
    وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

   قـــطـــاع الخــــدمـــات واألنــشطـــة

      اإلدارة المركزية لألنشطة الطالبية 

اإلدارة العامة للمكتبات            
مرجعيرقي

اطالع خارجيال يرقي 

الثمن بالجنيةالناشراسم المؤلفرقم التصنيفعنوان الكتابمسلسل

1
 25دور اإلخوان وحماس فى احداث : الطرف الثالث 

يناير
100.00المكتبة االكاديميةمصطفى بكري962.06

659.2العالقات العامة2
ايهاب المصرى ، طارق 

عبدالرؤف عامر
80.00دار الحدث

40.00دار الحدثمحمد عوضين811.008رباعيات3

82.00دار الشروقاحمد عطا هللا814 وجها واكثر60للحكاية  )فالن الفالني4

120.00دار الشروقحمدي عبدالرحيم814تحرير أيام الديسك والميكروباص.. فيصل 5

90.00دار العلم وااليمانحسام محمد حكمت158.6علم النفس التربوى الرياضي6

7
دراسة : الحركة الجسمية في المية العجم للطغرائي 

بالغية
95.00دار العلم وااليمانعيد الجندى414

140.00دار العلم وااليمانهدى مصطفى رجب371.2تطوير االدارة المدرسية باستخدام مدخل القيادة والحوكمة8

9
األسس النظرية والتطبيقية : انتقاء الموهوبين رياضيا 

المعاصرة
613.7

ابوالعال احمد عبدالفتاح ، 

احمد عمر الروبي
160.00دار الفكر العربى

10
التوجه العالمى ألداء المنظمات )الرياضة والحوكمة 

الرياضية
120.00دار الفكر العربىاحمد الشريف796.069

150.00دار الفكر العربىمجدى صالح طه المهدى370.78مناهج البحث التربوي11

170.00دار الفكر العربىمحمود بسيوني158.6شفرة الطاقة النفسية عندما يصبح المستحيل ممكنا12

25.00دار الهاللاحمد فضل شبلول813.3الليلة األخيرة فى حياة محمود سعيد13

190.00دار نهضة مصررجائي عطية214.5االسالم والعلم والحضارة14

آدم شامي عبده العمري371.33التدريس والتعلم فى العصر الرقمي15
روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
170.00

جيسون غريسم ، بيتر ينغز371.14تطوير نظم تقويم المعلمين16
روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
225.00

17
دراسة فى بنية النص المسرحي ونقد : إشكاليات نقدية 

النقد
عبدالباسط سالمة هيكل812.009

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
145.00

محمد عمارة257الوثائق الدستورية فى دولة النبوة والخالفة الراشدة18
روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
50.00

محمد عمارة247.1أكبر انقسام فى تاريخ المسلمين19
روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
60.00

50.00شركة البشائرأميرة توفيق813.3جار الحذف20

150.00مركز الكتاب للنشرزيد محمود على796.83دروس من رياضة المالكمة21

22
موسوعة التطبيق العملي للقوانين الميكانيكية فى علوم 

الرياضة
300.00مركز الكتاب للنشرصريح عبدالكريم الفضلي531

150.00مركز الكتاب للنشرصفاء جبر شاهين ، وأخرون796.019اإلعداد النفسي للرياضيين23

796.86التخطيط إلستراتيجيات اللعب فى رياضة المبارزة24
ظافر ناموس الطائي ، ايمن 

محمد غنيم
140.00مركز الكتاب للنشر

كتب مكتبات اإلدارات والمديريات التعليمية
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200.00مركز الكتاب للنشرعادل مصطفى كمال796.4ميكانيكية األداء الحركى25

75.00مركز الكتاب للنشرعبدالستار جبار الضمد507.2اتجاهات حديثة فى البحث العلمى26

27
أدوات البحث العلمى فى بحوث التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
796.407

عبدالمنعم احمد جاسم ، عمر 

سمير ذنون
100.00مركز الكتاب للنشر

28
-إعداد مهنى -برامج - فلسفة )أصول الرياضة للجميع 

ورش عمل- دراسات علمية  (تحديات 
150.00مركز الكتاب للنشرمحمد محمد الحماحمى796

250.00مركز الكتاب للنشرمحمد محمود عبدالظاهر613.711التدريب الصحى وامراض قلة الحركة29

220.00مركز الكتاب للنشرمحمد محمود عبدالظاهر613.7فسيولوجيا النمو والتعلم الحركي30

180.00مركز الكتاب للنشرمحمد نصرالدين رضوان796.405التقويم التربوى الرياضى31

90.00مركز الكتاب للنشرمني مختار المرسي796.408تطبيقات البحث العلمى فى المجال الرياضي32

75.00مركز الكتاب للنشر(وأخرون  )نادر شلبى 613.7التكنولوجيا الحيوية فى المجال الرياضي33

250.00مركز الكتاب للنشر(وأخرون  )نادر شلبى 613.7موسوعة فسيولوجيا الرياضة واالداء البدني34

35
االستخدامات اإللكترونية فى القياس البايوميكانيكي للقوة 

واساليب تطويرها وقياسها
796.15

وديع ياسين محمد خليل 

التكريتي
300.00مركز الكتاب للنشر

158.6العنف والعدوان والشغب فى المجال الرياضى36
وديع ياسين محمد خليل 

التكريتي
200.00مركز الكتاب للنشر

658.4056إدارة األزمات فى المجال الرياضي37
وديع ياسين محمد خليل 

التكريتي
150.00مركز الكتاب للنشر

140.00مركز الكتاب للنشرسلطان منصور احمد796.334فن القيادة والتحليل فى كرة القدم38

39
التربية البدنية والتاهيل الحركي لذوي االحتياجات 

الخاصة
300.00مركز الكتاب للنشرعادل على حسن371.91

60.00مكتبة زهراء الشرقحسن عبده حسن155.26(علم الجرافولوجي)قراءة الناس عن طريق خط اليد 40

275.00مكتبة زهراء الشرقمنى ابراهيم اللبودي372.4(أطر نظرية وتطبيقات عملية )تعليم القراءة 41

50.00مكتبة زهراء الشرقهاني دانيال796.334طريقك للكرة الذهبية ، كواليس أربع سنوات مع الفيفا42

130.00مؤسسة طيبةعبدالسالم مصطفى احمد796.01التعليم والتعلم فى التربية الرياضية43

110.00مؤسسة طيبةعبدالسالم مصطفى احمد158.6علم النفس الرياضى44

50.00وكالة الصحافة العبيةحبيب سعيد/ ترجمة وتلخيص 291أديان العالم الكبرى45

40.00وكالة الصحافة العربيةابوالقاسم الشابي818.03مذكرات46

50.00وكالة الصحافة العربيةمحمد ماهر قابيل813.03(رواية)أبي نجار السواقي 47


