
 مكتبة الدوريات -كلية التربية الرياضية  -جامعة بنها         كلية التربية الرياضية 
 مكتبة الدوريات                                                                  

 سنة النشر مكان النشر الناشر المؤلف العنوان  

 الدورياتمكتبة  -كلية التربية الرياضية  -جامعة بنها 

  -1191  القاهرة :  جامعة حلوان،    المجلة العلمية للتربية الرياضية والرياضة / (1

  -1191  القاهرة :  جامعة حلوان،    المجلة العلمية للتربية الرياضية والرياضة / (2

  -1191  القاهرة :  جامعة حلوان،    المجلة العلمية للتربية الرياضية والرياضة / (3

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية : (4

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية : (5

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية : (6

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية : (7

  -2003  المنوفية، مصر :  جامعة المنوفية،    مجلة العلوم البدنية والرياضة / (9

  -2003  المنوفية، مصر :  جامعة المنوفية،    مجلة العلوم البدنية والرياضة / (1

  -2006  الكويت :  االتحاد الكويتي للتنس،    /اخبار التنس  (10

  -2004  الزقازيق، مصر :  كلية التربية الرياضية بنات،    مجلة بحوث التربية الشاملة / (11

  .2003  المنصورة :  كلية التربية الرياضية،    مجلة المنصورة لعلوم التربيه البدنيه والرياضيه / (12

  .2009  االسكندرية :  كلية التربية الرياضية للبنات،    للتربية البدنية والرياضة /المجلة العلمية  (13

  -2001  بنها، مصر :  جامعة بنها،    المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضية ببنها / (14

  -2001  بنها، مصر :  جامعة بنها،    المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضية ببنها / (15

  .2009  االسكندرية :  كلية التربية الرياضية للبنات،    المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة / (16

  .2009  االسكندرية :  كلية التربية الرياضية للبنات،    المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة / (17

  -2003  المنوفية، مصر :  جامعة المنوفية،    والرياضة /مجلة العلوم البدنية  (19

  -2003  المنوفية، مصر :  جامعة المنوفية،    مجلة العلوم البدنية والرياضة / (11

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية : (20

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    الرياضية :مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية  (21

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية : (22

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية : (23

  -2001  اسيوط، مصر :  جامعة اسيوط،    الرياضية :مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية  (24

  -1191  القاهرة :  جامعة حلوان،    المجلة العلمية للتربية الرياضية والرياضة / (25

  -1191  القاهرة :  جامعة حلوان،    المجلة العلمية للتربية الرياضية والرياضة / (26

  -1191  القاهرة :  جامعة حلوان،    والرياضة /المجلة العلمية للتربية الرياضية  (27

  .2009  االسكندرية :  كلية التربية الرياضية للبنات،    المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة / (29

  .2009  االسكندرية :  كلية التربية الرياضية للبنات،    المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة / (21

  -2004  الزقازيق، مصر :  جامعة الزقازيق،    مجلة بحوث التربية الرياضية / (30



  -2004  الزقازيق، مصر :  جامعة الزقازيق،    مجلة بحوث التربية الرياضية / (31

  -2004  الزقازيق، مصر :  جامعة الزقازيق،    مجلة بحوث التربية الرياضية / (32

  -2004  الزقازيق، مصر :  جامعة الزقازيق،    الرياضية /مجلة بحوث التربية  (33

  -2002  االسكندرية :  كلية التربية الرياضية للبنين،    المؤتمر العلمى الدولى : (34

 2002  االسكندرية :  كلية التربية الرياضية للبنين،    المؤتمر العلمى الدولى : (35

 


