
  محاور امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه

 مجال العلوم الحركٌة والصحٌة وٌتضمن مجال العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة وٌتضمن

 فسٌولوجٌا التـدرٌــب الـــرٌـــاضـــً عــــلــــــم الـــنـــفـــــس الــــرٌــــاضـــــــــــً 

 علم الحركة والمٌكانٌـكــا الحــٌـــوٌـة  عــــلــــــم االجــتــــمـــاع الــــرٌـــــاضــــــــً 

 الـــرٌــاضــــات الـــتــنـــافـــســـٌـــة   فلسفة ومــنـــاهـــج الــتــربـــٌـة الــرٌـاضـٌـــة 

 منهجــٌـة الـــبـــحـــث الـــعــلــــمـــً   االدارة فـــً الـــتــربـــــٌـــــة الــرٌــاضـــٌــــة 

 

 المراجع 

 الـــمــؤلـــف الـــعـــنــــوان
مكـان تـواجـد 

 المـرجـع

مناهج التربٌة الرٌاضٌة القائمة على االقتصاد 
 المعرفً فً عصر العولمة 

 صادق الحاٌك . د.أ/ علً الدٌري . د.أ

(2011) 
 كلٌة الرٌاضة 

 كلٌة الرٌاضة  الشافعً . د.أ/ امٌن الخولً. د.أ مناهج التربٌة البدنٌة المعاصرة 

 كلٌة الرٌاضة  شلتوت وآخرون . د.أ مناهج التربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 كلٌة الرٌاضة  2007زكٌة ابراهٌم كامل  طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة 

استراتٌجٌات تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة المبنٌة على 
 المهارات الحٌاتٌة فً عصر االقتصاد المعرفً 

 صادق الحاٌك . د.أ/علً الدٌري . د.أ
(2011) 

 كلٌة الرٌاضة 

 عفاف عبد الكرٌم . د.أ التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة 
 مكتبة الجامعة 

 (التجلٌد)

 كلٌة الرٌاضة  عصام بدوي . د.أ موسوعة التنظٌم واالدارة 

 كلٌة الرٌاضة  فائق ابو حلٌمة . د.أ الحدٌث فً االدارة الرٌاضٌة 

 كلٌة الرٌاضة  2011حسام سامر عبده  االدارة الرٌاضٌة الحدٌثة 

 كلٌة الرٌاضة  2011محمود داوود الربٌعً  ادارة العمل الرٌاضً 

تطبٌقات معاصرة فً االدارة فً التربٌة البدنٌة 
 والرٌاضٌة 

 كلٌة الرٌاضة  2010حسن الشافعً 

 كلٌة الرٌاضة  2003ابراهٌم محمود عبد المقصود  الموسوعة العلمٌة لالدارة الرٌاضٌة 

 كلٌة الرٌاضة  محمد حسن عالوي . د.أ البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة 

طرق ومناهج البحث العلمً فً التربٌة البدنٌة 
 والرٌاضٌة 

 كلٌة الرٌاضة  2002مروان عبد المجٌد ابراهٌم 

 كلٌة الرٌاضة  محمد حسن عالوي . د.أ سٌكلوجٌة الجماعات الرٌاضٌة 

الموسوعة الرٌاضٌة الشاملة فً الفعالٌات والعلوم 
 الرٌاضٌة 

 كلٌة الرٌاضة  حــســـٌــــــــن . د.أ

 كلٌة الرٌاضة  2011عصام الدٌن متولً عبدهللا  مدخل فً أسس وبرامج التربٌة الرٌاضٌة 

 كلٌة الرٌاضة  الـــســــراج . د المدخل إلى فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 

 فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 
 مصطفى الساٌح 

(2006)  ،(2007) 
 كلٌة الرٌاضة 

 كلٌة الرٌاضة  وزرمس وزمٌله . د.أ التربٌة الرٌاضٌة وجذورها الفلسفٌة 



 كلٌة الرٌاضة  2011مصطفى الساٌح  قراءات فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 

 كلٌة الرٌاضة  2011فؤاد الساٌح  االسس الفلسفٌة والمنهجٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة 

 مكتبة الجامعة  حسام الدٌن طلحة . د.أ الــمــٌـــكانـــٌــكــــا الحــٌـــوٌــــــة 

المبادئ االساسٌة للمٌكانٌكا الحٌوٌة فً المجال 
 الرٌاضً 

 مكتبة الجامعة  2002محمد جابر برٌقع 

المٌكانٌكا الحٌوٌة والتقٌٌم والقٌاس التحلٌلً فً 
 االداء البدنً 

 مكبة الجامعة  2007عادل عبد البصٌر علً 

 كلٌة الرٌاضة  2001احمد فؤاد الشاذلً  اسس التحلٌل البٌومٌكانٌكً فً المجال الرٌاضً 

 كلٌة الرٌاضة  2004زكً محمد حسن  تطبٌقات علم الحركة فً النشاط الرٌاضً

 مكتبة الجامعة  2001وجٌه محجوب  نظرٌات التعلم والتطور الحركً 

 كلٌة الرٌاضة  الــربــــضـــــــً . د.أ التدرٌب الرٌاضً للقرن الواحد والعشرٌن 

 كلٌة الرٌاضة  2006محمد ابراهٌم شحاتة  اساسٌات التدرٌب الرٌاضً 

 مكتبة الجامعة  ابو العال عبد الفتاح . د.أ بٌولوجٌــــا الــرٌـــاضــــــة 

 كلٌة الرٌاضة  2011ٌوسف الزم كماش  مقدمة فً بٌولوجٌا الرٌاضة 

 مكتبة الجامعة  2011ٌوسف الزم كماش  التغذٌة وبناء االجسام : مقمة فً بٌولوجٌا الرٌاضة

 مكتبة الجامعة  2009حسن احمد حشمت  بٌولوجٌا الرٌاضة والصحة 

 كلٌة الرٌاضة  2008بهاء الدٌن ابراهٌم سالمة  الخصائص الكٌمٌائٌة الحٌوٌة لفسٌولوجٌا الرٌاضة 

 كلٌة الرٌاضة  2006هاشم عدنان الكٌالنً  فسٌولجٌة الجهد البدنً والتدرٌبات الرٌاضٌة 

موضوعات مختارة فً فسٌولوجٌا النشاط واالداء 
 البدنً 

 كلٌة الرٌاضة  2010هزاع الهزاع 

األسس النظرٌة : فسٌولوجٌا الجهد البدنً
 واالجراءات العملٌة للقٌاسات الفسٌولوجٌة 

 كلٌة الرٌاضة  2009هزاع الهزاع 

فسٌولوجٌا التعلم الحركً فً المجال التربوي 
 الرٌاضً 

 مكبتة الجامعة 2010علً جالل الدٌن 

 التربٌة الصحٌة فً المجال الرٌاضً 

 مرفت ابراهٌم رخا - 
 عالء الدٌن محمد علٌوة - 

(2013 ) 

 مكتبة الجامعة 
 (التجلٌد )

الصحة المدرسٌة : الصحة والتربٌة الصحٌة
 والرٌاضة 

 مكتبة الجامعة  2009ٌوسف الزم كماش 
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