/

1482) 12752  

إداره املدرسة وإدارة الصف االسرتاتيجى لضمان اجلودة 
  طرق التدريس  ادارة1989  حجى، أمحد إمساعيل.  واالعتماد/

1483) 12753  

إداره املدرسة وإدارة الصف االسرتاتيجى لضمان اجلودة 
  طرق التدريس  ادارة1990  حجى، أمحد إمساعيل.  واالعتماد/

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1991  جاد الرب، سيد حممد.  إسرتاتيجيات تطوير و حتسني األداء :  12769 (1484

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1992  جاد الرب، سيد حممد.  إسرتاتيجيات تطوير و حتسني األداء :  12770 (1485

  طرق التدريس  ط.س االدارة1993  جاد الرب، سيد حممد.  إسرتاتيجيات تطوير و حتسني األداء :  12771 (1486

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1994  جاد الرب، سيد حممد.  إسرتاتيجيات تطوير و حتسني األداء :  12772 (1487

  طرق التدريس  ط.س االدارة1995  جاد الرب، سيد حممد.  إسرتاتيجيات تطوير و حتسني األداء :  12773 (1488

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1996  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12779 (1489

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1997  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12780 (1490

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 1998  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12781 (1491

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 1999  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12782 (1492

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية 2000  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12783 (1493

  طرق التدريس  ط.س االدارة2002  الشافعى، حسن أمحد.  اللوجيستيات فى الرتبيه البدنيه والرياضية /  12790 (1494

  طرق التدريس  ط.س االدارة2002  الشافعى، حسن أمحد.  اللوجيستيات فى الرتبيه البدنيه والرياضية /  12791 (1495

  طرق التدريس  ط.س االدارة2003  الشافعى، حسن أمحد.  اللوجيستيات فى الرتبيه البدنيه والرياضية /  12792 (1496

  طرق التدريس  ط.س االدارة2004  الشافعى، حسن أمحد.  اللوجيستيات فى الرتبيه البدنيه والرياضية /  12793 (1497

  طرق التدريس  ط.س االدارة2005  الشافعى، حسن أمحد.  اللوجيستيات فى الرتبيه البدنيه والرياضية /  12794 (1498

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2026  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  12810 (1499

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2027  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  12811 (1500

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2028  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  12812 (1501

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2029  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  12813 (1502
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  طرق تدريس  تدريب رياضى 2030  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  12814 (1503

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 2006  عبداحلميد، رجب.  إسرتاتيجية التعامل مع األزمات والكوارث :  12823 (1504

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 2007  عبداحلميد، رجب.  إسرتاتيجية التعامل مع األزمات والكوارث :  12824 (1505

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 2008  عبداحلميد، رجب.  إسرتاتيجية التعامل مع األزمات والكوارث :  12825 (1506

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 2009  عبداحلميد، رجب.  إسرتاتيجية التعامل مع األزمات والكوارث :  12826 (1507

  طرق التدريس  ط.س اإلدارة 2010  عبداحلميد، رجب.  إسرتاتيجية التعامل مع األزمات والكوارث :  12827 (1508

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2011  مصطفى، أمحد سيد.  اإلدارة :  12828 (1509

  طرق التدريس  ط.س االدارة2012  مصطفى، أمحد سيد.  اإلدارة :  12829 (1510

  طرق التدريس  ط.س االدارة2013  مصطفى، أمحد سيد.  اإلدارة :  12830 (1511

  طرق التدريس  ط.س االدارة2014  مصطفى، أمحد سيد.  اإلدارة :  12831 (1512

  طرق التدريس  ط.س االدارة2015  مصطفى، أمحد سيد.  اإلدارة :  12832 (1513

  طرق تدريس  تدريب 2036  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12842 (1514

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2036  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12842.4 (1515

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2037  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12843.4 (1516

  طرق تدريس  تدريب 2037  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12843 (1517

  طرق تدريس  تدريب2038  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12844 (1518

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2038  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12844.4 (1519

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2039  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12845.4 (1520

  طرق تدريس  2039تدريب   بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12845 (1521

  طرق تدريس  2040تدريب   بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12846 (1522

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2040  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12846.4 (1523

  طرق تدريس  2041تدريب   بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12847 (1524

  طرق تدريس  2041تدريب   بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12848 (1525

  طرق تدريس  تدريب رياضى2042  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12848.4 (1526

  طرق تدريس  تدريب رياضى2043  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12849.4 (1527

  طرق تدريس  2043  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12849 (1528

    2044  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12850 (1529

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2044  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12850.4 (1530

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2045  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12851.4 (1531

  طرق تدريس  2045تدريب   بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12851 (1532

  طرق تدريس  2044  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12852 (1533

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2046  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12852.4 (1534

  طرق تدريس  تدريب رياضى2047  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12853.4 (1535

  طرق تدريس  2047  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12853 (1536

  طرق تدريس  2048  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12854 (1537

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2048  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12854.4 (1538

  طرق تدريس  تدريب رياضى2049  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12855.4 (1539

  طرق تدريس  2049  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12855 (1540

  طرق تدريس  2050  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12856 (1541

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2050  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12856.4 (1542

  طرق تدريس  تدريب رياضى2051  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12857.4 (1543
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  طرق تدريس  2051  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12857 (1544

  طرق تدريس  2052  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12858 (1545

  طرق تدريس  تدريب رياضى2052  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12858.4 (1546

  طرق تدريس  تدريب رياضى2053  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12859.4 (1547

  طرق تدريس  2053  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12859 (1548

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2054  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12860 (1549

  طرق تدريس  تدريب رياضى 2055  السكرى،خريية إبراهيم.  التدريب البليومرتى/  12861.4 (1550

  طرق تدريس  2055  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  12861 (1551

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية2096  مصطفى، حممود حسن عبد اهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12897 (1552

  ادارة طرق التدريس  2097  مصطفى، حممود حسن عبداهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12898 (1553

  ادارة طرق التدريس  2098  مصطفى، حممود حسن عبداهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12899 (1554

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2099  مصطفى، حممود حسن عبداهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12900 (1555

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2100  مصطفى، حممود حسن عبداهلل.  معايري ادارة الدورات الرياضية والبطوالت العاملية /  12901 (1556

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2101  الشافعي، حسن أمحد.  احلوكمة يف الرتبية البدنية والرياضة /  13027 (1557

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2102  الشافعي، حسن أمحد.  احلوكمة يف الرتبية البدنية والرياضة /  13028 (1558

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2103  الشافعي، حسن أمحد.  احلوكمة يف الرتبية البدنية والرياضة /  13029 (1559

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2104  الشافعي، حسن أمحد.  احلوكمة يف الرتبية البدنية والرياضة /  13030 (1560

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2105  الشافعي، حسن أمحد.  احلوكمة يف الرتبية البدنية والرياضة /  13031 (1561

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2091  الشافعى، حسن امحد.  اسرتاتيجيه لالحرتاف الرياضى باملؤسسات الرياضية =  13032 (1562

  طرق التدريس  س االدارة0ط2092  الشافعى، حسن امحد.  اسرتاتيجيه لالحرتاف الرياضى باملؤسسات الرياضية =  13033 (1563

  طرق التدريس  س االدارة0ط2093  الشافعى، حسن امحد.  اسرتاتيجيه لالحرتاف الرياضى باملؤسسات الرياضية =  13034 (1564

  طرق التدريس  س االدارة0ط2094  الشافعى، حسن امحد.  اسرتاتيجيه لالحرتاف الرياضى باملؤسسات الرياضية =  13035 (1565

  طرق التدريس  س االدارة0ط2095  الشافعى، حسن امحد.  اسرتاتيجيه لالحرتاف الرياضى باملؤسسات الرياضية =  13036 (1566

  طرق تدريس  2091  عبداملنعم، حممد حسني حممد.  طرق تدريس األلعاب اجلماعية بني النظرية والتطبيق /  13042 (1567

  طرق تدريس  تدريب 2092  عبداملنعم، حممد حسني حممد.  طرق تدريس األلعاب اجلماعية بني النظرية والتطبيق /  13043 (1568

  طرق تدريس  2093  عبداملنعم، حممد حسني حممد.  طرق تدريس األلعاب اجلماعية بني النظرية والتطبيق /  13044 (1569

  طرق تدريس  2094  عبداملنعم، حممد حسني حممد.  طرق تدريس األلعاب اجلماعية بني النظرية والتطبيق /  13045 (1570

  طرق تدريس  2095  عبداملنعم، حممد حسني حممد.  طرق تدريس األلعاب اجلماعية بني النظرية والتطبيق /  13046 (1571

1572) 13092  

اسرتاتيجية تطبيق ادارة اجلودة الشاملة للتدريب 
  طرق تدريس  2061تدريب   قشطة، عمر نصر اهلل.  الرياضي باالحتادات الرياضية الفلسطينية/

1573) 13093  

اسرتاتيجية تطبيق ادارة اجلودة الشاملة للتدريب 
  طرق تدريس  2062تدريب   قشطة، عمر نصر اهلل.  الرياضي باالحتادات الرياضية الفلسطينية/

1574) 13094  

اسرتاتيجية تطبيق ادارة اجلودة الشاملة للتدريب 
  طرق تدريس  2063تدريب   قشطة، عمر نصر اهلل.  الرياضي باالحتادات الرياضية الفلسطينية/

1575) 13095  

اسرتاتيجية تطبيق ادارة اجلودة الشاملة للتدريب 
  طرق تدريس  2064تدريب   قشطة، عمر نصر اهلل.  الرياضي باالحتادات الرياضية الفلسطينية/

1576) 13096  

اسرتاتيجية تطبيق ادارة اجلودة الشاملة للتدريب 
  طرق تدريس  2065تدريب   قشطة، عمر نصر اهلل.  الرياضي باالحتادات الرياضية الفلسطينية/

1577) 13107  

املهارات التدريسية والتدريب امليدانى فى ضوء الواقع 
  طرق تدريس  تدريب 2066  حممد، عبداهلل عبداحلليم.  املعاصر للرتبية الرياضية :

  طرق تدريس  تدريب2067  حممد، عبداهلل عبداحلليم.املهارات التدريسية والتدريب امليدانى فى ضوء الواقع   13108 (1578
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  املعاصر للرتبية الرياضية :

1579) 13109  

املهارات التدريسية والتدريب امليدانى فى ضوء الواقع 
  طرق تدريس  تدريب2068  حممد، عبداهلل عبداحلليم.  املعاصر للرتبية الرياضية :

1580) 13110  

املهارات التدريسية والتدريب امليدانى فى ضوء الواقع 
  طرق تدريس  تدريب2069  حممد، عبداهلل عبداحلليم.  املعاصر للرتبية الرياضية :

1581) 13111  

املهارات التدريسية والتدريب امليدانى فى ضوء الواقع 
  طرق تدريس  تدريب2070  حممد، عبداهلل عبداحلليم.  املعاصر للرتبية الرياضية :

1582) 13112  

الشركات متعددة اجلنسيات فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق تدريس  ط.س االدارة2056  الشافعى، حسن أمحد.  =

1583) 13113  

الشركات متعددة اجلنسيات فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2057  الشافعى، حسن أمحد.  =

1584) 13114  

الشركات متعددة اجلنسيات فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  2058ط.س االدارة   الشافعى، حسن أمحد.  =

1585) 13115  

الشركات متعددة اجلنسيات فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2059  الشافعى، حسن أمحد.  =

1586) 13116  

الشركات متعددة اجلنسيات فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2060  الشافعى، حسن أمحد.  =

  طرق التدريس  س االدارة0ط2182  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13167 (1587

  طرق التدريس  س االدارة0ط2183  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13168 (1588

  طرق التدريس  س االدارة0ط2184  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13169 (1589

  طرق التدريس  س االدارة0ط2185  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13170 (1590

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2186  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13171 (1591

  طرق التدريس  س االدارة0ط2187  الدين، دعاء حممد عابدين حممد علم.  تسويق خدمات رياضة الرماية بالقوس والسهم /  13182 (1592

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2188  الدين، دعاء حممد عابدين حممد علم.  تسويق خدمات رياضة الرماية بالقوس والسهم /  13183 (1593

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2189  الدين، دعاء حممد عابدين حممد علم.  تسويق خدمات رياضة الرماية بالقوس والسهم /  13184 (1594

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2190  الدين، دعاء حممد عابدين حممد علم.  تسويق خدمات رياضة الرماية بالقوس والسهم /  13185 (1595

  طرق التدريس  س االدارة0ط2191  الدين، دعاء حممد عابدين حممد علم.  تسويق خدمات رياضة الرماية بالقوس والسهم /  13186 (1596

  طرق التدريس  ط.س االدارة2165    إدارة الرياضة /  13202 (1597

  طرق التدريس  ط.س االدارة2196    إدارة الرياضة /  13203 (1598

  طرق التدريس  ط.س االدارة2197    إدارة الرياضة /  13204 (1599

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2198    إدارة الرياضة /  13205 (1600

  طرق التدريس  ط.س االدارة2199    إدارة الرياضة /  13206 (1601

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2255  شيحة، معتز مصطفى عبداجلواد.  شبكة التطوير التنظيمى فى املؤسسات الرياضية /  13207 (1602

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2256  شيحة، معتز مصطفى عبداجلواد.  شبكة التطوير التنظيمى فى املؤسسات الرياضية /  13208 (1603

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2257  شيحة، معتز مصطفى عبداجلواد.  شبكة التطوير التنظيمى فى املؤسسات الرياضية /  13209 (1604

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2258  شيحة، معتز مصطفى عبداجلواد.  شبكة التطوير التنظيمى فى املؤسسات الرياضية /  13210 (1605

  طرق التدريس  ط.س االدارة2259  شيحة، معتز مصطفى عبداجلواد.  شبكة التطوير التنظيمى فى املؤسسات الرياضية /  13211 (1606

  طرق التدريس  س االدارة0ط2260  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13212 (1607

  طرق التدريس  س االدارة0ط2261  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13213 (1608

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2262  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13214 (1609

  طرق التدريس  س االدارة0ط2263  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13215 (1610
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  طرق التدريس  س االدارة0ط 2264  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13216 (1611

  طرق التدريس  ط.س االدارة2265  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13222 (1612

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2266  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13223 (1613

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2267  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13224 (1614

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2268  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13225 (1615

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2269  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13226 (1616

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2192  ندا، حازم ايهاب.  دقائق ؟/ 10فن اداره الوقت فى   13289 (1617

  طرق التدريس  س االدارة0ط2193  ندا، حازم ايهاب.  دقائق ؟/ 10فن اداره الوقت فى   13290 (1618

  طرق التدريس  س االدارة0ط2194  ندا، حازم ايهاب.  دقائق ؟/ 10فن اداره الوقت فى   13291 (1619

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2175  الكسباني، حممد السيد على.  التدريس :  13304 (1620

  طرق تدريس  2173تدريب  الكسباني، حممد السيد على.  التدريس :  13305 (1621

  طرق تدريس  تدريب 2174  الكسباني، حممد السيد على.  التدريس :  13306 (1622

  طرق تدريس  2175تدريب  الكسباني، حممد السيد على.  التدريس :  13307 (1623

  طرق تدريس  تدريب 2176  بكر, عبد اجلواد.  نظم التعليم بني النمطية والتحديث :  13310 (1624

  طرق تدريس  تدريب 2177  بكر, عبد اجلواد.  نظم التعليم بني النمطية والتحديث :  13311 (1625

  طرق تدريس  تدريب 2178  بكر, عبد اجلواد.  نظم التعليم بني النمطية والتحديث :  13312 (1626

  الزهريي، إبراهيم عباس.  اإلدارة املدرسية والصفية :  13313 (1627

طرق  0ادارة 2169
  طرق التدريس  التدريس

  الزهريي، إبراهيم عباس.  اإلدارة املدرسية والصفية :  13314 (1628

طرق  0ادارة 2168
  طرق التدريس  التدريس

  الزهريي، إبراهيم عباس.  اإلدارة املدرسية والصفية :  13315 (1629

طرق  0ادارة 2167
  طرق التدريس  التدريس

  طرق تدريس  تدريب 2179  ضحاوى، بيومى حممد.  التخطيط اإلسرتاتيجى فى التعليم :  13319 (1630

  طرق تدريس  تدريب 2180  ضحاوى، بيومى حممد.  التخطيط اإلسرتاتيجى فى التعليم :  13320 (1631

  طرق تدريس  تدريب 2181  ضحاوى، بيومى حممد.  التخطيط اإلسرتاتيجى فى التعليم :  13321 (1632

  طرق التدريس  ط.س االدارة2170  أمحد، أمحد إبراهيم.  اإلدارة املدرسية فى مطلع القرن احلادى والعشرين /  13343 (1633

  طرق التدريس  ط.س االدارة2171  أمحد، أمحد إبراهيم.  اإلدارة املدرسية فى مطلع القرن احلادى والعشرين /  13344 (1634

  طرق التدريس  ط.س االدارة2172  أمحد، أمحد إبراهيم.  اإلدارة املدرسية فى مطلع القرن احلادى والعشرين /  13345 (1635

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2131  محاد، مفتى إبراهيم.  املدرب الناجح وإدارة التدريب الرياضي /  13373 (1636

  طرق التدريس  س االدارة0ط2132  محاد، مفتى إبراهيم.  املدرب الناجح وإدارة التدريب الرياضي /  13374 (1637

  طرق التدريس  س االدارة0ط2133  محاد، مفتى إبراهيم.  املدرب الناجح وإدارة التدريب الرياضي /  13375 (1638

  طرق التدريس  ط.س االدارة2158  مصطفي،عبدالتواب.  وكاالت األنباء/-اإلذاعة-التوثيق اإلعالمي يف الصحافة  13382 (1639

  طرق التدريس  ط.س االدارة2159  مصطفي،عبدالتواب.  وكاالت األنباء/-اإلذاعة-التوثيق اإلعالمي يف الصحافة  13383 (1640

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2160  مصطفي،عبدالتواب.  وكاالت األنباء/-اإلذاعة-التوثيق اإلعالمي يف الصحافة  13384 (1641

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2134  عثمان، عفاف عثمان.  احلركة هي مفتاح التعلم /  13391 (1642

  طرق التدريس  س االدارة0ط2135  عثمان، عفاف عثمان.  احلركة هي مفتاح التعلم /  13392 (1643

  طرق التدريس  س االدارة0ط2136  عثمان، عفاف عثمان.  احلركة هي مفتاح التعلم /  13393 (1644

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2137  على، مجال حممد.  الرياضة و الرتبية الرياضية فى العصر احلديث /  13394 (1645

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2138  على، مجال حممد.  الرياضة و الرتبية الرياضية فى العصر احلديث /  13395 (1646

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2139  على، مجال حممد.  الرياضة و الرتبية الرياضية فى العصر احلديث /  13396 (1647

  طرق التدريس  ط.س االدارة2140  الشافعى، حسن امحد.التنمية املستدامةو احملاسبة و املراجعة البيئية فى   13397 (1648
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  الرتبية البدنية و الرياضة=

1649) 13398  

التنمية املستدامةو احملاسبة و املراجعة البيئية فى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2141  الشافعى، حسن امحد.  الرتبية البدنية و الرياضة=

1650) 13399  

التنمية املستدامةو احملاسبة و املراجعة البيئية فى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2142  الشافعى، حسن امحد.  الرتبية البدنية و الرياضة=

1651) 13400  

االدارة التعليمية فى مجهورية مصر العربية و الواليات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2143  الشرقاوى، مريم حممد.  املتحدة االمريكية =

1652) 13401  

االدارة التعليمية فى مجهورية مصر العربية و الواليات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2144  الشرقاوى، مريم حممد.  املتحدة االمريكية =

1653) 13402  

االدارة التعليمية فى مجهورية مصر العربية و الواليات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2145  الشرقاوى، مريم حممد.  املتحدة االمريكية =

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2164  شفيق، حسنني.  الصحافة املتخصصة املطبوعة وااللكرتونية :  13403 (1654

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2165  شفيق، حسنني.  الصحافة املتخصصة املطبوعة وااللكرتونية :  13404 (1655

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2166  شفيق، حسنني.  الصحافة املتخصصة املطبوعة وااللكرتونية :  13405 (1656

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2152  ربيع، هشام.  شيزوفرينيا االعالم /  13409 (1657

  طرق التدريس  ط.س االدارة2153  ربيع، هشام.  شيزوفرينيا االعالم /  13410 (1658

  طرق التدريس  ط.س االدارة2154  ربيع، هشام.  شيزوفرينيا االعالم /  13411 (1659

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2146  أمحد، أمحد إبراهيم.  االجتاهات املعاصرة فى التطوير التنظيمى باملدارس :  13412 (1660

  طرق التدريس  ط.س االدارة2147  أمحد، أمحد إبراهيم.  االجتاهات املعاصرة فى التطوير التنظيمى باملدارس :  13413 (1661

  طرق التدريس  ط.س االدارة2148  أمحد، أمحد إبراهيم.  االجتاهات املعاصرة فى التطوير التنظيمى باملدارس :  13414 (1662

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2161  شفيق, حسنني.  التدريب االعالمى فى الصحافة املطبوعة واإللكرتونية /  13415 (1663

  طرق التدريس  س االدارة0ط2162  شفيق, حسنني.  التدريب االعالمى فى الصحافة املطبوعة واإللكرتونية /  13416 (1664

  طرق التدريس  س االدارة0ط2163  شفيق, حسنني.  التدريب االعالمى فى الصحافة املطبوعة واإللكرتونية /  13417 (1665

1666) 13418  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2149  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

1667) 13419  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2150  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

1668) 13420  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2153  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2155  ماكفيل، توماس ل.  االعالم العاملى =  13424 (1669

  طرق التدريس  ط.س االدارة2156  ماكفيل، توماس ل.  االعالم العاملى =  13425 (1670

  طرق التدريس  ط.س االدارة2157  ماكفيل، توماس ل.  االعالم العاملى =  13426 (1671

  طرق التدريس  ط.س االدارة2299  حسن، زكى حممد حممد.  املنشأت الرياضية :  13427 (1672

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2300  حسن، زكى حممد حممد.  املنشأت الرياضية :  13428 (1673

1674) 13429  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2295  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

1675) 13430  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2296  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

1676) 13431  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2297  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2301  الشافعى، حسن امحد.  املوزانة كاداة للتخطيط فى الرتبية البدنية والرياضة /  13433 (1677
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  طرق التدريس  ط.س االدارة 2302  الشافعى، حسن امحد.  املوزانة كاداة للتخطيط فى الرتبية البدنية والرياضة /  13434 (1678

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2303  الشافعى، حسن امحد.  املوزانة كاداة للتخطيط فى الرتبية البدنية والرياضة /  13435 (1679

1680) 13437  

برجمة األهداف و تطبيقاتها فى حتليل الوظائف باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2305  السباعى، رأفت سعيد هندواى.  الرياضية/

1681) 13438  

برجمة األهداف و تطبيقاتها فى حتليل الوظائف باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2306  السباعى، رأفت سعيد هندواى.  الرياضية/

1682) 13439  

برجمة األهداف و تطبيقاتها فى حتليل الوظائف باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2307  السباعى، رأفت سعيد هندواى.  الرياضية/

1683) 13440  

برجمة األهداف و تطبيقاتها فى حتليل الوظائف باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2308  السباعى، رأفت سعيد هندواى.  الرياضية/

1684) 13441  

برجمة األهداف و تطبيقاتها فى حتليل الوظائف باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2309  السباعى، رأفت سعيد هندواى.  الرياضية/

  طرق التدريس  س االدارة0ط2310  عبد القادر، سامح كمال.  اإلعالم وصنع القرار فى اجملال الرياضى :  13442 (1685

  طرق التدريس  س االدارة0ط2311  عبد القادر، سامح كمال.  اإلعالم وصنع القرار فى اجملال الرياضى :  13443 (1686

  طرق التدريس  س االدارة0ط2312  عبد القادر، سامح كمال.  اإلعالم وصنع القرار فى اجملال الرياضى :  13444 (1687

  طرق التدريس  س االدارة0ط2313  عبد القادر، سامح كمال.  اإلعالم وصنع القرار فى اجملال الرياضى :  13445 (1688

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2314  عبد القادر، سامح كمال.  اإلعالم وصنع القرار فى اجملال الرياضى :  13446 (1689

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2315  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  13451 (1690

  طرق التدريس  ط.س االدارة2316  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  13452 (1691

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2317  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  13453 (1692

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2318  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  13454 (1693

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2319  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  13455 (1694

1695) 13466  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2320  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1696) 13467  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2321  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1697) 13468  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2322  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1698) 13469  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2323  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1699) 13470  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2324  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2325  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة املنشآت اإلنتاجية /  13471 (1700

  طرق التدريس  ط.س االدارة2326  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة املنشآت اإلنتاجية /  13472 (1701

  طرق التدريس  ط.س االدارة2327  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة املنشآت اإلنتاجية /  13473 (1702

  طرق التدريس  ط.س االدارة2328  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة املنشآت اإلنتاجية /  13474 (1703

  طرق التدريس  ط.س االدارة2329  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة املنشآت اإلنتاجية /  13475 (1704

  طرق التدريس  ط.س االدارة2330  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة األفراد /  13476 (1705

  طرق التدريس  ط.س االدارة2331  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة األفراد /  13477 (1706

  طرق التدريس  ط.س االدارة2332  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة األفراد /  13478 (1707

  طرق التدريس  ط.س االدارة2333  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة األفراد /  13479 (1708
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  طرق التدريس  ط.س االدارة 2334  البسيوني، رضا إمساعيل.  إدارة األفراد /  13480 (1709

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2335  البسيونى ، رضا إمساعيل.  إدارة األعمال/  13481 (1710

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2336  البسيونى ، رضا إمساعيل.  إدارة األعمال/  13482 (1711

  طرق التدريس  ط.س االدارة2337  البسيونى ، رضا إمساعيل.  إدارة األعمال/  13483 (1712

  طرق التدريس  ط.س االدارة2338  البسيونى ، رضا إمساعيل.  إدارة األعمال/  13484 (1713

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2339  البسيونى ، رضا إمساعيل.  إدارة األعمال/  13485 (1714

1715) 13486  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2340  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /

1716) 13487  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2341  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /

1717) 13488  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2342  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /

1718) 13489  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2343  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /

1719) 13490  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2344  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /

  طرق التدريس  ط.س االدارة2345  الشافعي, حسن امحد.  الدورات االوليمبية واجملتمع الدولي املعاصر =  13491 (1720

  طرق التدريس  ط.س االدارة2346  الشافعي, حسن امحد.  الدورات االوليمبية واجملتمع الدولي املعاصر =  13492 (1721

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1347  الشافعي, حسن امحد.  الدورات االوليمبية واجملتمع الدولي املعاصر =  13493 (1722

  طرق التدريس  ط.س االدارة2349  الشافعي, حسن امحد.  الدورات االوليمبية واجملتمع الدولي املعاصر =  13495 (1723

  طرق التدريس  ط.س االدارة2350  الشافعي, حسن امحد.  الدورات االوليمبية واجملتمع الدولي املعاصر =  13496 (1724

  طرق التدريس  ط.س االدارة2351  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13497 (1725

  طرق التدريس  ط.س االدارة2352  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13498 (1726

  طرق التدريس  ط.س االدارة2353  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13499 (1727

  طرق التدريس  ط.س االدارة2354  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13500 (1728

  طرق التدريس  ط.س االدارة2355  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعه العلميه لإلداره الرياضيه :  13501 (1729

1730) 13502  

العمليات اإلدارية ملدارس األنشطة الرياضية باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2236  السباعى، رأفت سعيد هنداوى.  الرياضية /

1731) 13503  

العمليات اإلدارية ملدارس األنشطة الرياضية باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2237  السباعى، رأفت سعيد هنداوى.  الرياضية /

1732) 13504  

العمليات اإلدارية ملدارس األنشطة الرياضية باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2238  السباعى، رأفت سعيد هنداوى.  الرياضية /

1733) 13505  

العمليات اإلدارية ملدارس األنشطة الرياضية باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2239  السباعى، رأفت سعيد هنداوى.  الرياضية /

1734) 13506  

العمليات اإلدارية ملدارس األنشطة الرياضية باألندية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2240  السباعى، رأفت سعيد هنداوى.  الرياضية /

  طرق التدريس  س االدارة0ط2241  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13507 (1735

  طرق التدريس  س االدارة0ط2242  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13508 (1736

  طرق التدريس  س االدارة0ط2248  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13509 (1737

  طرق التدريس  س االدارة0ط2244  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13510 (1738

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2242  العلقابي،نبيه عبد احلميد.  اقتصاديات الرياضه وقوميه الدوله  13511 (1739
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  طرق تدريس  تدريب 2220  قشطة، عمر نصراهلل.  املدرب الرياضى من خالل معايري اجلودة الشاملة /  13512 (1740

  طرق تدريس  تدريب 2221  قشطة، عمر نصراهلل.  املدرب الرياضى من خالل معايري اجلودة الشاملة /  13513 (1741

  طرق تدريس  تدريب 2222  قشطة، عمر نصراهلل.  املدرب الرياضى من خالل معايري اجلودة الشاملة /  13514 (1742

  طرق تدريس  2233  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  13515 (1743

  طرق تدريس  تدريب 2234  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  13516 (1744

  طرق تدريس  تدريب 2235  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  13517 (1745

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2246  عطية على, ابو بكر عونى.  يم الدوىل للسياحة الرياضية :التنظ  13518 (1746

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2247  عطية على, ابو بكر عونى.  التنظيم الدوىل للسياحة الرياضية :  13519 (1747

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2248  عطية على, ابو بكر عونى.  التنظيم الدوىل للسياحة الرياضية :  13520 (1748

  طرق التدريس  س االدارة0ط2249  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13564 (1749

  طرق التدريس  س االدارة0ط2250  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13565 (1750

  طرق التدريس  س االدارة0ط2251  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13566 (1751

  طرق التدريس  ط.س االدارة2252  أمحد، عالءالدين محدى.  اسرتاتيجية تسويق خدمات النشاط الرياضى /  13572 (1752

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2253  أمحد، عالءالدين محدى.  اسرتاتيجية تسويق خدمات النشاط الرياضى /  13573 (1753

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2214  حسن، زكى حممد حممد.  االتصال فى اجملال الرياضى :  13585 (1754

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2215  حسن، زكى حممد حممد.  االتصال فى اجملال الرياضى :  13586 (1755

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2216  حسن، زكى حممد حممد.  االتصال فى اجملال الرياضى :  13587 (1756

  طرق التدريس  ط.س االدارة2200    املدرب والتدريب :  13591 (1757

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2201    املدرب والتدريب :  13592 (1758

  طرق التدريس  ط.س االدارة2202    املدرب والتدريب :  13593 (1759

  طرق التدريس  س االدارة0ط2203  الكلزة، حممد مجال الدين حممد.  حوكمة املؤسسات الرياضية :  13623 (1760

  طرق التدريس  س االدارة0ط2204  الكلزة، حممد مجال الدين حممد.  حوكمة املؤسسات الرياضية :  13624 (1761

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2205  الكلزة، حممد مجال الدين حممد.  حوكمة املؤسسات الرياضية :  13625 (1762

1763) 13626  

معايري تقييم االداء االدارى فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2217  الشافعى، حسن أمحد.  =

1764) 13627  

معايري تقييم االداء االدارى فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2218  الشافعى، حسن أمحد.  =

1765) 13628  

معايري تقييم االداء االدارى فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2219  الشافعى، حسن أمحد.  =

  طرق تدريس  تدريب 2223  هيكل, خالد.  مراحل ويدر للتدريب /  13634 (1766

  طرق تدريس  تدريب2224  هيكل, خالد.  مراحل ويدر للتدريب /  13635 (1767

  طرق تدريس  تدريب 2225  هيكل, خالد.  مراحل ويدر للتدريب /  13636 (1768

  طرق تدريس  تدريب 2225  هيكل, خالد.  مراحل ويدر للتدريب /  13637 (1769

  طرق تدريس  تدريب 2227  هيكل, خالد.  مراحل ويدر للتدريب /  13638 (1770

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2207  ابو عبده، حسن السيد.  اساسيات تدريس الرتبية احلركية والبدنية /  13643 (1771

  طرق التدريس  ط.س االدارة2208  ابو عبده، حسن السيد.  اساسيات تدريس الرتبية احلركية والبدنية /  13644 (1772

  طرق التدريس  ط.س االدارة2209  ابو عبده، حسن السيد.  اساسيات تدريس الرتبية احلركية والبدنية /  13645 (1773

  طرق التدريس  ط.س االدارة2210  ابو عبده، حسن السيد.  اساسيات تدريس الرتبية احلركية والبدنية /  13646 (1774

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2211  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  13647 (1775

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2212  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  13648 (1776

  طرق التدريس  س االدارة0ط2213  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  13649 (1777
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  طرق التدريس  ط.س االدارة 2228  الصريفى، حممد.  شروط القيادة اإلدارية /  13658 (1778

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2229  الصريفى، حممد.  شروط القيادة اإلدارية /  13659 (1779

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2231  الصريفى، حممد.  شروط القيادة اإلدارية /  13661 (1780

  طرق التدريس  س االدارة0ط2275  عثمان، عفاف عثمان.  احلركة هي مفتاح التعلم /  13681 (1781

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2289  مازن، حسام حممد.  تدريس العلوم والرتبية العلمية /  13697 (1782

  طرق التدريس  تدريب رياضي2290  مازن، حسام حممد.  تدريس العلوم والرتبية العلمية /  13698 (1783

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2291  مازن، حسام حممد.  تدريس العلوم والرتبية العلمية /  13699 (1784

1785) 13706  

فن وعلم ادارة املشروعات العاملية الناجحة الصغرية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2270  اهللباوى ، مخيس  والعمالقة ارتقاء تطبيقا

1786) 13707  

فن وعلم ادارة املشروعات العاملية الناجحة الصغرية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2271  اهللباوى ، مخيس  والعمالقة ارتقاء تطبيقا

1787) 13708  

فن وعلم ادارة املشروعات العاملية الناجحة الصغرية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2272  اهللباوى ، مخيس  والعمالقة ارتقاء تطبيقا

  طرق تدريس  تدريب 2292  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  13727 (1788

  طرق تدريس  تدريب2290  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  13728 (1789

  طرق تدريس  تدريب2291  بريقع، حممد جابر.  التدريب البليومرتى /  13729 (1790

  طرق تدريس  تدريب 2117  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  13791 (1791

  طرق تدريس  تدريب2118  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  13792 (1792

  طرق تدريس  تدريب2119  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  13793 (1793

  طرق تدريس  تدريب 2120  حممد، مصطفى السايح.  أدبيات البحث فى تدريس الرتبية الرياضية /  13797 (1794

  طرق تدريس  تدريب2122  حممد، مصطفى السايح.  أدبيات البحث فى تدريس الرتبية الرياضية /  13798 (1795

  طرق تدريس  تدريب2122  حممد، مصطفى السايح.  أدبيات البحث فى تدريس الرتبية الرياضية /  13799 (1796

1797) 13803  

تنظيم وإدارة الدرس فى الرتبية البدنية والتعلم احلركى 
  طرق التدريس  س االدارة0ط 2106  عبداهلل، عبدالفتاح.  /

1798) 13804  

تنظيم وإدارة الدرس فى الرتبية البدنية والتعلم احلركى 
  طرق التدريس  س االدارة0ط2107  عبداهلل، عبدالفتاح.  /

1799) 13805  

تنظيم وإدارة الدرس فى الرتبية البدنية والتعلم احلركى 
  طرق التدريس  س االدارة0ط2108  عبداهلل، عبدالفتاح.  /

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2109  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13833 (1800

  طرق التدريس  س االدارة0ط2110  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13834 (1801

  طرق التدريس  س االدارة0ط2111  رمادى، حممد امحد حممد كمال.  جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوليمبية /  13835 (1802

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2113  حممد، فتحى عبدالرسول.  االجتاهات احلديثة فى اإلدارة املدرسية /  13842 (1803

  طرق التدريس  ط.س االدارة2114  حممد، فتحى عبدالرسول.  االجتاهات احلديثة فى اإلدارة املدرسية /  13843 (1804

  طرق التدريس  ط.س االدارة2112  حممد، فتحى عبدالرسول.  االجتاهات احلديثة فى اإلدارة املدرسية /  13844 (1805

  طرق التدريس  ط.س االدارة2115  اخلفاف, اميان عباس.  اللعب اسرتاتيجيات تعليم حديثة /  13845 (1806

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2116  اخلفاف, اميان عباس.  اللعب اسرتاتيجيات تعليم حديثة /  13846 (1807

  طرق تدريس  تدريب 2123  شرب، خليل ابراهيم.  أساسيات التدريس /  13847 (1808

  طرق تدريس  تدريب 2124  عطية، حمسن علي  املناهج احلديثة وطرائق التدريس /  13851 (1809

  طرق التدريس  ط.س االدارة2356  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13878 (1810

  طرق التدريس  ط.س االدارة2357  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13879 (1811

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2358  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13880 (1812
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  طرق التدريس  ط.س االدارة 2359  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13881 (1813

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2360  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13882 (1814

  طرق تدريس  تدريب 2454  الفار،إبراهيم عبد الوكيل  التدريس بالتكنولوجيا  13937 (1815

  طرق تدريس  تدريب 2455  الفار،إبراهيم عبد الوكيل  التدريس بالتكنولوجيا  13938 (1816

  طرق تدريس  تدريب 2456  الفار،إبراهيم عبد الوكيل  التدريس بالتكنولوجيا  13939 (1817

  طرق تدريس  تدريب 2458  الفار،إبراهيم عبد الوكيل  التدريس بالتكنولوجيا  13941 (1818

  طرق تدريس  2462  راشد, على.  كفايات األداء التدريسى /  13942 (1819

  طرق تدريس  2463  راشد, على.  كفايات األداء التدريسى /  13943 (1820

  طرق تدريس  2464  راشد, على.  كفايات األداء التدريسى /  13944 (1821

  طرق تدريس  2465  راشد, على.  كفايات األداء التدريسى /  13945 (1822

  طرق تدريس  تدريب 2466  راشد, على.  كفايات األداء التدريسى /  13946 (1823

  طرق تدريس  تدريب 2467  اجلباىل، سعدأمحد.  اجلدارات األساسية للتدريس /  13947 (1824

  طرق تدريس  تدريب 2468  اجلباىل، سعدأمحد.  اجلدارات األساسية للتدريس /  13948 (1825

  طرق تدريس  تدريب 2469  اجلباىل، سعدأمحد.  اجلدارات األساسية للتدريس /  13949 (1826

  طرق التدريس  ط.س االدارة2397  احللفاوي، وليد سامل حممد.  التعليم اإللكرتوني تطبيقات مستحدثة /  13950 (1827

  طرق التدريس  ط.س االدارة2398  احللفاوي، وليد سامل حممد.  التعليم اإللكرتوني تطبيقات مستحدثة /  13951 (1828

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2399  احللفاوي، وليد سامل حممد.  التعليم اإللكرتوني تطبيقات مستحدثة /  13952 (1829

  طرق تدريس  تدريب 2422  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  13962 (1830

  طرق تدريس  تدريب 2423  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  13963 (1831

  طرق تدريس  تدريب 2424  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  13964 (1832

  طرق التدريس  ط.س االدارة2400  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  13972 (1833

  طرق التدريس  ط.س االدارة2401  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  13973 (1834

  طرق التدريس  ط.س االدارة2402  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  13974 (1835

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2403  األشقر, إميان حممد عبد الرحيم.  حمددات النقد املوضوعى للمعلق الرياضى /  13975 (1836

  طرق التدريس  ط.س االدارة2404  األشقر, إميان حممد عبد الرحيم.  حمددات النقد املوضوعى للمعلق الرياضى /  13976 (1837

  طرق التدريس  ط.س االدارة2405  األشقر, إميان حممد عبد الرحيم.  حمددات النقد املوضوعى للمعلق الرياضى /  13977 (1838

1839) 13978  

منوذج مقرتح لتصميم موازنة النشاط باملؤسسات 
  الرياضية )امليزانية( /

أبو شبانة, حممد عبد الرمحن عبد 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2412  املقصود.

1840) 13979  

منوذج مقرتح لتصميم موازنة النشاط باملؤسسات 
  الرياضية )امليزانية( /

أبو شبانة, حممد عبد الرمحن عبد 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2413  املقصود.

1841) 13980  

منوذج مقرتح لتصميم موازنة النشاط باملؤسسات 
  الرياضية )امليزانية( /

أبو شبانة, حممد عبد الرمحن عبد 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2414  املقصود.

  طرق التدريس  ط.س االدارة2406  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13984 (1842

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2407  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13985 (1843

  طرق التدريس  ط.س االدارة2408  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  13986 (1844

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2409  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  13987 (1845

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2410  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  13988 (1846

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2411  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  13989 (1847

  طرق التدريس  ط.س االدارة2415  الشافعى, حسن أمحد.  أساليب مواجهة اجلرمية الرياضية :  13990 (1848

  طرق التدريس  ط.س االدارة2416  الشافعى, حسن أمحد.  أساليب مواجهة اجلرمية الرياضية :  13991 (1849

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2417  الشافعى, حسن أمحد.  أساليب مواجهة اجلرمية الرياضية :  13992 (1850
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  طرق التدريس  ط.س االدارة2475  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14006 (1851

  طرق التدريس  ط.س االدارة2476  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14007 (1852

  طرق التدريس  ط.س االدارة2477  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14008 (1853

  طرق تدريس  2460  إبراهيم, مفتى.  املرجع الشامل فى التدريب الرياضى :  14010 (1854

  طرق تدريس  2461  إبراهيم, مفتى.  املرجع الشامل فى التدريب الرياضى :  14011 (1855

  طرق تدريس  2470تدريب  فوزى، أمحد أمني.  سيكلوجية التعلم للمهارات احلركية الرياضية /  14038 (1856

  طرق تدريس  تدريب 2471  فوزى، أمحد أمني.  سيكلوجية التعلم للمهارات احلركية الرياضية /  14039 (1857

  طرق تدريس  2472تدريب  فوزى، أمحد أمني.  سيكلوجية التعلم للمهارات احلركية الرياضية /  14040 (1858

  طرق تدريس  2473تدريب  فوزى، أمحد أمني.  سيكلوجية التعلم للمهارات احلركية الرياضية /  14041 (1859

  طرق تدريس  2474تدريب  فوزى، أمحد أمني.  سيكلوجية التعلم للمهارات احلركية الرياضية /  14042 (1860

    تدريب 2425  حسني، ساىل زكى حممد.  فن التدريب االبداعى :  14055 (1861

    تدريب 2426  حسني، ساىل زكى حممد.  فن التدريب االبداعى :  14056 (1862

    تدريب 2427  حسني، ساىل زكى حممد.  فن التدريب االبداعى :  14057 (1863

  طرق التدريس  ط.س االدارة2419  احلالبى، إبراهيم عباس.  احرتاف التسويق االلكرتونى الدوىل =  14058 (1864

  طرق التدريس  ط.س االدارة2420  احلالبى، إبراهيم عباس.  احرتاف التسويق االلكرتونى الدوىل =  14059 (1865

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2421  احلالبى، إبراهيم عباس.  احرتاف التسويق االلكرتونى الدوىل =  14060 (1866

  طرق التدريس  ط.س االدارة2441  على، مسري عبد احلميد.  إدارة اإلجتماعات و تنظيم املؤمترات /  14078 (1867

  طرق التدريس  ط.س االدارة2442  على، مسري عبد احلميد.  إدارة اإلجتماعات و تنظيم املؤمترات /  14079 (1868

  طرق التدريس  ط.س االدارة2443  على، مسري عبد احلميد.  إدارة اإلجتماعات و تنظيم املؤمترات /  14080 (1869

  طرق التدريس  ط.س االدارة2444  على، مسري عبد احلميد.  إدارة اإلجتماعات و تنظيم املؤمترات /  14081 (1870

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2445  على، مسري عبد احلميد.  إدارة اإلجتماعات و تنظيم املؤمترات /  14082 (1871

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2428  القط، حممد على  التهدئة القمية للرياضيني /  14131 (1872

  طرق التدريس  ط.س االدارة2430  القط، حممد على  التهدئة القمية للرياضيني /  14133 (1873

  طرق التدريس  ط.س االدارة2431  القط، حممد على  التهدئة القمية للرياضيني /  14134 (1874

  طرق التدريس  ط.س االدارة2433  القط، حممد على  التهدئة القمية للرياضيني /  14135 (1875

  طرق التدريس  ط.س االدارة2435  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  14149 (1876

  طرق التدريس  ط.س االدارة2436  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  14150 (1877

  طرق التدريس  ط.س االدارة2437  اجلمال، طارق.  اسرتاتيجية ادارة املخاطرة /  14151 (1878

  طرق التدريس  ط.س االدارة2438  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14152 (1879

  طرق التدريس  ط.س االدارة2439  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14153 (1880

  طرق التدريس  ط.س االدارة2440  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14154 (1881

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2451    ادارة احلوار يف التعليم  14222 (1882

  طرق التدريس  ط.س االدارة2452    ادارة احلوار يف التعليم  14223 (1883

  طرق التدريس  ط.س االدارة2453    ادارة احلوار يف التعليم  14224 (1884

  طرق التدريس  ط.س االدارة2361  اجلرب، زينب على.  اإلدارة املدرسية احلديثة من منظور علم النظم /  14225 (1885

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2362  اجلرب، زينب على.  اإلدارة املدرسية احلديثة من منظور علم النظم /  14226 (1886

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2363  اجلرب، زينب على.  اإلدارة املدرسية احلديثة من منظور علم النظم /  14227 (1887

  طرق التدريس  ط.س االدارة2364  نرباى، يوسف إبراهيم.  اإلدارة املدرسية احلديثة /  14228 (1888

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2365  نرباى، يوسف إبراهيم.  اإلدارة املدرسية احلديثة /  14229 (1889

  طرق التدريس  ط.س االدارة2366  نرباى، يوسف إبراهيم.  اإلدارة املدرسية احلديثة /  14230 (1890

  طرق تدريس  تدريب 2370  أورليخ، دونالد.  إسرتاتيجية التعليم :  14231 (1891
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  طرق تدريس  تدريب 2371  أورليخ، دونالد.  إسرتاتيجية التعليم :  14232 (1892

  طرق تدريس  تدريب 2372  أورليخ، دونالد.  إسرتاتيجية التعليم :  14233 (1893

  طرق التدريس  ط.س االدارة2367  ولرتديك.  التخطيط للتعليم الفعال /  14234 (1894

  طرق التدريس  ط.س االدارة2368  ولرتديك.  التخطيط للتعليم الفعال /  14235 (1895

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2369  ولرتديك.  التخطيط للتعليم الفعال /  14236 (1896

  طرق التدريس  ط.س االدارة2394  الرشيدى، غازى عنيزان.  التعليم االبتدائى :  14237 (1897

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2395  الرشيدى، غازى عنيزان.  التعليم االبتدائى :  14238 (1898

  طرق التدريس  ط.س االدارة2396  الرشيدى، غازى عنيزان.  التعليم االبتدائى :  14239 (1899

  طرق تدريس  2373تدريب   الوهر، حممود.  املهارات الدراسية بني النظرية والتطبيق /  14240 (1900

  طرق تدريس  2374تدريب   الوهر، حممود.  املهارات الدراسية بني النظرية والتطبيق /  14241 (1901

  طرق تدريس  2375تدريب   الوهر، حممود.  املهارات الدراسية بني النظرية والتطبيق /  14242 (1902

  طرق تدريس  تدريب 2376  عودة، ثائر يوسف.  مهارات االتصال الفعال باللغة العربية :  14243 (1903

  طرق تدريس  تدريب2377  عودة، ثائر يوسف.  مهارات االتصال الفعال باللغة العربية :  14244 (1904

  طرق تدريس  تدريب2378  عودة، ثائر يوسف.  مهارات االتصال الفعال باللغة العربية :  14245 (1905

  طرق تدريس  2379تدريب   عفانة، عزو امساعيل.  اسلوب االلعاب فى تعليم وتعلم الرياضيات /  14246 (1906

  طرق تدريس  2380تدريب   عفانة، عزو امساعيل.  اسلوب االلعاب فى تعليم وتعلم الرياضيات /  14247 (1907

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2381  عفانة، عزو امساعيل.  اسلوب االلعاب فى تعليم وتعلم الرياضيات /  14248 (1908

  طرق تدريس  تدريب 2382  عبد الوهاب, جالل  النشاط املدرسى  14255 (1909

  طرق تدريس  تدريب2383  عبد الوهاب, جالل  النشاط املدرسى  14256 (1910

  طرق تدريس  تدريب2384  عبد الوهاب, جالل  النشاط املدرسى  14257 (1911

  طرق تدريس  تدريب 2385  سلطان, عادل.  تكنولوجيا التعليم والتدريب /  14261 (1912

  طرق تدريس  تدريب2386  سلطان, عادل.  تكنولوجيا التعليم والتدريب /  14262 (1913

  طرق تدريس  تدريب2387  سلطان, عادل.  تكنولوجيا التعليم والتدريب /  14263 (1914

  طرق تدريس  تدريب 2387  فرجون, خالد حممد.  الوسائط املتعددة بني التنظري والتطبيق /  14264 (1915

  طرق تدريس  تدريب 2388  إسكندر، كمال يوسف.  مقدمة فى التكنولوجيا التعليمية /  14265 (1916

  طرق تدريس  تدريب 2389  إسكندر، كمال يوسف.  مقدمة فى التكنولوجيا التعليمية /  14266 (1917

  طرق تدريس  تدريب2390  إسكندر، كمال يوسف.  مقدمة فى التكنولوجيا التعليمية /  14267 (1918

  طرق تدريس  تدريب 2391  دومي، حسن علي.  أساسيات يف تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية /  14268 (1919

  طرق تدريس  تدريب2392  دومي، حسن علي.  أساسيات يف تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية /  14269 (1920

  طرق تدريس  تدريب2393  دومي، حسن علي.  أساسيات يف تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية /  14270 (1921

1922) 14286  

التخطيط اإلسرتاتيجى للمؤسسات العامة وغري الرحبية 
  طرق تدريس  تدريب 2478  الشافعى, حسن أمحد.  :

1923) 14287  

التخطيط اإلسرتاتيجى للمؤسسات العامة وغري الرحبية 
  طرق تدريس  تدريب 2479  الشافعى, حسن أمحد.  :

1924) 14288  

التخطيط اإلسرتاتيجى للمؤسسات العامة وغري الرحبية 
  طرق تدريس  تدريب 2480  الشافعى, حسن أمحد.  :

  طرق تدريس  تدريب 2481  محص، حمسن حممد درويش.  اساليب تدريس الرتبية الرياضية والذكاءات املتعددة /  14289 (1925

  طرق تدريس  تدريب 2482  محص، حمسن حممد درويش.  اساليب تدريس الرتبية الرياضية والذكاءات املتعددة /  14290 (1926

  طرق تدريس  تدريب 2483  محص، حمسن حممد درويش.  اساليب تدريس الرتبية الرياضية والذكاءات املتعددة /  14291 (1927

1928) 14292  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق تدريس  تدريب 2484  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /
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1929) 14293  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق تدريس  تدريب 2485  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

1930) 14294  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق تدريس  تدريب 2486  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

1931) 14295  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2487  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

1932) 14296  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2488  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

1933) 14297  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2489  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة2490  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14301 (1934

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2491  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14302 (1935

  طرق التدريس  ط.س االدارة2492  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14303 (1936

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2493  الشافعى، حسن امحد.  املوزانة كاداة للتخطيط فى الرتبية البدنية والرياضة /  14313 (1937

  طرق التدريس  ط.س االدارة2494  الشافعى، حسن امحد.  املوزانة كاداة للتخطيط فى الرتبية البدنية والرياضة /  14314 (1938

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2495  الشافعى، حسن امحد.  املوزانة كاداة للتخطيط فى الرتبية البدنية والرياضة /  14315 (1939

1940) 14316  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2496  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1941) 14317  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2497  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1942) 14318  

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجى وعالقته باملؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2498  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1943) 14319  

معايري تقييم االداء االدارى فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2499  الشافعى، حسن أمحد.  =

1944) 14320  

معايري تقييم االداء االدارى فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2500  الشافعى، حسن أمحد.  =

1945) 14321  

معايري تقييم االداء االدارى فى الرتبية البدنية والرياضة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2501  الشافعى، حسن أمحد.  =

1946) 14328  

التنظيم الدوىل للسياحة الرياضية حنو انشاء منظمة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2502  علي، ابو بكر عونى عطية.  دولية مقرتحة للسياحة الرياضية/

1947) 14329  

التنظيم الدوىل للسياحة الرياضية حنو انشاء منظمة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2503  علي، ابو بكر عونى عطية.  دولية مقرتحة للسياحة الرياضية/

1948) 14330  

التنظيم الدوىل للسياحة الرياضية حنو انشاء منظمة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2504  علي، ابو بكر عونى عطية.  دولية مقرتحة للسياحة الرياضية/

  طرق التدريس  س االدارة0ط2506  عبد القادر، سامح كمال.  اإلعالم وصنع القرار فى اجملال الرياضى :  14332 (1949

  طرق التدريس  س االدارة0ط 2507  عبد القادر، سامح كمال.  اإلعالم وصنع القرار فى اجملال الرياضى :  14333 (1950

1951) 14334  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2508  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /

1952) 14335  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2509  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /

1953) 14336  

استثمار العالمات التجارية فى تسويق األنشطة الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2510  علم الدين، دعاء حممد عابدين حممد.  /
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1954) 14337  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2511  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

1955) 14338  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2512  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

1956) 14339  

إسرتاتيجية تفعيل اإلستثمار الرياضي يف املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2513  رزق، حممد أمحد عبده.  الرياضية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2514  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  14346 (1957

  طرق التدريس  س االدارة0ط2515  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  14347 (1958

  طرق التدريس  س االدارة0ط2516  عبد اهلل، عصام الدين متوىل.  النشاط املدرسى :  14348 (1959

1960) 14349  

اإلعداد املهنى والتوصيف الوظيفى لالخصائى النفسى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2517  البيومى، أمحد البيومى على.  الرياضى فى منظومة اإلعداد املتكامل للفرقة الرياضية /

1961) 14350  

اإلعداد املهنى والتوصيف الوظيفى لالخصائى النفسى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2518  البيومى، أمحد البيومى على.  داد املتكامل للفرقة الرياضية /الرياضى فى منظومة اإلع

1962) 14351  

اإلعداد املهنى والتوصيف الوظيفى لالخصائى النفسى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2509  البيومى، أمحد البيومى على.  الرياضى فى منظومة اإلعداد املتكامل للفرقة الرياضية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2520  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعة العلمية إلقتصاديات الرياضة :  14352 (1963

  طرق التدريس  ط.س االدارة2521  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعة العلمية إلقتصاديات الرياضة :  14353 (1964

  طرق التدريس  ط.س االدارة2522  الشافعى، حسن أمحد.  املوسوعة العلمية إلقتصاديات الرياضة :  14354 (1965

1966) 14382  

تطوير األداء املهنى ملشرفى األنشطة املدرسية فى ضوء 
  طرق التدريس  ط.س االداة 2523    معايري اجلودة /

1967) 14383  

تطوير األداء املهنى ملشرفى األنشطة املدرسية فى ضوء 
  طرق التدريس  ط.س االداة2524    معايري اجلودة /

1968) 14384  

تطوير األداء املهنى ملشرفى األنشطة املدرسية فى ضوء 
  طرق التدريس  ط.س االداة2525    معايري اجلودة /

  طرق التدريس  تدريب رياضي2601  عبد الظاهر، حممد حممود.  االسس الفسيولوجية لتخطيط امحال التدريب :  14432 (1969

  طرق التدريس  تدريب رياضي2602  عبد الظاهر، حممد حممود.  االسس الفسيولوجية لتخطيط امحال التدريب :  14433 (1970

  طرق التدريس  تدريب رياضي2604  عبد الظاهر، حممد حممود.  االسس الفسيولوجية لتخطيط امحال التدريب :  14435 (1971

  طرق التدريس  تدريب رياضي2605  عبد الظاهر، حممد حممود.  االسس الفسيولوجية لتخطيط امحال التدريب :  14436 (1972

1973) 14452  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2661  زغلول، حممد سعد.  واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة املستقبلية /

1974) 14453  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  تدريب رياضي 2662  زغلول، حممد سعد.  املعاصرة والنظرة املستقبلية /واالجتاهات الرتبوية 

1975) 14454  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2663  زغلول، حممد سعد.  واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة املستقبلية /

1976) 14455  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2664  زغلول، حممد سعد.  واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة املستقبلية /

1977) 14456  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2665  زغلول، حممد سعد.  املعاصرة والنظرة املستقبلية / واالجتاهات الرتبوية

1978) 14482  

اهليكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى فى املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2666  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1979) 14483  

اهليكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى فى املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2668  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /
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1980) 14484  

اهليكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى فى املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2668  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1981) 14485  

اهليكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى فى املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2669  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

1982) 14486  

اهليكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى فى املؤسسات 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2670  الشافعى، حسن أمحد.  الرياضية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2671  عنرت، حممد عبداهلل.  التخطيط االسرتاتيجى فى اجملال الرياضى /  14492 (1983

  طرق التدريس  ط.س االدارة2672  عنرت، حممد عبداهلل.  التخطيط االسرتاتيجى فى اجملال الرياضى /  14493 (1984

  طرق التدريس  ط.س االدارة2673  عنرت، حممد عبداهلل.  التخطيط االسرتاتيجى فى اجملال الرياضى /  14494 (1985

  طرق التدريس  ط.س االدارة2674  عنرت، حممد عبداهلل.  التخطيط االسرتاتيجى فى اجملال الرياضى /  14495 (1986

  طرق التدريس  ط.س االدارة2675  عنرت، حممد عبداهلل.  التخطيط االسرتاتيجى فى اجملال الرياضى /  14496 (1987

  طرق التدريس  ط.س االدارة2676  سيار، عبد الرمحن.  إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضى /  14497 (1988

  طرق التدريس  ط.س االدارة2677  سيار، عبد الرمحن.  إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضى /  14498 (1989

  طرق التدريس  ط.س االدارة2678  سيار، عبد الرمحن.  إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضى /  14499 (1990

  طرق التدريس  ط.س االدارة2679  سيار، عبد الرمحن.  إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضى /  14500 (1991

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2680  سيار، عبد الرمحن.  إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضى /  14501 (1992

  طرق التدريس  ط.س االدارة2681  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14562 (1993

  طرق التدريس  ط.س االدارة2682  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14563 (1994

  طرق التدريس  ط.س االدارة2683  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14564 (1995

  طرق التدريس  ط.س االدارة2684  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14565 (1996

  طرق التدريس  ط.س االدارة2685  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14566 (1997

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2611  مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  إسرتاتيجيات التدريس الفعال /  14572 (1998

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2612  مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  إسرتاتيجيات التدريس الفعال /  14573 (1999

  طرق التدريس  تدريب رياضي2613  مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  إسرتاتيجيات التدريس الفعال /  14574 (2000

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2614  مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  إسرتاتيجيات التدريس الفعال /  14575 (2001

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2615  مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  إسرتاتيجيات التدريس الفعال /  14576 (2002

  طرق التدريس  ط.س االدارة2226  عطااهلل, نبيل لويس.  الدورات األوملبية :  14587 (2003

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2227  عطااهلل, نبيل لويس.  الدورات األوملبية :  14588 (2004

  طرق التدريس  ط.س االدارة2228  عطااهلل, نبيل لويس.  الدورات األوملبية :  14589 (2005

  طرق التدريس  ط.س االدارة2229  عطااهلل, نبيل لويس.  الدورات األوملبية :  14590 (2006

  طرق التدريس  ط.س االدارة2290  عطااهلل, نبيل لويس.  الدورات األوملبية :  14591 (2007

  حسانني، حممد صبحى.  القياس والتقويم فى الرتبية البدنية والرياضية /  14607 (2008

ت اختبارات 0أ 2184
  اصول النربية  ومقاييس

  حسانني، حممد صبحى.  القياس والتقويم فى الرتبية البدنية والرياضية /  14608 (2009

ت اختبارات 0أ2185
  اصول النربية  ومقاييس

  حسانني، حممد صبحى.  القياس والتقويم فى الرتبية البدنية والرياضية /  14609 (2010

ت اختبارات 0أ2186
  اصول النربية  ومقاييس

  حسانني، حممد صبحى.  القياس والتقويم فى الرتبية البدنية والرياضية /  14610 (2011

ت اختبارات 0أ2187
  اصول النربية  ومقاييس

  حسانني، حممد صبحى.  القياس والتقويم فى الرتبية البدنية والرياضية /  14611 (2012

ت اختبارات 0أ2188
  اصول النربية  ومقاييس
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  طرق التدريس  1ط.س االدارة ج2535  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  14656 (2013

2014) 14657  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2541  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

2015) 14658  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2542  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

2016) 14659  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2543  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

2017) 14660  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2544  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

2018) 14661  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2545  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة2546  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  14662 (2019

  طرق التدريس  ط.س االدارة2547  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  14663 (2020

  طرق التدريس  ط.س االدارة2548  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  14664 (2021

  طرق التدريس  ط.س االدارة2549  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  14665 (2022

  طرق التدريس  ط.س االدارة2550  جويدة، صابرين عطية مرسال.  اإلنذار املبكر يف إدارةاألزمات الرياضية /  14666 (2023

2024) 14667  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2536  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

2025) 14668  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2537  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

2026) 14669  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2538  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

2027) 14670  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2539  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

2028) 14671  

املوارد املادية والبشرية ونظم املعلومات فى القرى 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2540  جماهد, عبد الرمحن حممد.  االوليمبية /

  طرق التدريس  ط.س االدارة2552  محص, حمسن حممد درويش.  أساليب تدريس الرتبية الرياضية والذكاءات املتعددة /  14673 (2029

  طرق التدريس  ط.س االدارة2553  محص, حمسن حممد درويش.  أساليب تدريس الرتبية الرياضية والذكاءات املتعددة /  14674 (2030

  طرق التدريس  ط.س االدارة2554  محص, حمسن حممد درويش.  أساليب تدريس الرتبية الرياضية والذكاءات املتعددة /  14675 (2031

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2555  محص, حمسن حممد درويش.  أساليب تدريس الرتبية الرياضية والذكاءات املتعددة /  14676 (2032

2033) 14677  

إعداد طالب كليات الرتبية الرياضية فى التدريب امليدانى 
  طرق تدريس  تدريب 2576  محص, حمسن حممد درويش.  /

2034) 14678  

إعداد طالب كليات الرتبية الرياضية فى التدريب امليدانى 
  طرق تدريس  تدريب 2577  محص, حمسن حممد درويش.  /

2035) 14679  

إعداد طالب كليات الرتبية الرياضية فى التدريب امليدانى 
  طرق تدريس  تدريب 2578  محص, حمسن حممد درويش.  /

2036) 14680  

إعداد طالب كليات الرتبية الرياضية فى التدريب امليدانى 
  طرق تدريس  تدريب 2579  محص, حمسن حممد درويش.  /

2037) 14681  

إعداد طالب كليات الرتبية الرياضية فى التدريب امليدانى 
  طرق تدريس  تدريب 2580  محص, حمسن حممد درويش.  /

  طرق التدريس  ط.س االدارة2556  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14682 (2038

  طرق التدريس  ط.س االدارة2557  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14683 (2039
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  طرق التدريس  ط.س االدارة2558  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14684 (2040

  طرق التدريس  ط.س االدارة2559  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14685 (2041

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2560  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14686 (2042

  طرق التدريس  ط.س االدارة2561  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  14687 (2043

  طرق التدريس  ط.س االدارة2562  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  14688 (2044

  طرق التدريس  ط.س االدارة2563  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  14689 (2045

  طرق التدريس  ط.س االدارة2564  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  14690 (2046

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2565  زيد, حممد حممد على.  تنظيم احرتاف احلكام فى املنافسات الرياضية /  14691 (2047

  طرق التدريس  ط.س االدارة2566  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14697 (2048

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2567  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14698 (2049

  طرق التدريس  ط.س االدارة2568  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14699 (2050

  طرق التدريس  ط.س االدارة2569  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14700 (2051

  طرق التدريس  ط.س االدارة2570  إبراهيم، هانى الدسوقى.  احلديث يف الوسائل املعينة واألجهزة الرياضية /  14701 (2052

2053) 14712  

أسلوب تطوير نظم اإلدارة ملدخل لعمل األندية الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2573  سالمة, عبد املقصود معوض.  /

2054) 14713  

أسلوب تطوير نظم اإلدارة ملدخل لعمل األندية الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2572  سالمة, عبد املقصود معوض.  /

2055) 14714  

أسلوب تطوير نظم اإلدارة ملدخل لعمل األندية الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2571  سالمة, عبد املقصود معوض.  /

2056) 14715  

أسلوب تطوير نظم اإلدارة ملدخل لعمل األندية الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة2574  سالمة, عبد املقصود معوض.  /

2057) 14716  

أسلوب تطوير نظم اإلدارة ملدخل لعمل األندية الرياضية 
  طرق التدريس  ط.س االدارة 2575  سالمة, عبد املقصود معوض.  /

  طرق تدريس  تدريب 2581  التكريتى، وديع ياسني.  املوسوعة الكاملة فى اإلعداد البدنى للنساء /  14727 (2058

  طرق تدريس  تدريب 2582  التكريتى، وديع ياسني.  املوسوعة الكاملة فى اإلعداد البدنى للنساء /  14728 (2059

  طرق تدريس  تدريب 2583  التكريتى، وديع ياسني.  املوسوعة الكاملة فى اإلعداد البدنى للنساء /  14729 (2060

  طرق تدريس  تدريب 2584  التكريتى، وديع ياسني.  املوسوعة الكاملة فى اإلعداد البدنى للنساء /  14730 (2061

  طرق تدريس  تدريب 2585  التكريتى، وديع ياسني.  املوسوعة الكاملة فى اإلعداد البدنى للنساء /  14731 (2062

  طرق تدريس  تدريب 2586  العلقامى، نبيه.  اقتصاديات الرياضة وقومية الدولة :  14752 (2063

  طرق تدريس  تدريب 2587  العلقامى، نبيه.  اقتصاديات الرياضة وقومية الدولة :  14753 (2064

  طرق تدريس  تدريب 2588  العلقامى، نبيه.  اقتصاديات الرياضة وقومية الدولة :  14754 (2065

2066) 14755  

اقتصاديات الرياضة وقومية الدولية الشريعات الدولية 
التنظيمات الدولية العوملة الرياضية اجلودة الرياضية 

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2589  العلقامي، نبية.  االحرتاف الرياضي/

  طرق تدريس  تدريب 2589  العلقامى، نبيه.  اقتصاديات الرياضة وقومية الدولة :  14756 (2067

  طرق تدريس  تدريب 2591  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  14757 (2068

  طرق تدريس  تدريب 2592  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  14758 (2069

  طرق تدريس  تدريب 2593  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  14759 (2070

  طرق تدريس  تدريب 2594  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  14760 (2071

  طرق تدريس  تدريب 2595  عبدالفتاح, أبوالعال أمحد.  التدريب الرياضي املعاصر :  14761 (2072

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2596    املدرب والتدريب :  14762 (2073
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  طرق التدريس  تدريب رياضي 2597    املدرب والتدريب :  14763 (2074

  طرق التدريس  ط.س االدارة2598    املدرب والتدريب :  14764 (2075

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2599    املدرب والتدريب :  14765 (2076

  طرق التدريس  ط.س االدارة2600    املدرب والتدريب :  14766 (2077

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2688  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14771 (2078

  طرق التدريس  ط.س االدارة2686  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14772 (2079

  طرق التدريس  ط.س االدارة2687  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14773 (2080

  طرق التدريس  ط.س االدارة2688  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14774 (2081

  طرق التدريس  ط.س االدارة2689  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14775 (2082

  طرق التدريس  ط.س االدارة2690  مرسال، صابرين عطية  االجتاهات احلديثة فى القيادة االدارية  14776 (2083

  طرق التدريس  ط.س االدارة2691  احلكيم، كريم حممد حممود.  العالقات العامة فى األندية الرياضية /  14797 (2084

  طرق التدريس  ط.س االدارة2692  احلكيم، كريم حممد حممود.  العالقات العامة فى األندية الرياضية /  14798 (2085

  طرق التدريس  ط.س االدارة2693  احلكيم، كريم حممد حممود.  العالقات العامة فى األندية الرياضية /  14799 (2086

  طرق التدريس  ط.س االدارة2694  احلكيم، كريم حممد حممود.  العالقات العامة فى األندية الرياضية /  14800 (2087

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2695  احلكيم، كريم حممد حممود.  العالقات العامة فى األندية الرياضية /  14801 (2088

  طرق التدريس  ط.س االدلرة2696  امحد، مؤمن عبدالعزيز عبداحلميد.  القيم الرتبوية و اختاذ القرار فى املؤسسات الرياضية /  14802 (2089

  طرق التدريس  ط.س االدلرة 2697  امحد، مؤمن عبدالعزيز عبداحلميد.  القيم الرتبوية و اختاذ القرار فى املؤسسات الرياضية /  14803 (2090

  طرق التدريس  ط.س االدلرة2698  امحد، مؤمن عبدالعزيز عبداحلميد.  القيم الرتبوية و اختاذ القرار فى املؤسسات الرياضية /  14804 (2091

  طرق التدريس  ط.س االدلرة2699  امحد، مؤمن عبدالعزيز عبداحلميد.  القيم الرتبوية و اختاذ القرار فى املؤسسات الرياضية /  14805 (2092

  طرق التدريس  ط.س االدلرة2700  امحد، مؤمن عبدالعزيز عبداحلميد.  القيم الرتبوية و اختاذ القرار فى املؤسسات الرياضية /  14806 (2093

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2616  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14817 (2094

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2617  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14818 (2095

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2618  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14819 (2096

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2560  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14820 (2097

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2620  محص, حمسن حممد درويش.  اخلصائص املهنية ملعلم الرتبية الرياضية :  14821 (2098

  طرق التدريس  تدريب رياضي2621  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  14860 (2099

  طرق التدريس  تدريب رياضي2622  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  14861 (2100

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2623  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  14862 (2101

  طرق التدريس  تدريب رياضي2624  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  14863 (2102

  طرق التدريس  تدريب رياضي2625  أبو عبده، حسن السيد.  تدريس الرتبية البدنية ألطفال املرحلة األساسية /  14864 (2103

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2701  صديق، حممد جالل سليمان.  نظرية التنظيم :  14870 (2104

  طرق التدريس  ط.س االدارة2702  صديق، حممد جالل سليمان.  نظرية التنظيم :  14871 (2105

  طرق التدريس  ط.س االدارة2703  صديق، حممد جالل سليمان.  نظرية التنظيم :  14872 (2106

  طرق التدريس  ط.س االدارة2704  صديق، حممد جالل سليمان.  نظرية التنظيم :  14873 (2107

  طرق التدريس  ط.س االدارة2705  صديق، حممد جالل سليمان.  نظرية التنظيم :  14874 (2108

  طرق التدريس  ط.س االدارة2706  غنيم، امحد حممد.  حبوث التسويق :  14875 (2109

  طرق التدريس  ط.س االدارة2707  غنيم، امحد حممد.  حبوث التسويق :  14876 (2110

  طرق التدريس  ط.س االدارة2708  غنيم، امحد حممد.  حبوث التسويق :  14877 (2111

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2709  غنيم، امحد حممد.  حبوث التسويق :  14878 (2112

  طرق التدريس  ط.س االدارة2710  غنيم، امحد حممد.  حبوث التسويق :  14879 (2113

  طرق التدريس  ط.س االدارة2711  غنيم ، أمحد حممد  \مهارات إدارة الوقت  14880 (2114
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  طرق التدريس  ط.س االدارة2712  غنيم ، أمحد حممد  \مهارات إدارة الوقت  14881 (2115

  طرق التدريس  ط.س االدارة2713  غنيم ، أمحد حممد  \مهارات إدارة الوقت  14882 (2116

  طرق التدريس  ط.س االدارة2714  غنيم ، أمحد حممد  \مهارات إدارة الوقت  14883 (2117

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2715  غنيم ، أمحد حممد  \مهارات إدارة الوقت  14884 (2118

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2716  غنيم، امحد حممد.  االداره االلكرتونيه بني النظرية والتطبيق /  14885 (2119

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2717  غنيم، امحد حممد.  االداره االلكرتونيه بني النظرية والتطبيق /  14886 (2120

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2718  غنيم، امحد حممد.  االداره االلكرتونيه بني النظرية والتطبيق /  14887 (2121

  طرق التدريس  ط.س االدارة2719  غنيم، امحد حممد.  االداره االلكرتونيه بني النظرية والتطبيق /  14888 (2122

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2720  غنيم، امحد حممد.  االداره االلكرتونيه بني النظرية والتطبيق /  14889 (2123

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2626  قرنى، زبيدة حممد.  اسرتاتيجيات التعلم النشط املتمركز حول الطالب :  14890 (2124

  طرق التدريس  تدريب رياضي2628  قرنى، زبيدة حممد.  اسرتاتيجيات التعلم النشط املتمركز حول الطالب :  14892 (2125

  طرق التدريس  تدريب رياضي2629  قرنى، زبيدة حممد.  اسرتاتيجيات التعلم النشط املتمركز حول الطالب :  14893 (2126

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2631  متام,شادية عبد احلليم.  التنمية املهنية للمعلم /  14895 (2127

  طرق التدريس  تدريب رياضي2632  متام,شادية عبد احلليم.  التنمية املهنية للمعلم /  14896 (2128

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2633  متام,شادية عبد احلليم.  التنمية املهنية للمعلم /  14897 (2129

  طرق التدريس  تدريب رياضي2634  متام,شادية عبد احلليم.  التنمية املهنية للمعلم /  14898 (2130

  طرق التدريس  تدريب رياضي2635  متام,شادية عبد احلليم.  التنمية املهنية للمعلم /  14899 (2131

  طرق التدريس  تدريب رياضي2636  ياسني، منال حممد كامل.  دور التعلم الذاتى فى تطوير الربامج التدريبية للمعلم /  14915 (2132

  طرق التدريس  تدريب رياضي2637  ياسني، منال حممد كامل.  دور التعلم الذاتى فى تطوير الربامج التدريبية للمعلم /  14916 (2133

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2638  ياسني، منال حممد كامل.  دور التعلم الذاتى فى تطوير الربامج التدريبية للمعلم /  14917 (2134

  طرق التدريس  تدريب رياضي2639  ياسني، منال حممد كامل.  دور التعلم الذاتى فى تطوير الربامج التدريبية للمعلم /  14918 (2135

  طرق التدريس  تدريب رياضي2640  ياسني، منال حممد كامل.  دور التعلم الذاتى فى تطوير الربامج التدريبية للمعلم /  14919 (2136

  طرق التدريس  تدريب رياضي2641  توفيق ، صالح الدين حممد  التعلم االلكرتونى وعصر املعرفة :  14930 (2137

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2642  توفيق ، صالح الدين حممد  التعلم االلكرتونى وعصر املعرفة :  14931 (2138

  طرق التدريس  تدريب رياضي2643  توفيق ، صالح الدين حممد  التعلم االلكرتونى وعصر املعرفة :  14932 (2139

  طرق التدريس  تدريب رياضي2644  توفيق ، صالح الدين حممد  التعلم االلكرتونى وعصر املعرفة :  14933 (2140

  طرق التدريس  تدريب رياضي2645  توفيق ، صالح الدين حممد  التعلم االلكرتونى وعصر املعرفة :  14934 (2141

  طرق التدريس  ط.س االدارة2721  عفيفي, عبداخلالق حممد.  العالقات العامة يف اخلدمة االجتماعية :  14935 (2142

  طرق التدريس  ط.س االدارة2722  عفيفي, عبداخلالق حممد.  العالقات العامة يف اخلدمة االجتماعية :  14936 (2143

  طرق التدريس  ط.س االدارة2723  عفيفي, عبداخلالق حممد.  العالقات العامة يف اخلدمة االجتماعية :  14937 (2144

  طرق التدريس  ط.س االدارة2724  عفيفي, عبداخلالق حممد.  العالقات العامة يف اخلدمة االجتماعية :  14938 (2145

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2725  عفيفي, عبداخلالق حممد.  العالقات العامة يف اخلدمة االجتماعية :  14939 (2146

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2656  عبداحلميد، عبدالعزيز طلبة.  التعليم اإللكرتونى و مستحدثات تكنولوجيا التعليم /  14945 (2147

  طرق التدريس  تدريب رياضي2658  عبداحلميد، عبدالعزيز طلبة.  التعليم اإللكرتونى و مستحدثات تكنولوجيا التعليم /  14947 (2148

  طرق التدريس  تدريب رياضي2660  عبداحلميد، عبدالعزيز طلبة.  التعليم اإللكرتونى و مستحدثات تكنولوجيا التعليم /  14949 (2149

  طرق التدريس  تدريب رياضي2646  متام،شاديه عبد احلليم  تقويم االداء التدريسى ملعلم التعليم العاىل /  14950 (2150

  طرق التدريس  تدريب رياضي2647  متام،شاديه عبد احلليم  تقويم االداء التدريسى ملعلم التعليم العاىل /  14951 (2151

  طرق التدريس  تدريب رياضي2648  متام،شاديه عبد احلليم  تقويم االداء التدريسى ملعلم التعليم العاىل /  14952 (2152

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2649  متام،شاديه عبد احلليم  تقويم االداء التدريسى ملعلم التعليم العاىل /  14953 (2153

  طرق التدريس  تدريب رياضي2650  متام،شاديه عبد احلليم  تقويم االداء التدريسى ملعلم التعليم العاىل /  14954 (2154

  طرق التدريس  تدريب رياضي2651  سعد، أمحد يوسف.  الالمركزية فى التعليم :  14955 (2155
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  طرق التدريس  تدريب رياضي 2652  سعد، أمحد يوسف.  الالمركزية فى التعليم :  14956 (2156

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2653  سعد، أمحد يوسف.  الالمركزية فى التعليم :  14957 (2157

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2654  سعد، أمحد يوسف.  الالمركزية فى التعليم :  14958 (2158

  طرق التدريس  تدريب رياضي2655  سعد، أمحد يوسف.  الالمركزية فى التعليم :  14959 (2159

  طرق التدريس  ط.س االدارة2726  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14970 (2160

  طرق التدريس  ط.س االدارة2727  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14971 (2161

  طرق التدريس  ط.س االدارة2728  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14972 (2162

  طرق التدريس  ط.س االدارة2729  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14973 (2163

  طرق التدريس  ط.س االدارة2730  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  14974 (2164

  طرق التدريس  تدريب رياضي2607-  خريبط، ريسان.  اجملموعة املختارة فى التدريب و فسيولوجيا الرياضة /  14982 (2165

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2608-  خريبط، ريسان.  اجملموعة املختارة فى التدريب و فسيولوجيا الرياضة /  14983 (2166

  طرق التدريس  تدريب رياضي2610  خريبط، ريسان.  اجملموعة املختارة فى التدريب و فسيولوجيا الرياضة /  14984 (2167

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة 2731  كاشف عزت حممود ./  مبادئ االقتصاد/  14985 (2168

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2732  كاشف عزت حممود ./  مبادئ االقتصاد/  14986 (2169

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2733  كاشف عزت حممود ./  مبادئ االقتصاد/  14987 (2170

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2734  كاشف عزت حممود ./  مبادئ االقتصاد/  14988 (2171

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2735  كاشف عزت حممود ./  مبادئ االقتصاد/  14989 (2172

2173) 14998  

حقوق اإلنسان وقانون الطفل فى الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة 2736  الشافعي، حسن أمحد.  والرياضية :

2174) 14999  

حقوق اإلنسان وقانون الطفل فى الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2737  الشافعي، حسن أمحد.  والرياضية :

2175) 15000  

حقوق اإلنسان وقانون الطفل فى الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2738  الشافعي، حسن أمحد.  والرياضية :

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط 2794  الشاذىل، أمحد فؤاد.  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا مرونة املفاصل /  15006 (2176

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2795  الشاذىل، أمحد فؤاد.  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا مرونة املفاصل /  15007 (2177

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2796  الشاذىل، أمحد فؤاد.  املوسوعة الرياضية فى بيوميكانيكا مرونة املفاصل /  15008 (2178

2179) 15009  

اجلديد فى املهرجانات الرياضية احلديثة و املعاصرة 
  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس 2739  مصطفى، عزمى عبد اخلالق.  للقطاعني التعليمى و األهلى :

2180) 15010  

اجلديد فى املهرجانات الرياضية احلديثة و املعاصرة 
  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس2740  مصطفى، عزمى عبد اخلالق.  للقطاعني التعليمى و األهلى :

2181) 15011  

اجلديد فى املهرجانات الرياضية احلديثة و املعاصرة 
  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس2741  مصطفى، عزمى عبد اخلالق.  للقطاعني التعليمى و األهلى :

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة 2742  عجيزة، مروة شبل.  التسويق االلكرتونى فى العامل العربى/  15029 (2182

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2743  عجيزة، مروة شبل.  التسويق االلكرتونى فى العامل العربى/  15030 (2183

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2744  عجيزة، مروة شبل.  التسويق االلكرتونى فى العامل العربى/  15031 (2184

  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس 2745  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  15159 (2185

  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس2746  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  15160 (2186

  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس2747  حسانني،حممد صبحي.  اقتصاديات الرياضه الرعايه والتسويق  15161 (2187

2188) 15162  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  طرق تدريس 0ادارة 2748  زغلول، حممد سعد.  واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة املستقبلية /

  طرق التدريس  طرق تدريس 0ادارة2749  زغلول، حممد سعد.الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة   15163 (2189
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  واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة املستقبلية /

2190) 15164  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  طرق تدريس 0ادارة2750  زغلول، حممد سعد.  واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة املستقبلية /

2191) 15165  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  طرق تدريس 0ادارة2751  زغلول، حممد سعد.  املستقبلية / واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة

2192) 15166  

الرياضة املدرسية فى ظل منظومة اجلودة الشاملة 
  طرق التدريس  طرق تدريس 0ادارة2752  زغلول، حممد سعد.  واالجتاهات الرتبوية املعاصرة والنظرة املستقبلية /

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2768  عبد الظاهر، حممد حممود.  االسس الفسيولوجية لتخطيط امحال التدريب :  15175 (2193

  طرق التدريس  تدريب رياضي2769  عبد الظاهر، حممد حممود.  االسس الفسيولوجية لتخطيط امحال التدريب :  15176 (2194

  طرق التدريس  تدريب رياضي2770  عبد الظاهر، حممد حممود.  االسس الفسيولوجية لتخطيط امحال التدريب :  15177 (2195

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة 2753  عبد اهلل، جمدى حممد.  التسويق اإللكرتونى الفعال /  15202 (2196

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2754  عبد اهلل، جمدى حممد.  التسويق اإللكرتونى الفعال /  15203 (2197

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2755  عبد اهلل، جمدى حممد.  التسويق اإللكرتونى الفعال /  15204 (2198

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2771  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15205 (2199

  طرق التدريس  تدريب رياضي2772  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15206 (2200

  طرق التدريس  تدريب رياضي2773  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15207 (2201

  طرق التدريس  تدريب رياضي2774  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15208 (2202

  طرق التدريس  تدريب رياضي2775  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15209 (2203

2204) 15235  

أسس تنمية القوة العضلية يف جمال الفعاليات واأللعاب 
  طرق التدريس  تدريب رياضي 2776  أمحد، بسطويسي.  الرياضية /

2205) 15236  

أسس تنمية القوة العضلية يف جمال الفعاليات واأللعاب 
  طرق التدريس  تدريب رياضي2777  أمحد، بسطويسي.  الرياضية /

2206) 15237  

أسس تنمية القوة العضلية يف جمال الفعاليات واأللعاب 
  طرق التدريس  تدريب رياضي2778  أمحد، بسطويسي.  الرياضية /

2207) 15238  

أسس تنمية القوة العضلية يف جمال الفعاليات واأللعاب 
  طرق التدريس  تدريب رياضي2779  أمحد، بسطويسي.  الرياضية /

2208) 15239  

أسس تنمية القوة العضلية يف جمال الفعاليات واأللعاب 
  طرق التدريس  تدريب رياضي2780  أمحد، بسطويسي.  الرياضية /

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط 2797  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15248 (2209

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2798  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15249 (2210

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2799  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15250 (2211

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2800  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15251 (2212

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2801  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15252 (2213

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط 2802  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15253 (2214

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط 2803  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15254 (2215

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط 2804  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15255 (2216

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط 2805  حسام الدين، طلحة.  اجبديات علوم احلركة:  15256 (2217

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة 2756  حسنني، بهاء سيد حممود .  سيكولوجية اختاذ القرار :  15257 (2218

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة2757  حسنني، بهاء سيد حممود .  سيكولوجية اختاذ القرار :  15258 (2219

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة 2758  حسنني، بهاء سيد حممود .  سيكولوجية اختاذ القرار :  15259 (2220

  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس 2759  حسنني، بهاء سيد حممود .  سيكولوجية اختاذ القرار :  15260 (2221
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  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس 2760  حسنني، بهاء سيد حممود .  سيكولوجية اختاذ القرار :  15261 (2222

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2781  الطناوى، عفت مصطفى  اجتاهات معاصرة فى تدريس العلوم والرتبية العلمية /  15280 (2223

  طرق التدريس  تدريب رياضي2782  الطناوى، عفت مصطفى  اجتاهات معاصرة فى تدريس العلوم والرتبية العلمية /  15281 (2224

  طرق التدريس  تدريب رياضي2783  الطناوى، عفت مصطفى  اجتاهات معاصرة فى تدريس العلوم والرتبية العلمية /  15282 (2225

  طرق التدريس  تدريب رياضي2784  الطناوى، عفت مصطفى  اجتاهات معاصرة فى تدريس العلوم والرتبية العلمية /  15283 (2226

  طرق التدريس  تدريب رياضي2785  الطناوى، عفت مصطفى  اجتاهات معاصرة فى تدريس العلوم والرتبية العلمية /  15284 (2227

  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس 2761  على، مجال حممد  القيادة فى اجملال الرياضى /  15364 (2228

  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس2762  على، مجال حممد  القيادة فى اجملال الرياضى /  15365 (2229

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة  2763  على، مجال حممد  القيادة فى اجملال الرياضى /  15366 (2230

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة  2764  على، مجال حممد  القيادة فى اجملال الرياضى /  15367 (2231

  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة  2765  على، مجال حممد  القيادة فى اجملال الرياضى /  15368 (2232

2233) 15374  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق التدريس  ادارة طرق تدريس 2766  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

2234) 15375  

فى  B.O.O.Tتطبيقات معاصرة على مشروعات ال 
  طرق التدريس  طرق تدريس0ادارة  2767  الشافعى, حسن أمحد.  الرتبية البدنية والرياضية /

  طرق التدريس  تدريب رياضي 2786  حمفوظ، حسن عبد السالم.  منظومة الرتبية احلركية :  15402 (2235

  طرق التدريس  تدريب رياضي2787  حمفوظ، حسن عبد السالم.  منظومة الرتبية احلركية :  15403 (2236

  طرق التدريس  تدريب رياضي2788  حمفوظ، حسن عبد السالم.  منظومة الرتبية احلركية :  15404 (2237

  طرق التدريس  تدريب رياضي2789  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15430 (2238

  طرق التدريس  تدريب رياضى 2790  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15431 (2239

  طرق التدريس  تدريب رياضي2791  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15432 (2240

  طرق التدريس  تدريب رياضي2792  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15433 (2241

  طرق التدريس  تدريب رياضي2793  بريقع، حممد جابر.  برامج تدريب السرعة :  15434 (2242

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط 2806  بريقع, حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربي للعضالت /  15435 (2243

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2807  بريقع, حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربي للعضالت /  15436 (2244

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2808  بريقع, حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربي للعضالت /  15437 (2245

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2809  بريقع, حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربي للعضالت /  15438 (2246

  طرق التدريس  س ميكانيكا0ط2810  بريقع, حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربي للعضالت /  15439 (2247

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2794  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15485 (2248

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2795  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15486 (2249

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2796  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15487 (2250

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2797  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15488 (2251

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2798  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15489 (2252

  طرق التدريس  ادارة2859ط.س   حممود، بهاء سيد.  احلوار فى اجملال الرياضى:  15505 (2253

  طرق التدريس  ادارة2860ط.س   حممود، بهاء سيد.  احلوار فى اجملال الرياضى:  15506 (2254

  طرق التدريس  ادارة2861ط.س   حممود، بهاء سيد.  احلوار فى اجملال الرياضى:  15507 (2255

  طرق التدريس  ادارة 2862ط.س   حممود، بهاء سيد.  احلوار فى اجملال الرياضى:  15508 (2256

  طرق التدريس  ادارة2863ط.س   حممود، بهاء سيد.  احلوار فى اجملال الرياضى:  15509 (2257

  طرق التدريس  ادارة 2864ط.س   عبد التواب، حممد بدر  1سلسله االدارة الرياضية ج  15520 (2258

  طرق التدريس  ادارة2865ط.س   عبد التواب، حممد بدر  1سلسله االدارة الرياضية ج  15521 (2259

  طرق التدريس  ادارة2866ط.س   عبد التواب، حممد بدر  1سلسله االدارة الرياضية ج  15522 (2260
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  طرق التدريس  ادارة2867ط.س   عبد التواب، حممد بدر  1سلسله االدارة الرياضية ج  15523 (2261

  طرق التدريس  ادارة2868ط.س   عبد التواب، حممد بدر  1سلسله االدارة الرياضية ج  15524 (2262

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2799  اهلامشى، حممود امساعيل.  التمرينات و االمحال البدنية /  15560 (2263

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2800  اهلامشى، حممود امساعيل.  التمرينات و االمحال البدنية /  15561 (2264

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2801  اهلامشى، حممود امساعيل.  التمرينات و االمحال البدنية /  15562 (2265

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2802  اهلامشى، حممود امساعيل.  التمرينات و االمحال البدنية /  15563 (2266

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2803  اهلامشى، حممود امساعيل.  التمرينات و االمحال البدنية /  15564 (2267

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2804  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15565 (2268

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2805  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15566 (2269

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2806  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15567 (2270

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2807  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15568 (2271

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2808  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15569 (2272

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2820.1    املبادىء الرئيسية للمدرب الرياضى الناجح :  15579.1 (2273

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2820.3  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى القيادة و االتصال:  15579.3 (2274

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2820.2  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى و اساسيات السلوك الرياضى:  15579.2 (2275

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2809  صادق، بان جعفر.  القاموس الرياضى املطور /  15580 (2276

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2810  صادق، بان جعفر.  القاموس الرياضى املطور /  15581 (2277

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2811  صادق، بان جعفر.  القاموس الرياضى املطور /  15582 (2278

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2812  صادق، بان جعفر.  القاموس الرياضى املطور /  15583 (2279

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2813  صادق، بان جعفر.  القاموس الرياضى املطور /  15584 (2280

  اشتثمار املنشأت الرياضية فى الوطن العربى :  15585 (2281

عبد احلميد ،مؤمن عبد العزيز ،عبد 
  طرق التدريس  ادارة2869ط.س   احلليم ،عبده حممود .

  اشتثمار املنشأت الرياضية فى الوطن العربى :  15586 (2282

عبد احلميد ،مؤمن عبد العزيز ،عبد 
  طرق التدريس  ادارة2870ط.س   احلليم ،عبده حممود .

  اشتثمار املنشأت الرياضية فى الوطن العربى :  15587 (2283

عبد احلميد ،مؤمن عبد العزيز ،عبد 
  طرق التدريس  ادارة 2871ط.س   احلليم ،عبده حممود .

  اشتثمار املنشأت الرياضية فى الوطن العربى :  15588 (2284

عبد احلميد ،مؤمن عبد العزيز ،عبد 
  طرق التدريس  ادارة2872ط.س   احلليم ،عبده حممود .

  اشتثمار املنشأت الرياضية فى الوطن العربى :  15589 (2285

عبد احلميد ،مؤمن عبد العزيز ،عبد 
  طرق التدريس  ادارة2873ط.س   احلليم ،عبده حممود .

2286) 15590  

العدالة التنظيمية وفاعلية االداء الوظيفى لدى العاملني 
  طرق التدريس  ادارة 2874ط.س   عبداحلميد, مؤمن عبدالعزيز.  باهليئات الرياضية /

2287) 15591  

العدالة التنظيمية وفاعلية االداء الوظيفى لدى العاملني 
  طرق التدريس  ادارة2875ط.س   عبداحلميد, مؤمن عبدالعزيز.  باهليئات الرياضية /

2288) 15592  

العدالة التنظيمية وفاعلية االداء الوظيفى لدى العاملني 
  طرق التدريس  ادارة2876ط.س   عبداحلميد, مؤمن عبدالعزيز.  باهليئات الرياضية /

2289) 15593  

العدالة التنظيمية وفاعلية االداء الوظيفى لدى العاملني 
  طرق التدريس  ادارة2877ط.س   عبداحلميد, مؤمن عبدالعزيز.  باهليئات الرياضية /

2290) 15594  

العدالة التنظيمية وفاعلية االداء الوظيفى لدى العاملني 
  طرق التدريس  ادارة2878ط.س   عبداحلميد, مؤمن عبدالعزيز.  باهليئات الرياضية /

  طرق تدريس  ط.س طرق تدريس 2834  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  15599 (2291
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  طرق تدريس  ط.س طرق تدريس 2835  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  15600 (2292

  طرق تدريس  ط.س تدريس 2836  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  15601 (2293

  طرق تدريس  ط.س تدريس 2837  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  15602 (2294

  طرق تدريس  ط.س تدريس 2838  عمر، زينب على.  تطبيقات عملية فى طرق تدريس الرتبية الرياضية/  15603 (2295

  طرق التدريس  ط.ت تدريس 2839  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  15604 (2296

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2840  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  15605 (2297

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2841  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  15606 (2298

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2842  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  15607 (2299

  طرق التدريس  ط.س التدريس 2843  حسن، أمحد ماهر أنور.  التدريس فى الرتبية الرياضية بني النظرية والتطبيق /  15608 (2300

  طرق التدريس  ادارة 2879ط.س   الشافعى، حسن امحد .  تطبيقات معاصرة فى الرتبية البدنية و الرياضة :  15609 (2301

  طرق التدريس  ادارة2880ط.س   الشافعى، حسن امحد .  تطبيقات معاصرة فى الرتبية البدنية و الرياضة :  15610 (2302

  طرق التدريس  ادارة2881ط.س   الشافعى، حسن امحد .  تطبيقات معاصرة فى الرتبية البدنية و الرياضة :  15611 (2303

  طرق التدريس  ادارة 2882ط.س   الشافعى، حسن امحد .  تطبيقات معاصرة فى الرتبية البدنية و الرياضة :  15612 (2304

  طرق التدريس  ادارة2883ط.س   الشافعى، حسن امحد .  تطبيقات معاصرة فى الرتبية البدنية و الرياضة :  15613 (2305

  طرق التدريس  ادارة2884ط.س   حمروس, حمروس حممود.  التقويم فى الرياضة املدرسية /  15614 (2306

  طرق التدريس  ادارة 2885ط.س   حمروس, حمروس حممود.  التقويم فى الرياضة املدرسية /  15615 (2307

  طرق التدريس  ادارة2886ط.س   حمروس, حمروس حممود.  التقويم فى الرياضة املدرسية /  15616 (2308

  طرق التدريس  ادارة2887ط.س   حمروس, حمروس حممود.  التقويم فى الرياضة املدرسية /  15617 (2309

  طرق التدريس  ادارة2918ط.س   حمروس, حمروس حممود.  التقويم فى الرياضة املدرسية /  15618 (2310

2311) 15658  

متكني العاملني وعالقته باالنتماء التنظيمي لدي االداري 
  طرق التدريس  ادارة 2888ط.س   حلمي ،حممد امحد  الرياض

2312) 15659  

متكني العاملني وعالقته باالنتماء التنظيمي لدي االداري 
  طرق التدريس  ادارة2889ط.س   حلمي ،حممد امحد  الرياض

2313) 15660  

متكني العاملني وعالقته باالنتماء التنظيمي لدي االداري 
  طرق التدريس  ادارة2890ط.س   حلمي ،حممد امحد  الرياض

2314) 15661  

متكني العاملني وعالقته باالنتماء التنظيمي لدي االداري 
  طرق التدريس  ادارة2891ط.س   حلمي ،حممد امحد  الرياض

2315) 15662  

متكني العاملني وعالقته باالنتماء التنظيمي لدي االداري 
  طرق التدريس  ادارة2892ط.س   حلمي ،حممد امحد  الرياض

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2814  محاد، مفتى ابراهيم.  التدريب الرياضى للناشئني واملدرب الناجح /  15673 (2316

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2815  محاد، مفتى ابراهيم.  التدريب الرياضى للناشئني واملدرب الناجح /  15674 (2317

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2816  محاد، مفتى ابراهيم.  التدريب الرياضى للناشئني واملدرب الناجح /  15675 (2318

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2817  محاد, مفتى ابراهيم.  التدريب الرياضى للناشئني واملدرب الناجح /  15676 (2319

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2818  محاد, مفتى ابراهيم.  التدريب الرياضى للناشئني واملدرب الناجح /  15677 (2320

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2819.2  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى و اساسيات السلوك الرياضى:  15678.2 (2321

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2819.3  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى القيادة و االتصال:  15678 (2322

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2819.3  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى القيادة و االتصال:  15678.3 (2323

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2819.1    املبادىء الرئيسية للمدرب الرياضى الناجح :  15678.1 (2324

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2821.1    املبادىء الرئيسية للمدرب الرياضى الناجح :  15680.1 (2325

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2821.3  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى القيادة و االتصال:  15680.3 (2326

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2821.2  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى و اساسيات السلوك الرياضى:  15680.2 (2327
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  طرق التدريس  ط.س تدريب 2822.2  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى و اساسيات السلوك الرياضى:  15681.2 (2328

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2822.3  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى القيادة و االتصال:  15681.3 (2329

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2822.1    املبادىء الرئيسية للمدرب الرياضى الناجح :  15681.1 (2330

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2823.1    املبادىء الرئيسية للمدرب الرياضى الناجح :  15682.1 (2331

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2823.3  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى القيادة و االتصال:  15682.3 (2332

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2823.2  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى و اساسيات السلوك الرياضى:  15682.2 (2333

  طرق التدريس  ط.س التدريب 2824  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  15683 (2334

  طرق التدريس  ط.س التدريب 2825  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  15684 (2335

  طرق التدريس  ط.س التدريب 2826  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  15685 (2336

  طرق التدريس  ط.س التدريب 2827  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  15686 (2337

  طرق التدريس  ط.س التدريب 2828  حسن، زكى حممد حممد.  املدرب الرياضى :  15687 (2338

  طرق التدريس  ادارة 2893ط.س   حممود، حممد عبد احملسن أمحد.  اإلعالم الرياضي وإدارة األزمات /  15708 (2339

  طرق التدريس  ادارة2894ط.س   حممود، حممد عبد احملسن أمحد.  اإلعالم الرياضي وإدارة األزمات /  15709 (2340

  طرق التدريس  ادارة 2895ط.س   حممود، حممد عبد احملسن أمحد.  اإلعالم الرياضي وإدارة األزمات /  15710 (2341

  طرق التدريس  ادارة 2896ط.س   حممود، حممد عبد احملسن أمحد.  اإلعالم الرياضي وإدارة األزمات /  15711 (2342

  طرق التدريس  ادارة 2897ط.س   حممود، حممد عبد احملسن أمحد.  اإلعالم الرياضي وإدارة األزمات /  15712 (2343

  طرق التدريس  ادارة2898ط.س   عبد التواب، حممد بدر.  مستحدثات اإلدارة الرياضية :  15713 (2344

  طرق التدريس  ادارة2899ط.س   عبد التواب، حممد بدر.  مستحدثات اإلدارة الرياضية :  15714 (2345

  طرق التدريس  ادارة2900ط.س   عبد التواب، حممد بدر.  مستحدثات اإلدارة الرياضية :  15715 (2346

  طرق التدريس  ادارة2901ط.س   عبد التواب، حممد بدر.  مستحدثات اإلدارة الرياضية :  15716 (2347

  طرق التدريس  ادارة 2902ط.س   عبد التواب، حممد بدر.  مستحدثات اإلدارة الرياضية :  15717 (2348

  طرق التدريس  ادارة2903ط.س   مغاروى، حممد ابراهيم.  االجتاهات احلديثة لصناعة قانون الرياضة/  15738 (2349

  طرق التدريس  ادارة2904ط.س   مغاروى، حممد ابراهيم.  االجتاهات احلديثة لصناعة قانون الرياضة/  15739 (2350

  طرق التدريس  ادارة2905ط.س   مغاروى، حممد ابراهيم.  االجتاهات احلديثة لصناعة قانون الرياضة/  15740 (2351

  طرق التدريس  ادارة2906ط.س   مغاروى، حممد ابراهيم.  االجتاهات احلديثة لصناعة قانون الرياضة/  15741 (2352

  طرق التدريس  ادارة 2907ط.س   مغاروى، حممد ابراهيم.  االجتاهات احلديثة لصناعة قانون الرياضة/  15742 (2353

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2829  كاشف؛ عزت حممود عادل .  دليل املدرب الرياضى احلديث /  15773 (2354

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2830  كاشف؛ عزت حممود عادل .  دليل املدرب الرياضى احلديث /  15774 (2355

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2831  كاشف؛ عزت حممود عادل .  دليل املدرب الرياضى احلديث /  15775 (2356

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2832  كاشف؛ عزت حممود عادل .  دليل املدرب الرياضى احلديث /  15776 (2357

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2833  كاشف؛ عزت حممود عادل .  دليل املدرب الرياضى احلديث /  15777 (2358

  طرق التدريس  ادارة 2908ط.س   عبد الواحد، حممود صديق.  االنشطه الطالبيه:  15783 (2359

  طرق التدريس  ادارة2909ط.س   عبد الواحد، حممود صديق.  االنشطه الطالبيه:  15784 (2360

  طرق التدريس  ادارة2910ط.س   عبد الواحد، حممود صديق.  االنشطه الطالبيه:  15785 (2361

  طرق التدريس  ادارة2911ط.س   عبد الواحد، حممود صديق.  االنشطه الطالبيه:  15786 (2362

  طرق التدريس  ادارة2912ط.س   عبد الواحد، حممود صديق.  االنشطه الطالبيه:  15787 (2363

  طرق التدريس  ادارة 2913ط.س   حممد، عمر حلمي  تأهيل اداريي الفرق الرياضية  15793 (2364

  طرق التدريس  ادارة2914ط.س   حممد، عمر حلمي  تأهيل اداريي الفرق الرياضية  15794 (2365

  طرق التدريس  ادارة 2915ط.س   حممد، عمر حلمي  تأهيل اداريي الفرق الرياضية  15795 (2366

  طرق التدريس  ادارة2916ط.س   حممد، عمر حلمي  تأهيل اداريي الفرق الرياضية  15796 (2367

  طرق التدريس  ادارة2917ط.س   حممد، عمر حلمي  تأهيل اداريي الفرق الرياضية  15797 (2368
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2369) 15821  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2844  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

2370) 15822  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2845  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

2371) 15823  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2846  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

2372) 15824  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2847  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

2373) 15825  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2848  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

  طرق التدريس  ط.س التدريس 2849  الشحات، حممد حممد.  حنو مفهوم جديد لتدريس املواد واألنشطة :  15831 (2374

  طرق التدريس  ط.س التدريس 2850  الشحات، حممد حممد.  حنو مفهوم جديد لتدريس املواد واألنشطة :  15832 (2375

  طرق التدريس  ط.س التدريس 2851  الشحات، حممد حممد.  حنو مفهوم جديد لتدريس املواد واألنشطة :  15833 (2376

  طرق التدريس  ط.س التدريس 2852  الشحات، حممد حممد.  حنو مفهوم جديد لتدريس املواد واألنشطة :  15834 (2377

  طرق التدريس  ط.س التدريس 2853  الشحات، حممد حممد.  حنو مفهوم جديد لتدريس املواد واألنشطة :  15835 (2378

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2854  عامر، طارق عبدالرؤف.  أسس وأساليب التعليم الذاتى /  15907 (2379

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2855  عامر، طارق عبدالرؤف.  أسس وأساليب التعليم الذاتى /  15908 (2380

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2856  عامر، طارق عبدالرؤف.  أسس وأساليب التعليم الذاتى /  15909 (2381

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2857  عامر، طارق عبدالرؤف.  أسس وأساليب التعليم الذاتى /  15910 (2382

  طرق التدريس  ط.س تدريس 2858  عامر، طارق عبدالرؤف.  أسس وأساليب التعليم الذاتى /  15911 (2383

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2919  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15920 (2384

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2920  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15921 (2385

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2921  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15922 (2386

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2922  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15923 (2387

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2923  أبو مجيل، عصام أمحد حلمي.  التدريب يف األنشطة الرياضية /  15924 (2388

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2924  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15925 (2389

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2925  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15926 (2390

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2926  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15927 (2391

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2927  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15928 (2392

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2928  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  15929 (2393

2394) 15945  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2929  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

2395) 15946  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2930  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

2396) 15947  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2931  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

2397) 15948  

األسس النظرية فى طرق تدريس الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ط.س تدريس 2932  عمر، زينب على.  والرياضية وتطبيقاتها /

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2941  باهى، مصطفى.  معجم العلوم املرتبطة بالرتبية الرياضية /  15999 (2398

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2942  باهى، مصطفى.  معجم العلوم املرتبطة بالرتبية الرياضية /  16000 (2399

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2943  باهى، مصطفى.  معجم العلوم املرتبطة بالرتبية الرياضية /  16001 (2400
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  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  منظومة الرياضة املدرسية:  16008.2 (2401

ط.س طرق  2966
  طرق التدريس  التدريس

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2944  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  16008 (2402

  طرق التدريس  ط.س تدريب 2945  خريبط، ريسان.  التدريب الرياضى /  16009 (2403

  محزة، عمرو صابر.  تدريبات الساكيو :  16010 (2404

ط.س التدريب  2946
  طرق التدريس  الرياضى

  محزة، عمرو صابر.  تدريبات الساكيو :  16012 (2405

ط.س التدريب  2947
  طرق التدريس  الرياضى

  محزة، عمرو صابر.  تدريبات الساكيو :  16013 (2406

ط.س التدريب  2948
  طرق التدريس  الرياضى

  محزة، عمرو صابر.  تدريبات الساكيو :  16014 (2407

ط.س التدريب  2949
  طرق التدريس  الرياضى

  طرق تدريس  ط س 2951  محص،حمسن حممد درويش.  تدريس الرتبية البدنية والرياضية  16029 (2408

  طرق تدريس  ط س2952  محص،حمسن حممد درويش.  تدريس الرتبية البدنية والرياضية  16030 (2409

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2954  شحاته، حسن.  أساسيات التعليم والتعلم:  16035 (2410

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2955  شحاته، حسن.  أساسيات التعليم والتعلم:  16036 (2411

  شحاته، حسن.  أساسيات التعليم والتعلم:  16037 (2412

ط.س طرق  2956
  طرق التدريس  التدريس

  طرق التدريس  ط.س ميكانيكا 2933    الكتاب املربمج فى امليكانيكا احليويه :  16085 (2413

  طرق التدريس  ط.س ميكانيكا 2934    الكتاب املربمج فى امليكانيكا احليويه :  16086 (2414

  طرق التدريس  ط.س ميكانيكا 2935    الكتاب املربمج فى امليكانيكا احليويه :  16087 (2415

  طرق التدريس  ط.س ميكانيكا 2936    الكتاب املربمج فى امليكانيكا احليويه :  16088 (2416

  طرق التدريس  ط.س ميكانيكا 2937    الكتاب املربمج فى امليكانيكا احليويه :  16089 (2417

  طرق تدريس  2938  بريقع، حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربى للعضالت /  16090 (2418

  طرق تدريس  2939  بريقع، حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربى للعضالت /  16091 (2419

  طرق تدريس  2940  بريقع، حممد جابر.  املبادئ االساسية لقياس النشاط الكهربى للعضالت /  16092 (2420

  حممدين، سيد.  حقوق اإلنسان واسرتاتيجيات محاية البيئة :  16098 (2421

ط.س طرق  2957
  طرق التدريس  التدريس

  حممدين، سيد.  حقوق اإلنسان واسرتاتيجيات محاية البيئة :  16099 (2422

ط.س طرق  2958
  طرق التدريس  التدريس

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2959  حممدين، سيد.  حقوق اإلنسان واسرتاتيجيات محاية البيئة :  16100 (2423

  عبدالفتاح، أبوالعال.  فسيولوجيا التدريب والرياضة /  16112 (2424

ط.س التدريب  2960
  طرق التدريس  الرياضى

  عبدالفتاح، أبوالعال.  فسيولوجيا التدريب والرياضة /  16113 (2425

ط.س التدريب  2961
  طرق التدريس  الرياضى

  عبدالفتاح، أبوالعال.  فسيولوجيا التدريب والرياضة /  16114 (2426

ط.س التدريب  2962
  طرق التدريس  الرياضى

  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  منظومة الرياضة املدرسية :  16115.1 (2427

ط.س طرق  2963
  طرق التدريس  التدريس

  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  منظومة الرياضة املدرسية :  16116.1 (2428

ط.س طرق  2964
  طرق التدريس  التدريس

  طرق التدريسط.س طرق  2965  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  منظومة الرياضة املدرسية :  16117.1 (2429
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  التدريس

  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  منظومة الرياضة املدرسية:  16118.2 (2430

ط.س طرق  2966.2
  طرق التدريس  التدريس

  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  منظومة الرياضة املدرسية:  16119.2 (2431

ط.س طرق  2967.2
  طرق التدريس  التدريس

  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  منظومة الرياضة املدرسية:  16120.2 (2432

ط.س طرق  2968.2
  طرق التدريس  التدريس

  العاب القوى  482  ندا؛احلسيين السيد احلسيين  برنامج تعليمي الكرتوني  16145 (2433

  العاب القوى  481  ندا؛احلسيين السيد احلسيين  برنامج تعليمي الكرتوني  16146 (2434

  طرق التدريس  ط.س ادارة3010  الشافعي، حسن أمحد.  إدارة اجلودة الشاملة يف الرتبية البدنية والرياضة =  16150 (2435

  طرق التدريس  ط.س ادارة 3011  الشافعي، حسن أمحد.  إدارة اجلودة الشاملة يف الرتبية البدنية والرياضة =  16151 (2436

  طرق التدريس  ط.س ادارة3012  الشافعي، حسن أمحد.  إدارة اجلودة الشاملة يف الرتبية البدنية والرياضة =  16152 (2437

  طرق التدريس  ط.س ادارة3013  الشافعي حسن امحد  التنظيم القانوني يف الرتبية البدنية والرياضة.  16159 (2438

  طرق التدريس  ط.س ادارة3014  الشافعي حسن امحد  التنظيم القانوني يف الرتبية البدنية والرياضة.  16160 (2439

  طرق التدريس  ط.س ادارة 3015  الشافعي حسن امحد  التنظيم القانوني يف الرتبية البدنية والرياضة.  16161 (2440

2441) 16165  

االشرتاطات الصحية الدولية كأساس العداد معايري قومية 
  طرق التدريس  ط.س ادارة 3005  عقبة، امين حممد بيومي  للمنشأت الرياضية:

2442) 16166  

االشرتاطات الصحية الدولية كأساس العداد معايري قومية 
  طرق التدريس  ط.س ادارة 3006  عقبة، امين حممد بيومي  للمنشأت الرياضية:

2443) 16167  

االشرتاطات الصحية الدولية كأساس العداد معايري قومية 
  طرق التدريس  ط.س ادارة3007  عقبة، امين حممد بيومي  للمنشأت الرياضية:

  طرق التدريس  ادارة3016ط.س   فليح بهاء حيدر  معوقات االستثمار الرياضي  16168 (2444

  طرق التدريس  ادارة 3017ط.س   فليح بهاء حيدر  معوقات االستثمار الرياضي  16169 (2445

  طرق التدريس  ط.س االدارة3008  الفهد ،سامل.  دراسات اجلدوي الستثمار املنشأت الرياضية:  16170 (2446

  طرق التدريس  ط.س االدارة 3099  الفهد ،سامل.  دراسات اجلدوي الستثمار املنشأت الرياضية:  16171 (2447

  عزمي، نبيل جاد.  تكنولوجيا التلعيم االلكرتوني /  16188 (2448

ط.س طرق  2967
  طرق التدريس  التدريس

  عزمي، نبيل جاد.  تكنولوجيا التلعيم االلكرتوني /  16189 (2449

ط.س طرق  2968
  طرق التدريس  التدريس

  عزمي، نبيل جاد.  تكنولوجيا التلعيم االلكرتوني /  16190 (2450

ط.س طرق  2969
  طرق التدريس  التدريس

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2970  عزمي، نبيل جاد.  تكنولوجيا التلعيم االلكرتوني /  16191 (2451

  طرق التدريس  ط.س طرق التدريس 2971  عزمي، نبيل جاد.  تكنولوجيا التلعيم االلكرتوني /  16192 (2452

  طرق تدريس  ط.س2972  املالح، تامر املغاوري.  التعلم التكيفي /  16193 (2453

  طرق تدريس  ط.س 2973  املالح، تامر املغاوري.  التعلم التكيفي /  16194 (2454

  طرق التدريس  ط.س االدارة 2999  مصطفي،عزمي عبد اخلالق  املهرجانات الرياضية احلديثة واملعاصرة:  16195 (2455

  طرق التدريس  ط.س االدارة3000  مصطفي،عزمي عبد اخلالق  املهرجانات الرياضية احلديثة واملعاصرة:  16196 (2456

  طرق التدريس  ط.س االدارة3001  مصطفي،عزمي عبد اخلالق  املهرجانات الرياضية احلديثة واملعاصرة:  16197 (2457

  طرق تدريس  ط.س2974  حسن، هيثم عاطف.  التعليم املعكوس /  16198 (2458

  طرق تدريس  ط.س 2975  حسن، هيثم عاطف.  التعليم املعكوس /  16199 (2459

  طرق تدريس  ط.س2976  مخيس، حممد عطية.  مصادر التعلم اإللكرتونى :  16200 (2460
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  طرق تدريس  ط.س 2977  مخيس، حممد عطية.  مصادر التعلم اإللكرتونى :  16201 (2461

  طرق تدريس  ط.س 2978  عبداهلل، عصام الدين متوىل.  طرق تدريس الرتبية البدنية بني النظرية والتطبيق /  16202 (2462

  طرق تدريس  ط.س2979  عبداهلل، عصام الدين متوىل.  طرق تدريس الرتبية البدنية بني النظرية والتطبيق /  16203 (2463

  طرق تدريس  ط.س2980  عبداهلل، عصام الدين متوىل.  طرق تدريس الرتبية البدنية بني النظرية والتطبيق /  16204 (2464

  طق تدريس / اداره  3002  الشافعي ،حسن امحد  مناذج تطبيقيه الداة اجلوده الشامله  16205 (2465

  طق تدريس / اداره  3003  الشافعي ،حسن امحد  مناذج تطبيقيه الداة اجلوده الشامله  16206 (2466

  طق تدريس / اداره  3005  الشافعي ،حسن امحد  مناذج تطبيقيه الداة اجلوده الشامله  16207 (2467

2468) 16219.1  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة 2983ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

2469) 16220.2  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة2984ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

2470) 16220  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة2984ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

2471) 16221.3  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة2989ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

2472) 16222.4  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة2990ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

2473) 16223.5  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة2993ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

2474) 16224.6  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة2998ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

2475) 16225  

نظريات وتطبيقات اإلعداد البدنى للناشئني فى اجملال 
  طرق التدريس  تدريب 3041ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  الرياضى /

2476) 16226  

نظريات وتطبيقات اإلعداد البدنى للناشئني فى اجملال 
  طرق التدريس  تدريب 3042ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  الرياضى /

2477) 16227  

نظريات وتطبيقات اإلعداد البدنى للناشئني فى اجملال 
  طرق التدريس  تدريب 3043ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  الرياضى /

  طرق التدريس  ادارة 3020ط.س   الفاتح،وجدي مصطفي.  نظرة حنو طريق البطولة الرياضية  16228 (2478

  طرق التدريس  ادارة 3027ط.س   الفاتح،وجدي مصطفي.  نظرة حنو طريق البطولة الرياضية  16229 (2479

  طرق التدريس  ادارة 3022ط.س   الفاتح،وجدي مصطفي.  نظرة حنو طريق البطولة الرياضية  16230 (2480

  طرق التدريس  ادارة 3023ط.س   الفاتح،وجدي مصطفي.  نظرة حنو طريق البطولة الرياضية  16231 (2481

2482) 16271  

الدمج بني اساليب تدريس الرتبية الرياضية لتالميذ 
  طرق التدريس  تدريس 3066ط.س   محص،ممحسن حممد درويش.  املرحلة االساسية

2483) 16272  

الدمج بني اساليب تدريس الرتبية الرياضية لتالميذ 
  طرق التدريس  تدريس 3067ط.س   محص،ممحسن حممد درويش.  املرحلة االساسية

2484) 16273  

الدمج بني اساليب تدريس الرتبية الرياضية لتالميذ 
  طرق التدريس  تدريس 3068ط.س   محص،ممحسن حممد درويش.  املرحلة االساسية

  طرق تدريس  تدريس 3069ط.س   شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  16277 (2485

  طرق تدريس  تدريس 3070ط.س   شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  16278 (2486

  طرق تدريس  تدريس 3071ط.س   شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  16279 (2487

  طرق تدريس  تدريس 3072ط.س   شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  16280 (2488

  طرق تدريس  تدريس 3073ط.س   شرف, عبد احلميد.  تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية /  16281 (2489
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  طرق التدريس  تدريب 3074ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  إسهامات البيئة فى الرياضة :  16309 (2490

  طرق التدريس  تدريب 3075ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  إسهامات البيئة فى الرياضة :  16310 (2491

  طرق التدريس  تدريب 3076ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  إسهامات البيئة فى الرياضة :  16311 (2492

  طرق التدريس  تدريب 3044ط.س   السيد، حممد لطفى.  رؤى تدريبية فى اجملال الرياضى /  16312 (2493

  طرق التدريس  تدريب3035ط.س   السيد، حممد لطفى.  رؤى تدريبية فى اجملال الرياضى /  16313 (2494

  طرق التدريس  تدريب 3046ط.س   السيد، حممد لطفى.  رؤى تدريبية فى اجملال الرياضى /  16314 (2495

  طرق التدريس  تدريب 3047ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  املوسوعة العلمية لتدريب الناشئني فى اجملال الرياضى /  16315 (2496

  طرق التدريس  تدريب 3048ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  املوسوعة العلمية لتدريب الناشئني فى اجملال الرياضى /  16316 (2497

  طرق التدريس  تدريب 3049ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  املوسوعة العلمية لتدريب الناشئني فى اجملال الرياضى /  16317 (2498

  طرق التدريس  تدريب 3050ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  األسس العلمية لبناء الفورمة الرياضية للناشئني /  16318 (2499

  طرق التدريس  تدريب 3051ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  األسس العلمية لبناء الفورمة الرياضية للناشئني /  16319 (2500

  طرق التدريس  تدريب 3052ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  األسس العلمية لبناء الفورمة الرياضية للناشئني /  16320 (2501

  طرق التدريس  تدريس 3077ط.س   مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  اسرتاتيجات التدريس الفعال/  16324 (2502

  طرق التدريس  تدريس 3078ط.س   مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  اسرتاتيجات التدريس الفعال/  16325 (2503

  طرق التدريس  تدريس 3079ط.س   مصطفى، عفاف عثمان عثمان.  اسرتاتيجات التدريس الفعال/  16326 (2504

  طرق التدريس  تدريب 3053ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  أسس التدريب الرياضى ملرحلة الناشئني :  16330 (2505

  طرق التدريس  تدريب 3054ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  أسس التدريب الرياضى ملرحلة الناشئني :  16331 (2506

  طرق التدريس  تدريب 3055ط.س   الفاتح، وجدى مصطفى.  أسس التدريب الرياضى ملرحلة الناشئني :  16332 (2507

  طرق التدريس  تدريب 3056ط.س   صاحل، مدحت.  اسرتاتيجات التدريب الرياضي للناشئني  16333 (2508

  طرق التدريس  تدريب 3057ط.س   صاحل، مدحت.  اسرتاتيجات التدريب الرياضي للناشئني  16334 (2509

  طرق التدريس  تدريب 3058ط.س   صاحل، مدحت.  اسرتاتيجات التدريب الرياضي للناشئني  16335 (2510

  طرق التدريس  تدريب 3060ط.س   صاحل، مدحت.  اسرتاتيجات التدريب الرياضي للناشئني  16336 (2511

  طرق التدريس  تدريب 3059ط.س   صاحل، مدحت.  اسرتاتيجات التدريب الرياضي للناشئني  16337 (2512

  طرق التدريس  تدريب 3061ط.س   النمر، عبد العزيز.  ختطيط برامج التدريب الرياضى/  16338 (2513

  طرق التدريس  تدريب 3062ط.س   النمر، عبد العزيز.  ختطيط برامج التدريب الرياضى/  16339 (2514

  طرق التدريس  تدريب 3063ط.س   النمر، عبد العزيز.  ختطيط برامج التدريب الرياضى/  16340 (2515

  طرق التدريس  تدريب 3064ط.س   النمر، عبد العزيز.  ختطيط برامج التدريب الرياضى/  16341 (2516

  طرق التدريس  تدريب 3065ط.س   النمر، عبد العزيز.  ختطيط برامج التدريب الرياضى/  16342 (2517

  طرق التدريس  ادارة 3024ط.س   على، مجال حممد.  /21االدارة الرياضيية فى القرن ال  16348 (2518

  طرق التدريس  ادارة 3025ط.س   على، مجال حممد.  /21االدارة الرياضيية فى القرن ال  16349 (2519

  طرق التدريس  ادارة 3026ط.س   على، مجال حممد.  /21االدارة الرياضيية فى القرن ال  16350 (2520

  طرق التدريس  ادارة3027ط.س   على، مجال حممد.  /21االدارة الرياضيية فى القرن ال  16351 (2521

  طرق التدريس  ادارة 3028ط.س   على، مجال حممد.  /21االدارة الرياضيية فى القرن ال  16352 (2522

  طرق التدريس  ادارة 3029ط.س   راضي، بهجت.  مداخل ادارة اجلودة الشاملة  16407 (2523

  طرق التدريس  ادارة 3030ط.س   راضي، بهجت.  مداخل ادارة اجلودة الشاملة  16408 (2524

  طرق التدريس  ادارة 3031ط.س   راضي، بهجت.  مداخل ادارة اجلودة الشاملة  16409 (2525

  طرق التدريس  ادارة 3032ط.س   راضي، بهجت.  مداخل ادارة اجلودة الشاملة  16410 (2526

  طرق التدريس  ادارة 3033ط.س   راضي، بهجت.  مداخل ادارة اجلودة الشاملة  16411 (2527

  طرق التدريس  ادارة 3034ط.س   الشريف، امحد سعد.  الرياضه و احلوكمه:  16419 (2528

  طرق التدريس  ادارة 3035ط.س   الشريف، امحد سعد.  الرياضه و احلوكمه:  16420 (2529

  طرق التدريس  ادارة 3036ط.س   الشريف، امحد سعد.  الرياضه و احلوكمه:  16421 (2530
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  طرق التدريس  ادارة 3037ط.س   الشريف، امحد سعد.  الرياضه و احلوكمه:  16422 (2531

  طرق التدريس  ادارة 3038ط.س   الشريف، امحد سعد.  الرياضه و احلوكمه:  16423 (2532

  طرق التدريس  ميكانيكا 3039ط.س   علي،عادل عبد البصري.  امليكانيكا احليويه والتكامل  16428 (2533

  طرق التدريس  ميكانيكا 3040ط.س   علي،عادل عبد البصري.  امليكانيكا احليويه والتكامل  16429 (2534

  طرق تدريس  تدريس 3080ط.س   حسن، هيثم عاطف.  التعليم املعكوس /  16440 (2535

  طرق تدريس  تدريس 3081ط.س   حسن، هيثم عاطف.  التعليم املعكوس /  16441 (2536

  طرق تدريس  تدريس 3082ط.س   حسن، هيثم عاطف.  التعليم املعكوس /  16442 (2537

  طرق تدريس  تدريس 3083ط.س   املالح، تامر املغاوري.  التعلم التكيفي /  16443 (2538

  طرق تدريس  تدريس 3084ط.س   املالح، تامر املغاوري.  التعلم التكيفي /  16444 (2539

  طرق تدريس  تدريس 3085ط.س   املالح، تامر املغاوري.  التعلم التكيفي /  16445 (2540

  طرق التدريس  ادارة2915ط.س   حممد، عمر حلمي  تأهيل اداريي الفرق الرياضية  17595 (2541

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1689  فوزى، أمحد أمني.  سيكولوجية التدريب الرياضى للناشئني /  21221 (2542

  طرق تدريس  اإلدارة الرياضية513  حجاب، حممد منري.  املداخل األساسية للعالقات العامة :  53880 (2543

  طرق التدريس  ط.س االدارة 1058  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  2. 6203 (2544

  طرق التدريس  ط.س االدارة1059  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  2. 6204 (2545

  طرق التدريس  ط.س االدارة1060  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  2. 6205 (2546

  طرق التدريس  ط.س االدارة1061  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  2. 6206 (2547

  طرق التدريس  ط.س االدارة1062  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  2. 6207 (2548

  طرق التدريس  ط.س االدارة1063  املنريى، حليم.  االدارة فى امليدان الرياضى /  2. 6208 (2549

  طرق تدريس  االدارة الرياضية 1014  محاد، مفتى إبراهيم.  تطبيقات اإلدارة الرياضية :  -8318 (2550

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1865  احلمامحي, حممد حممد.  التدريب اثناء اخلدمة فى اجملال الرياضى /  هـ1180 (2551

  طرق تدريس  1868  املطوع، بدور.  الرتبية البدنية :  هـ1221 (2552

  طرق التدريس  س االدارة0ط2193  ندا، حازم ايهاب.  دقائق ؟/ 10فن اداره الوقت فى   132902 (2553

  طرق التدريس  ط.س االدارة2534  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2. 13655 (2554

  طرق التدريس  ط.س االدارة2418  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2. 13971 (2555

  طرق التدريس  ط.س االدارة2418  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3. 13971 (2556

  طرق التدريس  ط.س االدارة2418  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1. 13971 (2557

  طرق تدريس  2381تدريب   عفانة، عزو امساعيل.  اسلوب االلعاب فى تعليم وتعلم الرياضيات /  142478 (2558

  طرق التدريس  ط.س االدارة2531  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1. 14652 (2559

  طرق التدريس  ط.س االدارة2531  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3. 14652 (2560

  طرق التدريس  ط.س االدارة2531  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2. 14652 (2561

  طرق التدريس  ط.س االدارة2532  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3. 14653 (2562

  طرق التدريس  ط.س االدارة2532  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2. 14653 (2563

  طرق التدريس  ط.س االدارة2532  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1. 14653 (2564

  طرق التدريس  ط.س االدارة2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1. 14654 (2565

  طرق التدريس  ط.س االدارة2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2. 14654 (2566

  طرق التدريس  ط.س االدارة2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3. 14654 (2567

  طرق التدريس  ط.س االدارة2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1. 14655 (2568

  طرق التدريس  ط.س االدارة2535  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1. 14656 (2569

  طرق التدريس  ط.س االدارة2535  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2. 14656 (2570

  طرق التدريس  ط.س االدارة2535  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3. 14656 (2571
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 اجملموعة املنتمي إليها موقع الرف املؤلف عنوان الكتاب الرقم العام 

2572) 162210.3  

املوسوعة العلمية يف إدارة وفلسفة الرتبية البدنية 
  طرق التدريس  ادارة2988ط.س   الشافعي، حسن أمحد.  والرياضة :

  طرق تدريس  تدريب رياضى 1864  عبد الكريم، حممود عبد احلليم.  ديناميكية تدريس الرتبية الرياضية /  5هـ1151 (2573

  طرق التدريس  1ط.س االدارة ج 2418  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1ج 13971 (2574

  طرق التدريس  2ط.س االدارة ج2418  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2ج 13971 (2575

  طرق التدريس  3ط.س االدارة ج2418  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3ج 13971 (2576

  طرق التدريس  1ط.س االدارة ج2531  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1ج 14652 (2577

  طرق التدريس  2ط.س االدارة ج2531  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2ج 14652 (2578

  طرق التدريس  3ط.س االدارة ج2531  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3ج 14652 (2579

  طرق التدريس  1ط.س االدارة ج2532  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1ج 14653 (2580

  طرق التدريس  2ط.س االدارة ج2532  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2ج 14653 (2581

  طرق التدريس  3ط.س االدارة ج2532  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3ج 14653 (2582

  طرق التدريس  1ط.س االدارة ج2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1ج 14654 (2583

  طرق التدريس  2ط.س االدارة ج2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2ج 14654 (2584

  طرق التدريس  3ط.س االدارة ج2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3ج 14654 (2585

  طرق التدريس  1ط.س االدارة ج2533  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  1ج 14655 (2586

  طرق التدريس  2ط.س االدارة ج2534  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2ج 14655 (2587

  طرق التدريس  3ط.س االدارة ج2534  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3ج 14655 (2588

  طرق التدريس  2ط.س االدارة ج2535  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  2ج 14656 (2589

  طرق التدريس  3ط.س االدارة ج 2535  درويش، كمال الدين عبداحلميد.  موسوعة متجهات إدارة الرياضة فى مطلع القرن اجلديد /  3ج 14656 (2590

 


