
الكتب حسب القسم

ثقافيةالقسم

المؤلف عدد النسخاسم الكتاب الرقم الخاص
11 عامل احليوان1موسوعة الباب املفتوح ج
21 عامل النبات2موسوعة الباب املفتوح ج
31 الطبيعة ىف خطر3موسوعة الباب املفتوح ج
41 دليل الصحة4موسوعة الباب املفتوح ج
51 تبسيط العلوم5موسوعة الباب املفتوح ج
61 تطبيق العلوم6موسوعة الباب املفتوح ج
71 هذا العامل7موسوعة الباب املفتوح ج
81 هذا الكون8موسوعة الباب املفتوح ج
91 الرياضيات الشيقة9موسوعة الباب املفتوح ج
101 حضارات العامل10موسوعة الباب املفتوح ج
متعة الفنون11موسوعة الباب املفتوح ج 111
121 قصص و اشعار12موسوعة الباب املفتوح ج
131 دليل الوالدين13موسوعة الباب املفتوح ج
141 استكشاف البحار14موسوعة الباب املفتوح ج
151 املخرتعني و االخرتاعات15موسوعة الباب املفتوح ج
نظرة ىف الفضاء16موسوعة الباب املفتوح ج 161
171 قصة مصر17موسوعة الباب املفتوح ج
182 كوكب االرض1موسوعة العامل الصغري ج
192 كل شيئ عن املاء2موسوعة العامل الصغري ج
202 اكتشاف الغازات3موسوعة العامل الصغريج

212 دنيا االحياء4موسوعة العامل الصغري ج
222 حياة النبات5موسوعة العامل الصغري ج
232 احليوانات الالفقارية6موسوعة العامل الصغري ج
242 احليوانات الفقارية7موسوعة العامل الصغريج

253 االلة البشرية8موسوعة العامل الصغري ج
262 استخدام الطاقة9موسوعة العامل الصغري ج
272 تقدمي الكهرباء10موسوعة العامل الصغري ج
282 القدرة املغنطيسية11موسوعة العامل الصغري ج
292 حقييقة الضوء12موسوعة العامل الصغري ج
302 الذرات و اجلزيئات13موسوعة العامل الصغري ج
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312 نظرة اىل املنشات14موسوعة العامل الصغري ج
322 املكنات و عملها15موسوعة العامل الصغري ج
332 االتصاالت16موسوعة العامل الصغريج

342 عصر احلاسبات17موسوعة العامل الصغري ج
352 تكنولوجيا الفضاء18موسوعة العامل الصغري ج
362 عاملنا ىف خطر19موسوعة العامل الضعري ج
372 الكتاب الدليل20موسوعة العامل الصغري ج

-أ -1موسوعة الطفل ج 381
-ب - أ -2موسوعة الطفل ج 391
-ج-ث-ت- ب3موسوعة الطفل ج 401
ح-ج - 4موسوعة الطفل ج 411
ر-ذ-د-خ- ح5موسوعة الطفل ج 421
س-ز- ر6موسوعة الطفل ج 431
-ط-ض-ص-ش- س7موسوعة الطفل ج 441
-ق-ف-غ-ع- ظ8موسوعة الطفل ج 451
-ل-ك- ق9موسوعة الطفل ج 461
471 م10موسوعة الطفل ج
-هـ -ن- م11موسوعة الطفل ج 481
ى-و- هـ12موسوعة الطفل ج 491

جيىن وود االدغال حقائق قصص انشطة 502
جيىن وود الرباكني حقائق قصص انشطة 512
جيىن وود الشعاب املرجانية حقائق قصص انشطة 522
جيىن وود الشالالت حقائق قصص انشطة 532
جيىن وود الصحارى حقائق قصص انشطة 542
جيىن وود العواصف حقائق قصص انشطة 552
جيىن وود الكهوف حقائق قصص انشطة 562
جيىن وود الكتل اجلليدية حقائق قصص انشطة 572

ساىل مورجان احلياة ىف املدن االنسان احليوان النبات 582
لوسى بيكر احلياة ىف الصحراء االنسان احليوان النبات 592

كاترين برادىل احلياة ىف اجلبال االنسان احليوان النبات 602
كاترين برادىل احلياة ىف السهول االنسان احليوان النبات 612

لوسى بيكر احلياة ىف الغابات االستوائية 622
روزان هوبر احلياة ىف السواحل االنسان احليوان النبات 632
روزان هوبر احلياة ىف اجلزر االنسان احليوان النبات 642
لوسى بيكر احلياة ىف احمليطات االنسان احليوان النبات 652
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روزان هوبر احلياة ىف غابات االخشاب االنسان احليوان النبات 662
مونيكا بايلز احلياة ىف املناطق القطبية االنسان احليوان النبات 672
برايان مارىف جتارب مبسطة عن املاء 682
مرياندا باور جتارب مبسطة عن الطقس 692
مونيكا بايلز جتارب مبسطة عن احلواس 702
برايان مارىف جتارب مبسطة عن احلركة 712
برايان مارىف جتارب مبسطة عن اهلواء 722
مونيكا بايلز جتارب مبسطة عن النباتات 732
برايان مارىف جتارب مبسطة عن الضوء 742

مارجريبت هوىل جتارب مبسطة عن املغناطيسية و الكهرباء 752
استكشاف الفضاء سيمونز0ايان ج  761
الفضاء سيمونز0ايان ج  771
781 انشطة0 قصص 0اجملموعة الشمسية حقائق  سيمونز0ايان ج 
الكون حقائق قصص انشطة سيمونز0ايان ج  791
نوبليس 801 املادة1املوسوعة العلمية ج
نوبليس 811 الكون2املوسوعة العلمية ج 
نوبليس 821 النظام الشمسى3املوسوعة العلمية ج 
نوبليس 831 الطريان و الفضاء4املوسوعة العلمية ج 
نوبليس 841 الكهرباء5املوسوعة العلمية ج 
نوبليس (الكمبيوتر ) احلاسوب 6املوسوعة العلمية ج  851
نوبليس 861 عامل االحياء7املوسوعة العلمية ج 
نوبليس 871 اجلسم البشرى8املوسوعة العلمية ج
نوبليس 881 العربات9املوسوعة العلمية ج 
نوبليس 891 التكنوجيا10املوسوعة العلمية ج 
نوبليس 901 الفهرس العام للمجلد11املوسوعة العلمية ج 

خنبة من االساتذة اجلامعيني معلومات عامة- عامل احليوان اسلحة -  اسئلة و اجوبة معلومات عامة عامل الرياضة 1موسوعة الفا ج 911
خنبة من االساتذة اجلامعيني معلومات عامة- عامل املواصالت -  اسئلة و اجوبة معلومات عامة املعلوماتية و االتصاالت 2موسوعة الفا ج 921
خنبة من االساتذة اجلامعيني عامل االلعاب/ عادات و تقاليد/ الطاقة /  اسئلة و اجوبة معلومات عامة االنسان و الصحة 3موسوعة الفا ج 931
خنبة من االساتذة اجلامعيني علوم/ الفضاء و االرض / االنسان و الصحة /  اسئلة و اجوبة معلومات عامة  عامل املواصالت 4موسوعة الفا ج 941
خنبة من االساتذة اجلامعيني امساء/ االنسان و الصحة / النبات / اسئلة و اجوبة معلومات عامة كيف تعمل االشياء 5موسوعة الفا ج 951
خنبة من االساتذة اجلامعيني معلومات عامة- مهنة الغد -علوم-  اسئلة و اجوبة معلومات عامة حول العامل 6موسوعة الفا ج 961
خنبة من االساتذة اجلامعيني 7عامل الرياضة ج-حول العامل - مهنة الغد- صورة - صوت-  اسئلة و اجوبة معلومات عامة كلمة 7موسوعة الفا ج 971
خنبة من االساتذة اجلامعيني عامل الفنون/ احلياة اليومية / اسئلة و اجوبة معلومات عامة كيف تعمل االشياء8موسوعة الفا ج 981
خنبة من االساتذة اجلامعيني معلومات/الفضاء و االرض/اسلحة / اسئلة و اجوبة معلومات عامة املعلوماتية و االتصال9موسوعة الفا ج 991
خنبة من االساتذة اجلامعيني معلومات عامة/ عامل املواصالت / عامل الفنون/  اسئلة و اجوبة معلومات عامة عامل الرياضة10موسوعة الفا ج 1001
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نوبليس 1011 الشعوب1موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1021 احليوانات2موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1031 النباتات3موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1041 االرض و الفلك4موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1051 مشاهري الرجال و النساء5موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1061 مواصالت و اتصاالت6موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1071 التكنولوجيا7موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1081 الدول و االقاليم8موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1091 فنون و تسلية9موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1101 رياضة و هوايات10موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1111 الفهرس العام11موسوعة عامل املعرفة ج
نوبليس 1121 اجلسم البشرى12موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1131 الكهرباء13موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1141 الكمبيوتر14موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1151 العربات15موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1161 املادة16موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1171 الطريان و الفضاء17موسوعة عامل املعرفة ج 
نوبليس 1181 عامل االحياء18موسوعة عامل املعرفة ج 

بوال حريقة 1من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1191
بوال حريقة 2من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1201
بوال حريقة 3من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1211
بوال حريقة 4من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1221
بوال حريقة 5من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1231
بوال حريقة 6من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1241
بوال حريقة 7من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1251
بوال حريقة 8من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1261
بوال حريقة 9من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1271
بوال حريقة 10من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1281
بوال حريقة 11من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1291
بوال حريقة 12من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1301
بوال حريقة 13من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1311
بوال حريقة 14من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1321
بوال حريقة 15من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1331
بوال حريقة 16من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1341
بوال حريقة 17من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1351
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بوال حريقة 18من احلمل حىت البلوغ ج- اجتماعية - نفسية - موسوعة االسرة احلديثة بسيكوبيديا تربوية  1361
1371 ء االسفلت1املوسوعة العربية العاملية  ج
االمريسيوم- أالسفنج _    أ 2املوسوعة العربية العاملية  ج 1381
ايووجيما- امريكا   - 3املوسوعة العربية العاملية  ج 1391
بعل-   ب 4املوسوعة العربية العاملية  ج 1401
بيري سيمون البالس- بعلبك -   ب 5املوسوعة العربية العاملية  ج 1411
التعرق-  ت 6املوسوعة العربية العاملية  ج 1421
تيريا- التعريب -   ت 7املوسوعة العربية العاملية  ج 1431
ج-     ث  8املوسوعة العربية العاملية  ج 1441
1451   ح9املوسوعة العربية العاملية  ج
ذ- د -   خ 10املوسوعة العربية العاملية  ج 1461
ز-   ر 11املوسوعة العربية العاملية  ج 1471
ابن السكن-   س 12املوسوعة العربية العاملية  ج 1481
سييس- السكن -   س 13املوسوعة العربية العاملية  ج 1491
1501  ش14املوسوعة العربية العاملية  ج
ظ- ط - ض -   ص 15املوسوعة العربية العاملية  ج 1511
1521  ع16املوسوعة العربية العاملية  ج
ف-    غ 17املوسوعة العربية العاملية  ج 1531
1541  ق18املوسوعة العربية العاملية  ج
1551  ك19املوسوعة العربية العاملية  ج
كييل-   ك  الكلب  20املوسوعة العربية العاملية  ج 1561
1571  ل21املوسوعة العربية العاملية  ج
1581  م  املدروان22املوسوعة العربية العاملية  ج
مكتب-   مدريد 23املوسوعة العربية العاملية  ج 1591
ميونيخ-    م  املكتبة 24املوسوعة العربية العاملية  ج 1601
1611  ن25املوسوعة العربية العاملية  ج
1621  ه26املوسوعة العربية العاملية  ج
ى-   و 27املوسوعة العربية العاملية  ج 1631
عرىب/ اجنليزى - اجنليزى  /  عرىب 0  معجم املوسوعة 28املوسوعة العربية العاملية  ج  1641
1651 املرشد العملى0س -   الكشاف ا 29املوسوعة العربية العاملية  ج
1661 املشاركون0ى  -   الكشاف ش30املوسوعة العربية العاملية  ج

ول ديورانت 2/1الشرق االدىن اجمللداالول -    نشاة احلضارة 1قصة احلضارة ج 1672
ول ديورانت 4/3اجمللد الثاىن  (الصني  )الشرق االقصى -    اهلند و جرياهنا 2قصة احلضارة ج 1682
ول ديورانت 6 / 5 3حياة اليونان ج (اليابان  ) الشرق االقصى 3قصة احلضارة ج 1691
ول ديورانت 8 / 7  4   حياة اليونان ج4قصة احلضارة ج 1701
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ول ديورانت 10/ 9   قيصر و املسيح اجمللد اخلامس 5قصة احلضارة ج 1712
ول ديورانت 12 / 11  6   قيصر و املسيح ج6قصة احلضارة ج 1722
ول ديورانت (مكتبة االسرة 0 14/ 13 عصر االميان 7قصة احلضارة  ج 1732
ول ديورانت 16/ 15  عصر االميان  8قصة احلضارة ج 1742
ول ديورانت 18/ 17 عصر النهضة 0   عصر االميان 9قصة احلضارة ج 1752
ول ديورانت 20/ 19 عصر النهضة 10قصة احلضارة ج 1762
ول ديورانت 22 / 21االصالح الديىن /     النهضة 11قصة احلضارة ج 1772
ول ديورانت 24/ 23    االصالح الديىن 12قصة احلضارة ج 1782
ول ديورانت 26 / 25 االصالح الديىن 13قصة احلضارة ج 1792
ول ديورانت 28/ 27بداية عصر العقل /  االصالح الديىن 14قصة احلضارة ج 1802
ول ديورانت 30 / 29 بداية عصر العقل 15قصة احلضارة ج 1812
ول ديورانت 1822 عصر لويس الرابع عشر16قصة احلضارة ج
ول ديورانت 34/ 33 عصر لويس الرابع عشر 17قصة احلضارة ج 1832
ول ديورانت 36/ 35 عصر قولتري 18قصة احلضارة ج 1842
ول ديورانت 38/ 37 اوروبا الوسطى 19قصة احلضارة ج 1852
ول ديورانت 40/ 39 روسو و الثورة اجلنوب الكاثوليكى 20قصة احلضارة ج 1862
ول ديورانت 41 االسالم و الشرق السالىف الشمال الربوتسنىت 21قصة احلضارة ج 1872
ول ديورانت 42 روسو و الثورة 22قصة احلضارة ج 1882

الكائنات البحرية ايرل0سيلفيا ا 1891
ليندا ميلفرن االمم املتحدة املنظمات الدولية 1901
جيليان باول االحتاد االورىب املنظمات الدولية 1911
كاثرين برايور اليونسيف املنظمات الدولية 1921
جيليان باول منظمة الصحة العاملية 1931
جيلدا برجر+ ميلفني برجر مومياوات الفراعنة 1941

حممد على امحد احملميات الطبيعية ىف مصر 1953
جانيس كامرين تعلم اهلريوغليفية 1961

زاهى حواس معجزة هرم امللك خوفو 1971
دار نوبليس 1981 علم االحياء و التطور1موسوعة الصحة و الوقاية ج
دار نوبليس 1991 االعضاء و االجهزة2موسوعة الصحة و الوقاية ج
دار نوبليس 2001 اعضاء و اجهزة3موسوعة الصحة و الوقاية ج
دار نوبليس 2011 اجلسد و النفس4موسوعة الصحة و الوقاية ج
دار نوبليس 2021 صحة و امراض5موسوعة الصحة و الوقاية ج
دار نوبليس (1) الطب اهلندى 6موسوعة الصحة و الوقاية ج 2031
دار نوبليس (2) الطب اهلندى 7موسوعة الصحة و الوقاية ج 2041
دار نوبليس 2051 الفهرس8موسوعة الصحة و الوقاية ج
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القمر توميسيك0ستيف م 2061
الشمس توميسيك0ستيف م 2071
الرتبة توميسيك0ستيف م 2081
براجر.ايلني ج الزالزل 2091
براجر.ايلني ج الرباكني 2101

باتريشيا دانيالز احمليط 2111
الشعاب املرجانية ايرل0سيلفيا ا 2121

ديبورا هايليجمان االطفال الرضع 2131
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد املعادن 2141
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد الزجاج 2151
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد اخلشب 2161
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد اخلرسانة 2171
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد الورق 2181
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد البالستك 2191
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد احلرير 2201
كلري ليويلني موسوعة عامل املواد املطاط 2211
جريى بيلى موسوعة روائع االخرتاعات التكنولوجيا و تطور االخرتاعات 2221
جريى بيلى موسوعة روائع االخرتاعات اسلحة احلرب 2231
جريى بيلى موسوعة روائع االخرتاعات العجائب الطبية 2241
جريى بيلى موسوعة روائع االخرتاعات الفضاء اخلارجى 2251
جريى بيلى موسوعة روائع االخرتاعات املخرتعون العظام 2261
جريى بيلى موسوعة روائع االخرتاعات حنو املستقبل 2271

كارمن جيترييث disneyموسوعة عامل املعرفة الرائع اطلس العامل  2281
اليكس بارسونز DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع جسم االنسان  2291
جاك تشالونري DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع العلوم ىف حياتنا  2301
ريتشارد ووكر DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع احلياة النباتية  2311
كولني اتلى DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع االتصاالت  2321
باربرا تيلور DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع االرض  2331

ايان جراهام DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع الفضاء  2341
جاك تشالونري DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع الثدييات  2351
جاك تشالونري DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع احليوانات البحرية  2361
انيتا جانريى DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع احلشرات و العناكب 2371

ستيف ستيفورد DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع الربمائيات و الزواحف  2381
جيىن جونسون DISNEYموسوعة عامل املعرفة الرائع الطيور  2391

1موسوعة االدب ج 2401
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2موسوعة عامل الفنون ج 2411
3موسوعة االسرة السعيدة ج 2421
4موسوعة مجالك سيدتى ج 2431

5موسوعة االرض و الكون ج 2441
6موسوعة النبات و احليوان ج 2451

7موسوعة الديانات و الفلسفة ج 2461
8موسوعة الكمبيوتر و االنرتنيت ج 2471

9موسوعة حضارات الشعوب الوسطى ج 2481
10موسوعة حضارات الشعوب القدمية ج 2491

11موسوعة تاريخ حديث و فنون عسكرية ج 2501
12موسوعة الطبخ و احللويات حول العامل ج 2511
13موسوعة الطاقة و التكنولوجيا احلديثة ج 2521

االتصاالت- االقمار الصناعية - موسوعة الفضاء 2531
!موسوعة املراة عرب العصور ج  2541
2موسوعة املراة عرب العصورج  2551

3موسوعة املراة عرب العصور ج  2561
4موسوعة املراة عرب العصور ج  2571
5موسوعة املراة عرب العصور ج  2581
6موسوعة املراة عرب العصور ج  2591
7موسوعة املراة عرب العصور ج  2601
8موسوعة املراة عرب العصور ج  2611
9موسوعة املراة عرب العصورج  2621
10موسوعة املراة عرب العصور ج 2631

انطوان جنيم 1موسوعة املعارف الكربى ج 2641
انطوان جنيم 2موسوعة املعارف الكربى ج  2651
انطوان جنيم 3موسوعة املعارف الكربى ج  2661
انطوان جنيم 4موسوعة املعارف الكربى ج  2671
انطوان جنيم 5موسوعة املعارف الكربى ج  2681
انطوان جنيم 6موسوعة املعارف الكربى ج  2691
انطوان جنيم 7موسوعة املعارف الكربى ج  2701
انطوان جنيم 8موسوعة املعارف الكربى ج  2711
انطوان جنيم 9موسوعة املعارف الكربى ج  2721
انطوان جنيم 10موسوعة املعارف الكربى ج 2731
انطوان جنيم 11موسوعة املعارف الكربى ج  2741
انطوان جنيم 12موسوعة املعارف الكربى ج 2751
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انطوان جنيم 13موسوعة املعارف الكربى ج  2761
انطوان جنيم 14موسوعة املعارف الكربى ج  2771
انطوان جنيم 15موسوعة املعارف الكربى ج  2781
انطوان جنيم 16موسوعة املعارف الكربى ج  2791
انطوان جنيم 17موسوعة املعارف الكربى ج  2801
انطوان جنيم 18موسوعة املعارف الكربى ج  2811
انطوان جنيم 19موسوعة املعارف الكربى ج  2821
انطوان جنيم 20موسوعة املعارف الكربى ج  2831
انطوان جنيم 21موسوعة املعارف الكربى ج  2841
انطوان جنيم 22موسوعة املعارف الكربى ج  2851
انطوان جنيم 23موسوعة املعارف الكربى ج  2861
انطوان جنيم 24موسوعة املعارف الكربى ج  2871
انطوان جنيم 25موسوعة املعارف الكربى ج  2881
انطوان جنيم 26موسوعة املعارف الكربى ج   2891
انطوان جنيم 27موسوعة املعارف الكربى ج  2901
انطوان جنيم 28موسوعة املعارف الكربى ج  2911
انطوان جنيم 29موسوعة املعارف الكربى ج  2921
انطوان جنيم 30موسوعة املعارف الكربى ج  2931

جمموعة من االساتذة 2941 احلمل1موسوعة الطفل  ج
جمموعة من االساتذة 2951 النفاس0 الوالدة 0 احلمل 2موسوعة الطفل ج
جمموعة من االساتذة 2961 وامليالد0 حياة ما قبل امليالد 3موسوعة الطفل ج
جمموعة من االساتذة 2971 السنة االوىل4موسوعة الطفل  ج
جمموعة من االساتذة 2981 سنوات3 من امليالد اىل 5موسوعة الطفل  ج
جمموعة من االساتذة 2991 سنوات6 - 3  الطفل من 6موسوعة الطفل  ج
جمموعة من االساتذة 3001 سنة14 - 6 الطفل من 7موسوعة الطفل  ج
جمموعة من االساتذة 3011 االسعافات االولية8موسوعة الطفل  ج
جمموعة من االساتذة 3021 الطب العام والوقاية9موسوعة الطفل  ج
جمموعة من االساتذة 3031 اجلراحة و العمليات الكربى لالطفال10موسوعة الطفل  ج

ابراهيم فريد الدر االسس البيولوجية لسلوك االنسان1موسوعة علم النفس ج 3041
عبد العلى اجلسماىن 3051 علم النفس الغرضى2موسوعة علم النفس ج

3061 الطفل السوى3موسوعة علم النفس ج فالنتاين0س 
جان بياجيه 3071 علم الرتبية و سيكولوجية الطفل4موسوعة علم النفس ج

عبد العلى اجلسماىن 3081 سايكولوجية الطفولة و املراهقة و حقائقها االساسية5موسوعة علم النفس ج
بول مارتن 3091 العقل املريض6موسوعة علم النفس ج

مكفارلند0ن0س0ه 3101 علم النفس و التعليم7موسوعة علم النفس ج
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عبد العلى اجلسماىن 3111 علم النفس و تطبيقاته االجتماعية و الرتبوية8موسوعة علم النفس ج
عبد العلى اجلسماىن 3121 عالجها0 اعراضها0انواعها0 االمراض النفسية تارخيها 9موسوعة علم النفس ج

كلري ويكس 3131 عالجك النفسى بني يديك10موسوعة علم النفس ج
الن بيز 3141 لغة اجلسد كيف تقرا افكار االخرين من خالل امياءاهتم11موسوعة علم النفس ج

ان فراداى 12موسوعة علم النفس ج 3151
حممد فؤاد ابراهيم (موسوعة علمية اجبدية مصورة)االجهزة وكيف تعمل  (1)موسوعة التكنولوجيا  3161
حممد فؤاد ابراهيم االجهزة وكيف تعمل؟ (2)موسوعة التكنولوجيا  3171
حممد فؤاد ابراهيم االجهزة وكيف تعمل؟ (3)موسوعة التكنولوجيا  3181
حممد فؤاد ابراهيم االجهزة وكيف تعمل؟ (4)موسوعة التكنولوجيا  3191
حممد فؤاد ابراهيم االجهزة وكيف تعمل؟ (5)موسوعة التكنولوجيا  3201

3211 احليوانات1موسوعىت االوىل الثقافية ج
3221  جسم االنسان2موسوعىت االوىل الثقافية ج
3231  الكون3موسوعىت االوىل الثقافية ج
3241 العلوم4موسوعىت االوىل الثقافية  ج
3251 النباتات و امهيتها5موسوعىت االوىل الثقافية ج
3261 كيف يصنع ؟6موسوعىت االوىل الثقافية ج
3271 كيف يعمل ؟7موسوعىت االوىل الثقافية ج
3281 بعض مشاهري التاريخ8موسوعىت االوىل الثقافية ج
1سياحة ىف بلدان من العامل الكتاب 9موسوعىت االوىل الثقافية ج 3291
2 سياحة ىف بلدان من العامل الكتاب 10موسوعىت االوىل الثقافية ج 3301
3311 االطلس اجلغراىف11موسوعىت االوىل الثقافية ج
3321 احلاسوب12موسوعىت االوىل الثقافية ج
الطبعة االلفية (جينس )موسوعة االرقام القياسية  3331

هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  الثورات واحلروب و الغزوات واملعارك1املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب و القبائل واالمم ج 3341
هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  3351 االالت احلروب و تطور االسلحة2املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب و القبائل و االمم ج
هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  3361 االحداث السياسة و التارخيية3املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب و القبائل و االمم ج
هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  4املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب و القبائل و االمم ج 3371
هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  5املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب و القبائل و االمم ج 3381
هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  3391 الشعوب و القبائل6املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب و القبائل و االمم ج
هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  3401 العرب7املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب والقبائل و االمم ج
هزاز  امحد راتب+ مجيل ابو نصرى + حممد سعد الغزالىن  3411 االروبيون الفضوليون8املوسوعة التارخيية و االحداث السياسية و الشعوب و القبائل و االمم ج
فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  1املوسوعة اجلغرافية ج 3421
فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  2املوسوعة اجلغرافية ج 3431
فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  3املوسوعة اجلغرافية ج 3441
فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  4املوسوعة اجلغرافية ج 3451
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فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  5املوسوعة اجلغرافية ج 3461
فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  6املوسوعة اجلغرافية ج 3471
فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  7املوسوعة اجلغرافية ج 3481
فخرية شفا+ حممد عبد الرحيم  8املوسوعة اجلغرافية ج 3491

جمموعة من االساتذة اجمللد االول- املعرفة  3502
جمموعة من االساتذة اجمللد الثاىن- املعرفة  3512
جمموعة من االساتذة اجمللد الثالث- املعرفة  3522
جمموعة من االساتذة اجمللد الرابع- املعرفة  3531
جمموعة من االساتذة اجمللد اخلامس- املعرفة  3542
جمموعة من االساتذة اجمللد السادس- املعرفة  3551

اجمللد السابع- املعرفة  3561
اجمللد الثامن- املعرفة  3571
اجمللد التاسع- املعرفة  3581
اجمللد العاشر- املعرفة  3591
اجمللد احلادى عشر- املعرفة  3601
اجمللد الثاىن عشر- املعرفة  3611
اجمللد اخلامس عشر- املعرفة  3641

سليم حسن 3702 ىف عصر ما قبل التاريخ اىل هناية العهد االهناسى1موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3712 ىف مدنية مصر و ثقافتها ىف الدولة القدمية و العهد االهناسى2موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3722 ىف تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها وعالقتها بالسودان و االقطار االسيوية و العربية3موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3732 عهد اهلكسوس و تاسيس االمرباطورية4موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3742 السيادة العاملية و التوحيد5موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3752  عصر رمسيس الثاىن و قيام االمرباطورية الثانية6موسوعة مصر القدمية  ج
سليم حسن 3762 عصر مرنبتاح و رعمسيس الثالث الو حملة ىف تاريخ لوبية7موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3772 هناية عصر الرعامسة و قيام دولة الكهنة بطيبة ىف عهد االسرة الواحدة و العشرين8موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3782 هناية االسرة الواحدة و العشرين وحكم دولة اللوبيني ملصرحىت بداية العهد االثيوىب9موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3792 تاريخ السودان املقارن اىل اوائل عهد بيعنجى10موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن و حملة ىف تاريخ اشور25 تاريخ مصر و السودان من اول عهد بيعنجى حىت هناية االسرة 11موسوعة مصر القدمية ج 3802
سليم حسن 3812 ىف عهد النهضة املصرية و حملة ىف تاريخ االغريق12موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 3822 من العهد الفارسى اىل دخول االسكندر االكرب مصر و به حملات ىف تاريخ السودان13موسوعة مصر القدمية ج
سليم حسن 14ج- موسوعة مصر القدمية  3832
سليم حسن 15موسوعة مصر القدمية ج 3842
سليم حسن مع فصل ىف عبادة احليوان ىف العهود املتاخرة7لنهاية  عهد بطليموس 5من عهد بطليموس16موسوعة مصر القدمية ج 3852
سليم حسن الرسائل االدبية- التامالت - احلكم و االمثال - القصة -  االدب املصرى القدمي 17موسوعة مصر القدمية ج 3862
سليم حسن املسرح- الشعر و فنونه -  االدب املصرى القدمي 18موسوعة مصر القدمية ج 3872
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حممد سعيد الغزالىن 1موسوعة االخرتاعات و املكتشفات العلمية ج  3881
حممد سعيد الغزالىن 2موسوعة االخرتاعات و املكتشفات العلمية ج  3891
حممد سعيد الغزالىن 3موسوعة االخرتاعات و املكتشفات العلمية ج  3901
حممد سعيد الغزالىن 4موسوعة االخرتاعات و املكتشفات العلمية ج 3911
حممد سعيد الغزالىن 5موسوعة االخرتاعات و املكتشفات العلمية ج  3921

علماء احلملة الفرنسية املصريون احملدثون ( 1ج)موسوعة وصف مصر  3932
علماء احلملة الفرنسية العرب ىف ريف مصر و صحراواهتا (  2ج )موسوعة وصف مصر  3942
علماء احلملة الفرنسية دراسات عن املدن و االقاليم املصرية ( 3 )موسوعة وصف مصر  3952
علماء احلملة الفرنسية التجارة- الصناعات و احلرف - الزراعة  (4)موسوعة وصف مصر  3962
علماء احلملة الفرنسية النظام املاىل و االدارى ىف مصر العثمانية (5)موسوعة وصف مصر  3972
علماء احلملة الفرنسية املوازين و النقود (6)موسوعة وصف مصر  3982
علماء احلملة الفرنسية املوسيقى و الغناء عند قدماء املصريني (7)موسوعة وصف مصر  3992
علماء احلملة الفرنسية املوسيقى و الغناء عند املصريني احملدثني (8)موسوعة وصف مصر  4002
علماء احلملة الفرنسية االالت املوسيقية املستخدمة عند املصريني احملدثني (9)موسوعة وصف مصر  4012
علماء احلملة الفرنسية مدينة القاهرة اخلطوط العربية على عمائر القاهرة (10)موسوعة وصف مصر  4022
علماء احلملة الفرنسية قاهرة املماليك التداوى باالعشاب عند املصريني احملدثني القاموس اجلغراىف لبلدان مصر(11)موسوعة وصف مصر 4032
علماء احلملة الفرنسية مقياس النيل  (12)موسوعة وصف مصر  4042
علماء احلملة الفرنسية (1)لوحات الدولة احلديثة  (13)موسوعة وصف مصر 4052
علماء احلملة الفرنسية (2)لوحات الدولة احلديثة  (14)موسوعة وصف مصر 4062
علماء احلملة الفرنسية 15موسوعة وصف مصر ج 4072
علماء احلملة الفرنسية 16موسوعة وصف مصر ج 4082
علماء احلملة الفرنسية لوحات الدولة القدمية (17)موسوعة وصف مصر  4092
علماء احلملة الفرنسية لوحات الدولة القدمية(18)موسوعة وصف مصر  4102
علماء احلملة الفرنسية لوحات الدولة القدمية (19)موسوعة وصف مصر 4112
علماء احلملة الفرنسية 20موسوعة وصف مصر ج 4122
علماء احلملة الفرنسية 21موسوعة وصف مصر ج  4132
علماء احلملة الفرنسية قوص دراسة لالثار الفلكية/دندرة قفط/وصف اثار طيبة (22)موسوعة وصف مصر  4142
علماء احلملة الفرنسية مصر الوسطىالفيوم" الشيخ عبادة "االمشونني انتينوية/قاوالكبرياسيوط/وصف اثار ابيدوس (23)موسوعة وصف مصر  4152
علماء احلملة الفرنسية الدلتا/ السويس /صان احلجر/هيلوبوليس/بابليون/ وصف اثار منف 24موسوعة وصف مصر ج 4162
علماء احلملة الفرنسية اواىن املوران/ مقابر الكاب/ دراسات حول مقياس النيل ىف الفنتني املقاييس املصرية 25موسوعة وصف مصر ج 4172
علماء احلملة الفرنسية 4182 نظم القياس عند املصريني القدماء و شعوب العامل القدمي26موسوعة وصف مصر ج
علماء احلملة الفرنسية 4192 اثر فارسى من خليج السويس املقاييس الزراعية لدى قدماء املصريني دراسات فلكية27موسوعة وصف مصر ج
علماء احلملة الفرنسية 28موسوعة وصف مصر ج 4202
علماء احلملة الفرنسية االمساك-الزواحف-الطيور- التاريخ الطبيعى لوحات التاريخ الطبيعى الثدييات 31و30و29موسوعة وصف مصر ج 4212
علماء احلملة الفرنسية االرصاد اجلوية/ النباتات /     التاريخ الطبيعى الزراعة 32موسوعة وصف مصر ج 4222
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علماء احلملة الفرنسية 1      التاريخ الطبيعى البنية الطبيعية الرض مصر ج33موسوعة وصف مصر ج 4232
علماء احلملة الفرنسية לالديدا- الالفقاريات- الصخور واملعادن2  التاريخ الطبيعى البنية الطبيعية الرض مصر ج34موسوعة وصف مصر ج 4242
علماء احلملة الفرنسية 4252 التاريخ الطبيعى الالفقاريات احلشرات35موسوعة وصف مصر ج
علماء احلملة الفرنسية 4262 الرتيخ الطبيعى الالفقاريات الثديات الطيور36موسوعة وصف مصرج
علماء احلملة الفرنسية 4272 التاريخ الطبيعى الزواحف االمساك37موسوعة وصف مصر ج

تسمرمان.هـ+ قاجيرت .ا املوسوعة الفلكية 4282
لورا جافيه 4321 ىف املدرسة1ج" العيش معا " موسوعة دليل الطفل املواطن 
لورا جافيه 4331 ىف االسرة2ج" العيش معا " موسوعة دليل الطفل املواطن 

غونايل بوليه 4341 ىف البيئة3ج" العيش معا " موسوعة دليل الطفل املواطن 
لورا جافيه 4351 ىف املال4ج" العيش معا " موسوعة دليل الطفل املواطن 
لورا جافيه 4361 مع الفوارق5ج" العيش معا " موسوعة دليل الطفل املواطن 
لورا جافيه 4371 ضد العنف6ج" العيش معا " موسوعة دليل الطفل املواطن 

دليل الطبخ و احللويات 4381
موسوعة عجائب املستقبل 4391

طوين مفرج 1موسوعة اجملتمعات الدينية ىف الشرق االوسط ج 4401
طوين مفرج 2موسوعة اجملتمعات الدينية ىف الشرق االوسط ج 4411
طوين مفرج 3موسوعة اجملتمعات الدينية ىف الشرق االوسط ج 4421
طوين مفرج 4موسوعة اجملتمعات الدينية ىف الشرق االوسط ج 4431
طوين مفرج 5موسوعة اجملتمعات الدينية ىف الشرق االوسط ج 4441
طوين مفرج 6موسوعة اجملتمعات الدينية ىف الشرق االوسط ج 4451
طوين مفرج 7موسوعة اجملتمعات الدينية ىف الشرق االوسط ج 4461

املطران/يوسف الدبس 1تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4471
املطران/يوسف الدبس 2تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4481
املطران/يوسف الدبس 3تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4491
املطران/يوسف الدبس 4تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4501
املطران/يوسف الدبس 5تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4511
املطران/يوسف الدبس 6تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4521
املطران/يوسف الدبس 7تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4531
املطران/يوسف الدبس 8تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4541
املطران/يوسف الدبس 9تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4551
املطران/يوسف الدبس 10تاريخ الشعوب املشرقية ىف الدين و السياسة و االجتماع ج 4561

نوبليس موسوعة االديان ىف العامل املسيحية 4571
نوبليس 1موسوعة االديان ىف العامل  الكنائس الشرقية ج 4581
نوبليس 2موسوعة االديان ىف العامل  الكنائس الشرقية ج 4591
نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  االصالح الديىن املسيحى 4601
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نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  الطائفة املارونية 4611
نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  االسالم 4621
نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  املذاهب ىف الفقة االسالمى 4631
نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  الفرق االسالمية 4641
نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  الدروز املوحدون 4651
نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  الديانات القدمية 4661
نوبليس موسوعة االديان ىف العامل  العلويون 4671

ميخائيل بك شاروبيم 3الكاىف ىف تاريخ مصر القدمي و احلديث ج 4681
ميخائيل بك شاروبيم القسم االول- اجلزء االول - الكاىف ىف تاريخ مصر القدمي واحلديث  4691
ميخائيل بك شاروبيم القسم الثاىن- اجمللد االول - اجلزء اخلامس - الكاىف ىف تاريخ مصر القدمي واحلديث  4701
ميخائيل بك شاروبيم القسم الثالث- اجلزء اخلامس - الكاىف ىف تاريخ مصر القدمي واحلديث  4711

0جسم االنسان  4721
نيكوال باربر 4731 سلسلة الفا العلمية0الزالزل و الرباكني 

كاثرين تشامربز 4741 سلسلة الفا العلمية0الضوء 
على باشا مبارك 6اخلطط التوفيقية اجلديدة ملصر والقاهرة ومدهنا وبالدها القدمية والشهرية ج 4751

الدار الشرقية 4761 فيزياء كيمياء2املوسوعة العلمية املبسطة ج
طه حشيش االبراج  و السمات الشخصية 4771
ستيف باركر جسم االنسان-موسوعة سؤال وجواب  4782
براين ويليامز عجائب الدنيا- موسوعة سؤال وجواب  4792
ستيف باركر العلوم والتكنولوجيا- موسوعة سؤال وجواب  4802

ديفيد جيفرس الربوت والذكاء االصطناعى-عامل الربوت  4812
براين ويليامز حول العامل- موسوعة سؤال وجواب  4822
براين ويليامز عامل الطبيعة-موسوعة سؤال وجواب  4832
براين ويليامز عامل الفن والرياضة والتسلية-موسوعة سؤال وجواب  4842
براين ويليامز الكون-موسوعة سؤال وجواب  4852
براين ويليامز كوكب االرض-موسوعة سؤال وجواب  4862
براين ويليامز تاريخ العامل-موسوعة سؤال وجواب  4872

روبرت ماثيوس عامل الديناصورات- موسوعة سؤال وجواب  4882
حممد فتحى صربى الكون 4892
حممد فتحى صربى الطقس 4902
حممد فتحى صربى االقمار الصناعية اعرف و تعلم 4912
حممد فتحى صربى جهاز املناعة 4922
حممد فتحى صربى اهلندسة الوراثية 4932
حممد فتحى صربى االستنساخ اعرف و تعلم 4942
حممد فتحى صربى االخرتاعات 4952
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حممد فتحى صربى التليفزيون 4962
حممد فتحى صربى الطاقة 4972
حممد فتحى صربى الليزر 4982

اميان بقاعى 1كيف اعتىن بصحىت وغذائى مرشدك اىل تنظيم غذائك منذ الصغر ج-سلسة ادب وسلوك االطفال والشباب 4991
اميان بقاعى 2كيف اكون اكثر ذكاء مرشدك اىل تنمية مواهبك العقلية واللغوية ج-سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5001
اميان بقاعى 3اشعر بالضجر فماذا افعل مرشد اىل قضاء اوقات فراغ مسلية ومفيدة ج-سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5011
اميان بقاعى كيف اون صديق البيئة مرشدك اىل سالمة بيئتك-سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5021
اميان بقاعى 5يف نلعب بامان مرشدك اىل لعب بدون اصابات ج-سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5031
اميان بقاعى 6كيف تكون مهذبا مرشدك اىل النجاح االجتماعى -سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5041
اميان بقاعى 7كيف تتلقى وتقدم هدية مرشدك اىل اصول وقواعد اهلدية ج-سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5051
اميان بقاعى 8اود ان يكون بيىت نظيفا مرشدك اىل اصول تنظيف وترتيب البيت ج- سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5061
اميان بقاعى 9كيف اقضى عطلة الصيف مرشدك اىل قضاء صيف ممتع ج-سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5071
اميان بقاعى 10كيف اكون كشافا ممتازا مرشدك اىل عامل الكشفية الرائع ج-سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5081
اميان بقاعى 11كيف اختار كتىب بنفسى مرشد اىل اختيار كتاب مسل ومفيد ج- سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5091
اميان بقاعى 12كيف اون مثقفا مرشدك اىل اسرار الثقافة ج- سلسلة ادب وسلوك االطفال والشباب 5101
سليم الياس 1املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5111
سليم الياس 2املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5121
سليم الياس 3املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5131
سليم الياس 4املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5141
سليم الياس 5املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5151
سليم الياس 6املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5161
سليم الياس 7املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5171
سليم الياس 8املوسوعة الكربى للمذاهب والفرق واالديان مذاهب وديانات قدمية ج 5181

على باشا مبارك 1خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5191
على باشا مبارك 2خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5201
على باشا مبارك 3خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5211
على باشا مبارك 4خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5221
على باشا مبارك 5231  جوامع القاهرة5خلطط التوفيقية اجلديدة ج
على باشا مبارك 5241  املدارس و املساجد و الكنائس6خلطط التوفيقية اجلديدة ج
على باشا مبارك 7خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5251
على باشا مبارك 8خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5261
على باشا مبارك 9خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5271
على باشا مبارك 10خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5281
على باشا مبارك 11خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5291
على باشا مبارك 12خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5301
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على باشا مبارك 13خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5311
على باشا مبارك 14خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5321
على باشا مبارك 15خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5331
على باشا مبارك 16خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5341
على باشا مبارك 17خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5351
على باشا مبارك 18خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5361
على باشا مبارك 19خلطط التوفيقية اجلديدة ج 5371
على باشا مبارك 5381  النقود20خلطط التوفيقية اجلديدة ج

جانني اوبوايه+ اندرية اميار  1تاريخ احلضارات العام الشرق واليونان القدمية ج 5501
جانني اوبوايه+ اندرية اميار  2تاريخ احلضارات العام روماو امرباطوريتها ج 5511
ادوار بروى 3تاريخ احلضارات العام القرون الوسطى ج 5521

ارنست البروس+ روالن موسنييه  4تاريخ احلضارات العام عشر القرنان السادس والسابع  ج 5531
ارنست البروس+ روالن موسنييه  5تاريخ احلضارات العام القرن الثامن عشر ج 5541

6تاريخ احلضارات العام القرن التاسع عشر ج 5551
موريس كروزيه 7تاريخ احلضارات العام العهد املعاصر ج 5561

سلسلة املعارف لالوالد املواىن واملرافئ 5602
سلسلة املعارف لالوالد حتت سطح البحر 5611

السدود و البحريات 5621
(لالطفال )اجلبال  5631

امحد شعبان موسوعة املستويات  النحوية اجمللد االول من املستوى االول حىت الرابع 5641
امحد شعبان موسوعة املستويات  النحوية اجمللد الثاىن من املستوى اخلامس حىت السابع 5651
امحد شعبان موسوعة املستويات  النحوية اجمللد الثالث املستوى الثامن 5661
نبيل صبحى (الصيامى  )طباخ السفري أشهى املأكوالت النباتية  5702

الدليل الشامل لرعاية االطفال واالحداث من فرتة ما قبل الوالدة حىت سنوات املراهقة 5742
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANAح1 5801

THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 2ج 5811
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA3 ج 5821
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 4 ج 5831
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 5ج 5841
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 6ج 5851
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 7 ج 5861
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 8 ج 5871
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 9 ج 5881

THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 10 ج 5891
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 11 ج 5901
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THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 12 ج 5911
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 13 ج 5921
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 14 ج 5931
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 15 ج 5941
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 16 ج 5951
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 17 ج 5961
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 18 ج 5971
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 19 ج 5981
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 20 ج 5991
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA21 ج 6001
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 22 ج 6011
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 23ج 6021
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 24ج 6031
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 25 ج 6041
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 26 ج 6051
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 27ج 6061
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 28 ج 6071
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA ج29 6081
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA 30ج 6091
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 1ج 6101
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 2ج 6111
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 3ج 6121
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 4ج 6131
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 5ج 6141
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 6ج 6151
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 7ج 6161
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 8ج 6171
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 9ج 6181

THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 10ج 6191
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 11ج 6201
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 12ج 6211
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 13ج 6221
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 14ج 6231
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 15ج 6241
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 16ج 6251
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THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 17ج 6261
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 18ج 6271
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 19ج 6281
THE NEWCAXTON ENCYCLOPEDIA 20ج 6291

WORLD BOOK  DICTIONARY A-K 6301
WORLD BOOK  DICTIONARY -L -Z 6311

WORLD BOOK   1ج 6321
WORLD BOOK  2ج 6331
WORLD BOOK  3ج 6341
WORLD BOOK 4ج 6351
WORLD BOOK  5ج 6361
WORLD BOOK 6ج 6371
WORLD BOOK  7ج 6381
WORLD BOOK  8ج 6391
WORLD BOOK   9ج 6401
WORLD BOOK 10ج 6411
WORLD BOOK   11ج 6421
WORLD BOOK  12ج 6431
WORLD BOOK   13ج 6441
WORLD BOOK   14ج 6451
WORLD BOOK  15ج 6461
WORLD BOOK  16ج 6471
WORLD BOO    17ج 6481
WORLD BOO    18ج 6491
19WORLD BOOج 6501
20WORLD BOOج 6511
WORLD BOO 21ج 6521
WORLD BOO 22ج 6531

world book 2001 6541
WORLD BOOK 2002 6551

world book 2003 6561
WORLD BOOK 2004 6571
WORLD BOOK 2005 6581
WORLD BOOK 2006 6591

world book 2007 6601
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WORLD BOOK2008 6611
WORLD BOOK 2009 6621

سليم الياس 1كنوز املعرفة ج 6801
سليم الياس 2كنوز املعرفة ج 6811
سليم الياس 3كنوز املعرفة ج 6821
سليم الياس 4كنوز املعرفة ج 6831

فريق فرسان االنتاج      WINDOWS 6842
فريق فرسان االنتاج WORD 6852

جورج كوتش/ كيفني لوىن  6862 اى املرجع الشامل9اوراكل 
جوزيف فيليبس+الرى تشامربز+ ديف بيكسلر 2000البناء و التصميم باستخدام ويندوز : الشبكات  6872

LISA BUCKI 1×6كل ما حتتاج ان تعرفه عن الكمبيوتر ىف كتاب الكمبيوتر  6881
فريق فرسان االنتاج word 97معا ىف عامل االحرتاف  6891
حممد الفيومى حممد 2000 ويندوزDOSنظام التشغيل  6901

موريس روزينتال كيف جتمع جهاز كمبيوتر؟ 6911
2.0 االصدار wordالدليل امللون  للربنامج  6921

نبيل وليم احرتف مايكروسفت اكسيل استخدام مفاتيح االحرتاف املستوى االول 6931
1التطبيقات العملية الستخدام برنامج اوتوكاد ج 6941

خالد ابو الفتوح فريوس الكمبيوتر مرض التكنولوجيا احلديثة 6952
اشادور نفست 2003فرونت بيدج  6962

ريتشارد مانسفيلد حيل و اساليب اهلاكرز و طرق الوقاية منها 6972
دوج لو 2003باور يوينت  6982

عصام سعيد (1ج)بالواحدات العربية WORD XPالكمبيوتر لغة العصر  6991
هباء احلسيىن عرىب-  مصطلح اجنليزى 2000حيتوى على اكثر من - الكمبيوتر للمبتدئني  7002

امين رشاد مقدمة لقواعد بيانات اوراكل 7011
عمر سامى مشكالت احلاسب الشخصى و حلوهلا (3)كتاب لغة العصر 7021

فاروق سيد حسني احلاسب االىل احملمول 7032
امحد حسن مخيس 7041 شرح خطوة خبطوةEXCELتعلم بدون تعقيد 
امحد حسن مخيس 7052 شرح خطوة خبطوةx pتعلم بدون تعقيد ويندوز 
فاروق سيد حسني اتصاالت البيانات و تامينها 7091
فاروق سيد حسني االلكرتونيات- االنرتنت - قاموس مصطلحات احلاسب االىل  7101

حممد كامل عبد احلافظ تعلم فوتوشوب بسهولة 7111
امحد حسن مخيس 98كل شىء عن ويندوز  7121
اشرف حممد كمال معا ىف عامل الكراكرز 7161

حممد على ابو حسني Laptopعامل تقنيات الكمبيوتر احملمول  7171
امحد حسن مخيس windows xp 7191
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جمدى حممد ابو العطا flash 5املرجع االساسى ملستخدمى  7202
ميشيل حنا برسيم دوت كوم 7211

امحد حسن مخيس جتميع و صيانة الكمبيوتر احلل االمثل لتجميع و صيانة جهازك بنفسك 7231
حسام شوقى الطابعات 7241
هباء احلسيىن الشبكات 7251
حسام شوقى الكمبيوتر احملمول 7261

مدحت هاشم كروت الستااليت 7271
مدحت هاشم السوفت وير 7281

سامية على النجدى 2000  باور بوينت2000  اكسل2000اجلديد ىف وورد  7311
هشام البدوى مقدمة شبكات احلاسبات 7322
حممد سليمان املكونات غري املادية الربامج 7331

عمر سامى 7341 من سلسلة كتاب لغة العصر1ج- الصيانة - التشغيل - احلاسب الشخصى الشراء 
جلوريا ايفانز احلكومة االليكرتونية 7352

اسامة احلسيىن برجمة االلعاب الكومبيتورية على مجيع اجهزة الكمبيوتر 7361
نبيل على حتديات عصر املعلومات 7372

عبد احلميد بسيوىن تاريخ ومستقبل الكمبيوتر 7382
جورج نوبار سيمونيان الثقافة االلكرتونية 7392

امحد حسن مخيس 1سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر اساسيات التعامل مع الكمبيوتر ج 7401
امحد حسن مخيس 2سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوترالرسم بالكمبيوتر ج 7411
امحد حسن مخيس 3سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر الكتابة بالكمبيوتر ج 7421
امحد حسن مخيس 4سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر املوسيقى بالكمبيوتر ج 7431
امحد حسن مخيس 5سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر استخدام شبكة االنرتنت ج 7441
امحد حسن مخيس 6سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر الدليل املصور ملواقع االنرتنت ج 7451
امحد حسن مخيس 7سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر البحث عن معلومات داخل االنرتنت ج 7461
امحد حسن مخيس 8سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر الربيد االلكرتوىن ىف االنرتنت ج 7471
امحد حسن مخيس 9سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر حتدث اىل اصدقائك من خالل االنرتنت ج 7481
امحد حسن مخيس 10سلسلة انت و طفلك لتعليم الكمبيوتر العاب الكمبيوتر من خالل االنرتنت ج 7491

مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ طابعة الليزر 7501
مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ الكامريات الرقمية 7511
مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ الربيد االليكرتوىن 7522
مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ شاشات الكمبيوتر 7532
مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ االقراص الصلبة 7542
مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ انظمة التشغيل 7552
مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ ذاكرة الكمبيوتر 7562
مارشال براين كيف تعمل االشياء ؟ ادوات البحث على االنرتنت 7572
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امحد حممد صاحل صدمة االنرتنت و ازمة املثقفني 7582
فرانك كيلش ثورة االنفوميديا الوسائط املعلوماتية وكيف تغري عاملنا وحياتك ؟ 7591
حسن الرجال DOS & WINDOWS XPمقدمة ىف نظم التشغيل  7601

امين امحد فؤاد راشد INFORMATION NETWORKSشبكات املعلومات  7611
جالل ابراهيم العبد احلاسبات االلكرتونية و اسس معاجلة البيانات 7621

سعيد السيد على امساعيل مقدمة ىف احلاسب االىل 7631
مرعى حممد حممود احلاسبات االلية مفاهيم اساسية 7641

databasesعلم نفسك قواعد البيانات  7651
حسام الدين حممد MICROSFT ACCESSتعلم بسهولة  7661

حممد السعيد خشبة اساسيات قواعد البيانات و نظم ادارة قواعد البيانات 7671
...االنرتنت  7681

عصام سعيد تعلم وورد اكس ىب بالواجهات العربية 7691
حممود حممد الدريىن+ ابراهيم حسن ابراهيم  املفاهيم االساسية ىف احلاسب االىل واالنرتنت 7701

حممد عبد املوىل عثمان مدخل ىف علم احلاسب االىل 7711
حسن الرجال G++ و لغة Gاساسيات لغة  7721

عصام الدين امني ابو علفة 5التسويق و التجارة االلكرتونية ج 7731
حممد مصيلحى INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGNحتليل و تصميم نظم املعلومات  7741

عبد اهلل بدر .تصميم قواعد البيانات 7751
حممد فؤاد مدكور DATABASE DESIGNتصميم قواعد البيانات  7762

شوقى شعبان لغة النص الفائق و بناء قواعد البيانات 7771
ماجدة حممود صاحل نظم املعلومات و احلاسب االىل 7781

حسني حسن بركات DOSنظام تشغيل احلاسبات  7791
فاطمة حممود مدخل علوم املستقبل 7801
عمر الشريف شرح الحكام القوانني املنظمة لالتصاالت ىف مجهورية مصر العربية 7811

صخر دليل االستخدام-  حتدث معى   7821
بيرت بورك+ اسا بريغر  التاريخ االجتماعى للوسائط 7831

فاروق حسني شبكات احلاسب االىل 7842
فاروق حسني القاموس الشامل ملصطلحات احلاسب االىل االنرتنت االلكرتونيات اجنليزى عرىب 7852

نظم املعلومات و احلاسب االلكرتوىن مبادئ حتليل نظم تصميم النظم تنفيذ النظم تقييم االداءشوقى سامل 7861
متوىل حممود النقيب+ امنية مصطفى صادق  احلاسب االىل ىف جمتمع املعلومات االلكرتوىن 7871

نانس ميور 2007مايكروسوفت اوفيس بروجيكت  7882
رون جيلسرت شبكات سيسكو 7892

حممد كمال امساعيل (شرح برامج الكراك )تعلم بدون معلم كيفية كراك الربامج  7901
شريف درويش اللبان تكنولوجيا االتصال املخاطر و التحديات و التاثريات االجتماعية 7911
حممد بنهاى سويلم احلاسب االلكرتوىن و الصناعة 7921
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نبيل على العرب و عصر املعلومات 7931
االن بونيه الذكاء االصطناعى واقعة مستقبلة 7941

جون ماكليش العدد من احلضارات القدمية حىت عصر الكمبيوتر 7951
على على حبيش املوجة الثالثة و قضايا البقاء 7961

اجنليزى- عرىب و عرىب - اجنليزى / قاموس علم الكمبيوتر املصور 7981
حسونة امحد حسونة قواعد البيانات اكسيس 7992
حسونة امحد حسونة مرحبا مع نظم التشغيل اكس ىب ويندز 8002
حسونة امحد حسونة مرحبا مع االنرتنت 8012
حسونة امحد حسونة اجلداول االلكرتونية اكسل 8021
حسونة امحد حسونة wordمرحبا مع منسق النصوص  8032
حسونة امحد حسونة مرحبا مع الرسام 8042

8051 الكتاب السابع2000سلسلة الكمبيوتر و االنرتنت التعليمية اكسيل
8061 الكتاب الثامن2000باور يونيت 

ميالد مكارى power directorفن املونتاج  8071
صفوت النحاس احلاسبات والشخصية وفريوسات الكمبيوتر 8081

حممد حنفى معا ىف عامل احرتاف االنرتنيت 8092
حممد ابو زهاد ابو زيد املبسط و املفيد ىف ويندوز فيستا 8102

روث ماران ام اى/2000سلسلة الكمبيوتر واالنرتنت التعليمية ويندوز  8111
ميالد مكارى 1فوتوشوب ج 8121
كويك نوتس التجارة االليكرتونية 8131

امحد حسن مخيس POWER  POINT  XPتعلم بدون تعقيد  8141
مبادىء الكمبيوتر لالطفال 8151

ديفيد بايزينز 2008اوتوكاد  8162
عبد احلليم شوشة االلكرتونيات 8172

عماد الدين خلف احلسيىن عامل االتصاالت بني املاضى واحلاضر واملستقبل 8182
1مقدمة للحاسبات والربجمة بلغة البيزيك ج 8191

االسكندرية مدينة الكرتونية ويندوز وانرتنت 8201
دليل املستخدم نظام التشغيل 8211

اسامة احلسيىن 7ميكروسفت ويندوز  8222
عصام عثمان موسوعة الكمبيوتر 8231
امحد الشربيىن االنرتنت شبكة شبكات املعلومات 8241

اسامة حممد فتحى 2008قواعد البيانات ىف فيجوال بيسك  8251
عمرو عناىن microsoft front page 2000 باستخدام webاحرتف تصميم صفحات  8261

عبري حممد انور الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات 8271
عبري حامد امحد 0الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات  8281
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امين ناجح autocad 8291
عصمت شفيق information technology (it) 8301
دمياس مظهر+ مايكل مجيل  تعلم الصيانة 8312

عصمت شفيق html 8321
سهري فهمى حجازى htmlبرجمة فحات االنرتنت  8331

عزب حممد عزب الطريق اىل احرتاف فيجوال سى 8341
اركادى ليو كوم 1اخربىن ملاذا؟ اجوبة ملئات االسئلة ج 8351
دير االنبا بضابا 2املزيد اكثر اخربىن ملاذا  اجوبة ملئات االسئلة ج 8361
اركادى ليو كوم 3اخربىن ملاذا؟ ج 8371
اركادى ليو كوم 4اخربىن ملاذا؟ ج 8381

انور فؤاد اساسيات استخدام االنرتنت 9992
فاروق سيد حسني االنرتنت 10001

الغريب زاهر امساعيل INTERNETاالنرتنت للتعليم  10011
شوقى شعبان االنرتنت و الوسائط املتعددة 10022

فاروق سيد حسني (شبكة املعلومات )االنرتنت  10042
عبد احلميد بسيوىن التعليم والدراسة على االنرتنت 10052

رامى عبد العزيز dslكيف تستفيد من خدمة  10061
اشرف صالح الدين االنرتنت عامل متغري 10072

حممد الشرقاوى احلياة على االنرتنت 10081
عبد اللطيف ابو السعود 0االنرتنت  10092

جمدى حممد عبد اهلل الشبكات واالنرتنت 10101
خالد حممد خالد االنرتنت واوالدك 10111

كنيسة مارجرجس سبورتنج بعض املواقع املفيدة على شبكة االنرتنت 10121
عمر سامى 10132 من سلسلة لغة العصر2ج- االستخدام االمن للحاسب الشخصى و االنرتنت 

اماىن انور سعد تطبيقات االنرتنت و الوسائط املتعددة 10141
االنرتنت الفضائى 10151

امحد شعبان الرتبية الصحية 10171
(اطفال)اجلسم االنساىن  10181

برنارد جلمسر 8كل شىء عن جسم االنسان  ج 10191
نبيل صبحى حنا الطب واجملتمع 10202
وهبة عبد السيد 10213 الوحى1رسالة العلم والدين  ج

االنبا/ايسوذورس االخاء والسلم بني الدين والعلم 10223
كنيسة العذراء حمرم بك الروح دراسة ىف العالقة بني الدين والصحة 10232

مدحت فريد صحتك وسعادتك من الكتاب املقدس 10243
وليم اخلوىل النفس و العقل بني الصحة و املرض 10253
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شاكر باسيليوس ميخائيل النشوء واالرتقاء بني الواقع والتصور العلمى 10263
فائق اجلوهرى تاريخ الطب 10271

فؤاد االنكورىل وامني اهلالىل علم الصحة 10281
نداء الصحة 10291

مجعية اهلالل االمحر املصرى كيف تتصرف عند الطوارىء 10302
فؤاد خليل+ حممد رشاد الطوىب  اهلرمونات 10311

للوى باستري النظرية امليكروبية للمرض 10321
الدليل االمني ىف الصحة و املرض 10331
املرشد الطىب ىف االسعافات االولية 10341

املرشد الطىب احلديث 10351
مجعية اهلالل االمحر املصرى مبادىء فن التمريض 10361

عادل عبد احلميد فهمى مطر اسس احملافظة على سالمة اجلسم و العقل 10372
اسرار جسم االنسان 10382

-جسم االنسان  10391
عادل صفوت كامل الصحة العامة و الوقاية من االمراض 10402
جمموعة من االساتذة الصحة املدرسية والرتبية الصحية 10411
جمموعة من االساتذة مذكرات الصحة املهنية واالسعافات االولية 10421

حممد كمال عبد العزيز املوسوعة الطبية و الصحية ىف سؤال و جواب 10432
كيلمرسى باكاىل ثورة ىف الطب اهلريمو سيستاين وتصلب الشرايني 10442

ماهر بشاى املرشد احلديث ىف التوعية الصحية 10451
10462 ترمجة شاكر خليل0طريقك اىل الصحة والسعادة  اندرسون0كليفورد ر 

بول غليوجنى الطب عند قدماء املصريني 10472
عوض الدحة اجلراحة علم و فن 10481

النوادر الطبية 10491
يعقوب الشاروىن عامل املعرفة بني يديك  جسم االنسان مع املعلومات واحلقائق االخرى 10503

امين احلسيىن 10512 اكتشاف طىب احلكايات الطريفة واحملاوالت الذكية وراء ابرز االكتشافات املثرية على مر التاريخ100اعظم 
ابراهيم فهيم صحتك النفسية و البدنية 10521

الشباب على طريقة امليالتونني 10531
النشرة الفنية ملصلحة الصحة العمومية 10541

عبد احملى حممود حسن صاحل املمارسات املهنية ىف اجملال الطىب 10551
ميالد بشاى املعجم الطىب احلديث 10561

اشرف صبحى رفلة 1سلسلة الرب شافيك ج 10573
لويس ريرت+يوليوس جيار الطب والتحنيط ىف عهد الفراعنة 10581

املبادىء االساسية لالصالح الصحى مقتبسة من الكتاب املقدس و روح النبوة 10592
حافظ زكى املعاجلة احلديثة 10601
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ماجد عبد العال السمنة و امراض الغدد اسباهبا و الوقاية منها 10611
السيد حممد ابو طور مبادئ الصحة العامة 10621

حممد قرىن صحتك وامراض الشتاء 10631
االمراض املعدية وعالجاهتا االسهال املالريا السل االنفلونزا بانواعها التهاب الكبد الوبائى 10642

حممد على قرىن صحتك وامراض الصيف 10651
الدليل املفيد لصحة حديد 10662

امراض الصيف و الوقاية منها 10672
حسن حسىن رحلة مع السيجارة 10681

عبد العزيز الشريف 1 أعرف صحتك ج000القلب و أمراضه  10691
املكياج و عالج البشرة 10701

تواليت 10711
الوقاية و العالج العلمى الناجح لكل افراد االسرة من وباء العصر- حترر من السمنة  رون ايكر0ج 10721

نبيل الصاحى متاعب انفك هلا عالج 10741
فؤاد امحد البدرى اسرار االنف واالذن واحلنجرة 10752

سيد الفوىل 10761 احلنجرة ىف الصحة واملرض00 االذن 00االنف 
فؤاد امحد البدرى اسرار الصمم وعيوب الكالم 10772

سيد الفوىل 10781 السمع والكالم00الشم 
اسالم الشرباوى امراض اللوزتني و اللحمية 10791
طاهر سليمان امسع و تكلم  احدث دراسة عن اجلديد ىف تشخيص و عالج ضعف السمع 10802

سيد الفوىل متاعب االذن هلا عالج 10811
امحد السعيد يونس جهازى السمع والكالم واجلهاز البصرى 10821
حممد حسن غامن االعاقة السمعية 10831

مريد يىن حنا الغدد و الشخصية 11011
عبد الرمحن نور الدين ثالوث البطن االرهاىب 11021

على مؤنس رحلة ىف اجلهاز اهلضمى 11031
حممد مجال الدين العرقان احلميات واالمراض املعدية 11042

حممد عوض اهلل سالم 11051 هلا عالج00متاعب القولون 
امحد اخلطيب اجلهاز اهلضمى اسرار الوقاية و العالج 11061
سامح لبيب عالج مشاكل اجلهاز اهلضمى 11071

حساسية الصدر نظرة عن قرب 11271
مسري خضر حساسية الصدر االسباب الوقاية و العالج 11281

حممد عوض تاج الدين حساسية الصدر 11292
روبرت اجيل امراض احلساسية 11301

احلساسية 11312
كمال منصور امراض اجلهاز التنفسى 11321
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حممد عوض تاج الدين متاعب الصدر 11331
روبرت يوجنسن كيفية التعايش مع مرض الربو 11341

براون+سارة لينارد  قضايا صحية الربو 11351
حممد كمال هاشم مجالك ىف اسنانك 11541

مدحت فريد طب االسنان عند قدماء املصريني 11552
امين احلسيىن 11561 نصيحة جلمال اسنانك50

ماجد جنم كل امراض اللثة واالسنان 11571
حممد ايهاب قرة االسنان صحة اجلسم تبدا باسنان سليمة 11581

فاروق رشد اسنانك وكيف حتافظ عليها 11592
جمموعة من االساتذة الثدى 11801

شريف عمر السرطان واورام الثدى 11811
شريف عمر اورام الثدى التجربة و النصيحة 11821
شريف عمر السرطان الوقاية التشخيص العالج 11831
حسني خالد طعامك و السرطان و قاية و اسلوب عالج 11842
االب/رومانو زاجو السرطان ميكن شفاؤه 11851

مرييام ستوبارد صحة الثدى 11861
كريسنت المب قضايا صحية السرطان 11871

اعىن احد احبائى مصاب بالسرطان 11881
اعىن انا مصابة بسرطان الثدى 11891

فتح علمى يبشر بفهم افضل وعالجات واعدة جينوم السرطان 11902
ماريون سرتاود السرطان نصائح عملية للمرضى و من يقوم برعايتهم 11912

عبد الباسط االعصر اخلاليا ملتوحشه السرطان 11921
املوسوعة الصحية للمراة العصرية دليل طىب ملتاعب املراة الصحية و النفسية ىف خمتلف االعمارامين احلسيىن 12051

حممود طلعت اجلديد ىف اسرار احلمل والوالدة 12061
ماهر مهران موعد ىف عيادة امراض النساء 12072
رفعت كمال عالج العقم و اطفال االنابيب 12082
رفعت كمال ال مستحيل ىف عالج العقم 12091
مرجريت ثوم+جون و ستد سن اليأس 12101
جون كالرك مشاكل املرأة الشهرية 12111

حافظ على يوسف كيف تفكر املراة 12121
حممد ابو الغار عالمة االنوثة 12131
عادل القاضى االعراض االوىل للحمل 12142
عادل القاضى 12151 اجلمل املبكر واحلمل املتأخر1احلمل اخلطر ج
عادل القاضى 12161 احلمل بعد الوالدة الرابعة2احلمل اخلطر ج

مسري خضر الصدفية  توعية صحية حول مرض الصدفية و طرق العالج 12211
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رفعت شلىب اجلديد عن مرض االيدز 12322
رفعت كمال االيدز 12332

نادر قليىن االيدز هل حنن ىف خطر 12343
دور الدين واالخالقيات ىف الوقاية من االيدز ومكافتحه 12351

منظمة الصحة العاملية االيدز اىل اعضاء املهن الصحية 12361
12371 ماذا تعرف عن مرض االيدز؟1سلسلة الرعاية الذاتية ج
12381 العناية بصحتك مع مرض االيدز2سلسلة الرعاية الذاتية ج
صحتك و صحة طفلك ىف وجود فريوس االيدز3سلسلة الرعاية الذاتية ج 12391

حتسني احلديدى الروماتزم 12541
عصام امحد عوض االم الركبة اسباهبا و طرق عالجها 12551
عصام امحد عوض االم الظهر 12561

هاىن حممدى االم العظام اهلشاشة والتهبات املفاصل والركبة 12571
عاطف مرسى العمود الفقرى و االمه 12581

حسن فكرى منصور 12591 طريقة للوقاية والعالج من مرض النقرس15
مسري امحد البدوى االمراض الروماتيزمية كيف نتعامل معها ؟ 12601

حممود صالح الدين مصطفى عيونك 12781
حممد ايوب املياه البيضاء 12792

حمسن عماد الدين سامل عن العيون سألوىن 12801
عادل البطوسى نصائح لسالمة عينيك 12813

امحد السعيد يونس اجلهاز البوىل والتناسلى 12931
دار اهلالل انت و املتاعب التناسلية 12941
عادل امام الطريق اىل قلبك 13012

يوسف رياض قلبك وشرايني احلياة 13021
عادل امام سالمة قلبك 13031

حممد خريى عبد الدامي كتاب اليوم الطىب سالمة قلبك 13041
اسحق ازميوف الصورة الرائعة جملرى الدم- النهر احلى  13051

رافت شوقى مينا نظريات العلم و الكتاب املقدس 13201
امين فاروق عبد العزيز طعامك يا مريض السكر 13251

امحد حممد عوف (اوهام وحقائق  )مرض السكر  13261
مركز ابو سيفني المراض السكر حكاية مرض السكر 13271

جوان جوميز كيف تتعايش مع مرض السكر ؟ 13282
امريض انت بالسكر 13291

معلومات هتمك عن مرض السكر 13301
ما جيب ان تعرفه عن مرض السكر 13311

وفاء بساطة التعايش مع مرض السكرى بامان 13321
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حممد قرىن ال ختف من مرض السكر 13331
تعرىف اكثر على مرض هشاشة العظام 13401

حممود سامى ابو ريده 13481 اسرار الرجولة00الربوستاتا و 
حممد شرف الطريق اىل الصحة و اللياقة 13491
حممد العكل كبار السن التغريات االعراض الوقاية العالج 13502
حممود قناوى للشباب الدائم مترينات الوقاية والعالج 13512

خنبة من اساتذة كلية الطب 13521 سنة100كيف تعيش 
وجدى رياض املشى رياضة العمر اجلميل 13531
سالمة موسى حياتنا بعد اخلمسني 13542
جورج دوبالد كيف هتزم الشيخوخة 13551
صدقى سالم+حممد عجرمة االنشطة الرياضية للمسنني وقاية وعالج المراض القلب واالوعية الدموية 13561

فيكتور بوجو مولتز عش شابا طول حياتك 13571
عبد املنعم عاشور صحة املسنني كيف ميكن رعايتها 13582
مايسة امحد النيال الشيخوخة مظاهرها وحمدداهتا بني النظريته والتطبيق 13592

قيس غامن مرض الصرع اعراضه وعالجه 13771
حممد دعبس 13821 سؤال عن امراض الكلى100
Chadu امني و الكلية االصطناعية 13831

مايكل مونتنجنال كيف تنقص وزنك على احدث نظرية 13991
حممد قرىن النحافة 14002

حممد شرف الساونا محام الصحة والراحة والسعادة 14011
امين احلسيىن نصيحة جلمال شعرك100 14171

نبيل ابراهيم الصاحى وجراحة التجميل00مجالك 14181
حممد عبد املنعم عبد العال كالم جديد عن جلدك وشعرك 14191

ماهر-حسني العراىب+حممد الصاوى+مجال حممد مربوك+مسري صاحل وفا انت و ضغط الدم املرتفع 14381
على مؤنس كبدك بني الصحة و املرض 14481

عادل ابو طالب احلصوة انواعها اسباهبا عالجها 14491
ارنولد جاكسون اعصابك 14591

التوتر العصىب 14601
قسطنطني اومانسكى امراض اجلهاز العصىب حاالت و نصائح 14611

خنبة من العلماء و املربني كيمياء احلياة و فيزياؤها 14751
اسحق ازميوف اهلورمونات- الفيتامينات - االنزميات - عناصر احلياة  14761

حممد حمسن فيتامينات وهرمونات 14771
فضيلة امحد جاد اهلل الغدة الدرقية دينامو الطاقة النشاط و النمو 14781

مات ريدىل تنبؤات مستقبل املرضى 14793
فضيلة جاد اهلل الشباب و قصر القامة 14801
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جوان جوميز كيف تتعايش مع مشاكل الغدة الدرقية 14812
مسري عبد الرحيم املاء الساخن العالج احلاسم لالمراض املستعصية 14961
عبد العزيز شرف املاء غذاء ودواء 14971

مكافحة االمراض السارية ىف االنسان 15101
عبد الباسط اجلمل انفلونزاالطيور وباء العصر الذى يهدد البشرية 15122

بدروشان كيف نعاجل االمل بواسطة الضغط باالصابع؟ 15221
نيفيل شون كيف تتعايش مع االمل ؟ 15232

عبد الفتاح حممد عطاهلل قبل ان تذهب اىل معمل التحاليل 15341
فايز شفيق السموم 15351
حممد صابر دور امليكروبات ىف احلياة 15361
مالك فارس احلديث ىف العالج الطبيعى وامهية العالج باملساج 15432

امينة االعصر متارين و العاب لتقوية الذاكرة 15551
جوزيف مريىف قوة عقلك الباطن 15562

سريل.جون ر 15571 مدخل موجز    ترمجة ميشيل حنا متياس0العقل 
ترمجة صبحى ااجليار- كيف تقوى ذاكرتك  15582

حممد قاسم حممد (2003عامل املعرفة فرباير  ) قضليا واجتاهات حديثة 0سيكولوجية الذاكرة  15591
كيف تعيش حياتك مبخ قوى و ذاكرة حديدية االغذية النافعة لسالمة املخ و االعصاب و تقوية الذاكرةامين احلسيىن 15601

امحد عطية اهلل الذاكرة و النسيان 15611
حسني على فن التفكري 15621

ابراهيم وجيه حممود القدرات العقلية 15631
توم ستونري ما بعد املعلومات التاريخ الطبيعى للذكاء 15642

بنيلوىب مرى 15651 تاريخ الفكرة0العبقرية 
عبد اجلبار امحد عبد اجلبار كيف تتمتع بذاكرة حديدية ؟ انشطة مسلية و افكار للتمتع بذاكرة قوية 15661

جيمس تريفل هل حنن بال نظري عامل يستكشف الذكاء الفريد للعقل البشرى 15671
عمرو صاحل 15681 نصيحة للتغلب على النسيان و ضعف الذكرة30

جورج سانتيانا قد تكون الديانة جتسيدا للعقل 15692
ديل كارنيجى كيف تقوى قدراتك الدماغية كن يقظا الوصول اىل الذروة ىف الذكاء واالبداع 15701
دانيال جوملان الذكاء العاطفى و سبب كونه اكثر امهية من حاصل الذكاء 15712
االبيل/اسحق احملرقى 4احملسوبات اآلدمية بالواجبات العلمية ج 15721

مسري حيىي اجلمال 2ج (الروماىن - العصر اليوناىن  )تاريخ الطب و الصيدلة  15731
مسري حيىي اجلمال تاريخ الطب و الصيدلة املصرية ىف العصر الفرعوىن 15741

عز الدين الدنشارى 15861 االخطار واحملاذير0الدواء 
عز الدين الدنشارى االستخدام االمثل للدواء له اصول و قواعد 15871
صبحى على سعيد قبل ان تستعمل اى دواء 15881

مسري حيىي اجلمال 15891 ىف العصر االسالمى3تاريخ الطب و الصيدلة املصرية ج
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القس/لوكاس االنبا بيشوى الطب والصيدلة ىف الكتاب املقدس 15903
ابن البيطار اجلامع ملفردات االدوية و االغذية 15911

كامل الشرقاوى الكسندر فليمنج مكتشف البنسلني 15922
ولفريد توىب ثفيلد النوم اهلادئ ارشادات عملية ناجعة لتحقيقه 16061
الكسندر بوربلى اسرار النوم 16071

حمسن لبيب عبد اجمليد نبذة عن مرض اجلذام 16202
روبري الفارس 1املوسوعة الثقافية للشباب ج 16213

مالك ابراهيم يوسف العوملة اجيابياهتا و سلبياهتا ىف ضوء القيم و املبادئ املسيحية 16222
داود ميخائيل االسس العلمية للعالج باالبر الصينية 16331

دير االنبا بضابا االنثروبولوجيا الطبية 16441
حممد عباس ابراهيم التصنيع و التحضر دراسة ىف االنثروبولوجيا 16451

خمتار سامل التداوى باالعشاب و النباتات الطبية الطب الالخضر 16461
خالد سيد على 16471 غذائية جمربة0 شعبية 0الطب اجملرب و صفات طبية 

امين احلسيىن موسوعة الطب الشعىب و العالج البديل 16481
عادل عبد العال الطب القدمي خاصة اسرار االطباء القدامى من الطبيعة 16491
حممد على قرىن صحتك ىف الطبيعة واالعشاب 16501

حممد امحد احلسيىن+ امين حممد احلسيىن االعشاب والنباتات الطبية 16511
مرفت العشماوى عثمان املعتقد الشعىب دراسة ىف الطب العرقى 16521

داود االنطاكى تذكرة داوود 16531
وود كومستاك.ب 000طفـــلك  16702

حممد غامن حياة ابىن كلها مشاكل 16711
حممد عماد الدين امساعيل دليل الوالدين اىل تنشئة الطفل 16721

جالس توم مشكالت االطفال اليومية 16731
جون باولىب رعاية الطفل ومنو احملبة 16741

د/لطفى الصياد تغذية االطفال الصغار واملعونات الغذائية االجنبية 16752
خليل مصطفى الديواىن طفولة بال متاعب 16761

د0فاطمة عبد العزيز  العناية بطفلك بدنيا ونفسيا 16771
فوزية صموئيل االم والطفل 16782
خليل حمسن دورة احلياة عند الناشئني 16791

صادق انطونيوس مشاكل الطفل ىف سن احلضانة اى ما بني السنة االوىل و السنة السادسة 16801
لويز جراميز+ فلورنس بودر ميكر  مرشد االباء و االمهات 16811

اخرين+ارنلد جزل 2الطفل من اخلامسة اىل العاشرة ج 16821
سكوت منكريف االم احلكيمة صحة اوالدها سليمة 16831

هلن رتشمند العناية بالطفل من صغره 16841
ابراهيم شكرى انا وطفلى والطبيب 16851
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دجالس توم مشكالت االطفال اليومية كتاب ىف اصول الصحة العقلية 16861
مدحت فريد املوسوعة الطبية لالسرة 16872

خليل مصطفى الديواىن صحة الطفل 16881
اليس تشاين 1تسعة اشهر وتصبحني اما 16903
امساعيل صربى+ جمدى + ابراهيم + زكى شعبان صحة االم و الطفل 16912

حسن كامل االمومة الصاحلة و حتمية اعدادها الكتاب االول 16931
فوزية دياب منو الطفل و تنشئته بني االسرة و دور احلضانة 16941

فيليب بوشار مجهور االطفال تقرير عن صحف االطفال و افالمهم و اذعاهتم 16951
عطيات ابو العينني اطفال حكموا العامل قصص للناشئة 16962

الفريد ادلر معىن احلياة 16971
زينب العسال 2005 - 1901جائزة نوبل لالطفال  16982

الطفل البطئ التعلم فيذرستون0ب0و 16991
باسم مفيد الراهب صحة طفلك حديث الوالدة ارشادات لالمهات الشابات 17003

مدحت حسىن دليل التغذية الصحية لطفلك وامراض سوء التغذية والوقاية والعالج 17013
د/مالك ابراهيم االمحد حنو مشروع جملة رائدة لالطفال 17021

مىن عصام 17031 للطفل0اكتشف قدراتك ومواهبك 
فيليس هوسلر عامل الطفل 17041

اعداد الطفل للقراءة و الكتابة 17051
حماضرات يف مسرح الطفل 17061

د/عاطف عزت+مسرية صموئيل  1التغذية والصحة   ج 17073
رشدى عازر اقالديوس رعاية الطفولة ىف دور احلضانة 17082

وفاء ابراهيم الوعى اجلماىل عند الطفل 17092
كتاب جامعى الطفل والشباب ىف اطار التنمية االجتماعية واالقتصادية 17101

انتوىن مهفريز.ج 17122 التوجيه املهىن للشباب4كيف نفهم االطفال  ج
فرجينيا بيالرد 17132 انت وقدراتك5كيف نفهم االطفال  ج
اليس ويتزمان الرتبية االجتماعية لالطفال 17143
بالنش بولسون+فردريك كودر 6سلسلة كيف نفهم االطفال اكتشاف ميول االطفال ج 17151

ج روزويل جاجلر 10سلسلة كيف نفهم االطفال سبيلك اىل الصحة ج 17161
ا ك فان دوسن+ روبرت ه سيشور  11سلسلة كيف نفهم االطفال كيف حتل مشكالتك ج 17171
ج روزويل جاجلر 13سلسلة كيف نفهم االطفال صحة ابنائك ج 17181

تاديوس ب كالرك 14سلسلة كيف نفهم الطفل االمانة دائما ج 17191
موخينا نشاة الشخصية 17201

صالح منتصر ابناء ال يناقشهم اآلباء 17213
سعيد امساعيل على فلسفات تربوية معاصرة 17221

بوتر. ن .ويلس  الرتبية وسيكولوجيا الطفل 17231
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سارا تشانارا دكليف موسوعة االم والطفل الرتبية من عام اىل عشرين عاما 17242
النادى الرتبوى لالباء واالمهات 17251

مدحت عبد احلميد الصحة النفسية والتفوق الدراسى 17261
مدحت عبد احلميد 17271 االكتئاب لدى الطفل3علم نفس الطفل ج

خليل ميخائيل معوض علم النفس الرتبوى اسسه وتطبيقاتة 17281
عادل شكرى حممد نوعية احلياة ومناذج من االختالالت النفسية والذهانية والسلوكية 17291
عادل شكرى حممد املخاوف املرضية قياسها وتصنيفها وتشخيصها 17301
مايسة امحد النيال علم النفس املعملى والذكاء والقدرات العقلية 17311
جمدى امحد حممد علم النفس املرضى دراسة ىف الشخصية بني السواء واالضطراب 17321

خليل ميخائيل معوض سيكولوجية الفئات اخلاصة املوهوبون املتخلفون عقليا املتخلفون دراسيا 17331
جمدى امحد حممد الطفولة بني السواء واملرض 17341

عبد الرمحن حممد عيسوى علم النفس الفسيولوجى 17351
طفلك رؤية جديدة 17361

التطعيم 17371
حسن السيد ابو عبدة اساسيات تدريس الرتبية احلركية و البدنية 18401

عباس املسريى اليوجا عالج وشفاء 18411
امست فهمى+ عبد الفتاح لطفى  1الرتبية الرياضية لدور املعلمني و املعلمات ج 18421

التمرينات البدنية 18431
ب رئال+ توندريو .ج اليوغا سيطرة على النفس و اجلسد 18441

هدى بشري املهارات االساسية ىف الرتبية البدنية 18451
18461 القوانني املعتمدة من االحتاد الدوىل لكرة اليد0 افراد 7- كرة اليد  

وليد فاروق كونج فو سلسلة تعليم اجليت كون دو فن القتال بدون قتال 18471
ياسر حممد العرىب الكونغ فو من االلف اىل الياء للصغار و الناشئني 18481
عصام الوشاحى بطولة+ التدريب باالثقال قوة  18491

عادل شريف االلعاب االوليمبية 18501
كرة القدم 18511

د/صاحل على بدير الطب و الرياضة 18521
عالء صادق الرياضة و االحرتاف 18531

صالح الدين العباسى الرياضة ىف حياتنا 18542
امني اخلوىل الرياضة و اجملتمع 18551
رياض شرارة 18561 ميالدية1992- قبل امليالد 776تاريخ االلعاب االوليمبية 

عبد الرمحن فهمى طرائف كأس العامل 18571
خريية السكرى رياضة املشى 18581

ابراهيم عقيل الرياضة للجميع رياضة الصحة والقوة والكمال اجلسماىن الرتبية البدنية تطيل العمر 18592
عادل شريف 18601 سنة مع لعبة التنس100وميبلدون 
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فاطمة حممد حسان فن التعبري احلركى 18611
كمال االجسام 18621

حممد شرف كيف تقوى عضالتك ؟ 18631
مالك لوقا 1سلسلة الرياضة للجميع كرة القدم ج 18642
مالك لوقا 2سلسلة الرياضة للجميع كرة السلة ج 18652
مالك لوقا 3سلسلة الرياضة للجميع التنس ج 18662
مالك لوقا 4سلسلة الرياضة للجميع الكرة الطائرة ج 18672
مالك لوقا 5ج (البينج بونج  )سلسلة الرياضة للجميع تنس الطاولة  18682
مالك لوقا 6سلسلة الرياضة للجميع السباحة ج 18692
مالك لوقا 7سلسلة الرياضة للجميع االلعاب املائية و الدورات االوليمبية ج 18702
مالك لوقا 8سلسلة الرياضة للجميع العاب القوى ج 18712
مالك لوقا 9رفع االثقال ج- املاكمة - سلسلة الرياضة للجميع  اجلمباز  18722
مالك لوقا 10سلسلة الرياضة للجميع  اجلودو الكاراتيه املصارعة ج 18732

سامح خليل بروساىل و فن الكونغ فو 18741
فتحى صاحل 98كل شى عن كاس العامل فرنسا 18752

حسن السيد ابو عبدة اساسيات تدريس الرتبية احلركية والبدنية 18761
خالد توحيد+عادل امني كرة وبطولة00 سنة 90الزمالك  18771

جوزيف مرسيية 0كرة القدم  18781
خمتار سامل بناء االجسام 18791

جمموعة من الالعبينب الدوليني 18801 طرق لتعلم فن الدفاع عن النفس اليابانية االمريكية االجنليزية3
امحد حسن مجعة احلركة فن الباليه 18812
على حممد على الرجل القوى بناء االجسام 18821
على حممد على فو فن الدفاع عن النفس- فن الكونغ - اسرار الكاراتيه  18831

حسن املستكاوى 18841 بطولة ىف الرياضة و الوطنية1997- 1907النادى االهلى 
جنيب املستكاوى مواقف و اسرار صحفية ىف املالعب 18851

فاروق يوسف+ ابراهيم نوار االهلى رائد النهضة الرياضية ىف مصر 18861
حممود الرفاعى+ شريف لطفى  كرة صاحل سليم 18871

امحد خاطر املباراة و التدريب ىف كرة القدم 18881
جناكليس- كنيسة العذراء ويوحنا احلبيب  خمتارات من مأكوالت الصوم املقدس 19412

سامية قدرى كنيسة القديسة دميانة باهلرم  اطباق صيامى متنوعة 19421
ايفت الياس 00اكالت متنوعه لالصوام  19432
سلوى نقوال اشهى املأكوالت واحللوى الصيامى ودليل املرأة ىف اجلمال والتخسيس واملنزل 19441
ملكة سرور اشهى احللويات واملاكوالت لصيام االقباط والنباتيني 19452

اليس عبد املسيح 19463 من مأكوالت الصوم املقدس0اطباق شهية 
اليس عبد املسيح 2اطباق شهية جديد جديد جديد جلميع االصوام ج 19473
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اليس عبد املسيح 3اطباق شهية احلى االكالت بني يديك ج 19482
اليس عبد املسيح 4اطباق شهية من اجل صحتك جلميع االصوام ج 19492
اليس عبد املسيح 5فطارى ج- اطبقا شهية دايت الجل صحتك صيامى  19503

السيد حممد ابو طور حفظ و ختزين الغذاء 19511
اكالت سوهاجية 19521

القس/اندراوس فرنسيس 19533 ملاذا ؟؟000الصوم النباتى 
حممود شعبان حممود اسس و تطبيقات الطهى الفندقى 19541

حممد حمى الدين راشد فن خدمة املطاعم و احلفالت 19551
مها جابر حافظ فن اخلدمة للمطاعم 19561
حممد عطية حممد مبادئ صناعة الضيافة 19571
اليس عبد املسيح اطباق شهية بأفكار جديدة من مأكوالت الصوم املقدس 1958

موسوعة الف باء الطبخ 19703
اودرى ايتون تناول طعامك بال قلق 19711
ممتاز اجلندى !ماذا ناكل و ملاذا  19721

فاين فودز اشهى االطباق 19732
فوزية صموئيل اكالت شهية 19741

حسن فكرى منصور ماذا ياكل ابنك ليتفوق دراسيا؟ 19751
راحبة اباظة هدايا حواء: اشهى االطباق الرمضانية 19762
نظرية نقوال اصول الطهى النظرى والعملى 19771

حماسن عبد اللطيف اطباق الوالئم واحلفالت 19781
مدحية عبد الفتاح اشهى املشويات 19791

ضحى السعيد اشهى اطباق احملاشى 19801
مهت العزب اطباق العامل بني يديك 19811
مهت العزب اطباق البيتزا واملكرونة 19821
مهت العزب اكالت سريعة وشهية 19831
نظرية نقوال اطباق شهية 19851

بسيمة زكى ابراهيم 12مائدة الشعب ج 19861
السيد حممد ابو طور اسس فن الطهى 19872

ماجدة عبد املنعم حلويات الشرق 19881
بسيمة زكى ابراهيم 2مائدة الشعب ج 19891

مسرية شنودة فن صناعة احللوى 19901
ملك عبد العزيز مبارك اكالت الديب فريزر اكالت نصف جاهزة 19921

القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس االغذية الطبيعية و فوائدها الصحية 19972
مصطفى عبد الرازق نوفل العالج بالتغذية 19981

رضا على ابراهيم الطريق اىل السعادة قاموس الصحة و اجلمال 19991
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سوندارى تغذية االنسان للنهوض بالصحة 20001
هيئة حترير الكتب العلمية+ تيجل هاى مشكلة الغذاء العاملى 20011

ميالد اسحق اكالت صيامى 20023
امين الشربيىن (الديب فريزر  )طرق حفظ االطعمة  20031

حسن عبد السالم 20041 تركيبها0االغذية انواعها 
السري/وليم ويلكوكس االكل واالميان 20051
وين ماكفرالند من اجل صحة افضل 20062
فوزية صموئيل التغذية السليمة 20071
فوزية صموئيل التغذية الصحيحة 20082

مصطفى عبد الرازق نوفل صحة وعافية 20091
عزالدين اجلارم غذاء يشفى االمراض و غذاء يسببها 20101

مصطفى عبد الرازق نوفل عاجل امراضك بالطعام 20111
مصطفى عبد الرازق نوفل تعلم كيف تاكل ؟ 20121

عبد اللطيف موسى التغذية ىف الصحة واملرض 20131
نادية هناد حامد اخلطا ىف طبق طعامك و النتيجة الفشل الكلوى 20141

مالك لوقا (1)صحتك بدون دواء سلسلة صحة و عافية 20152
جورج سانتيانا االحساس باجلمال ختطيط النظرية ىف علم اجلمال 20161

اروين ادمان الفنون و االنسان   مقدمة موجزة لعلم اجلمال 20172
امرية حلمى مطر فلسفة اجلمال اعالمها و مذاهبها 20182

عبد العزيز حممود عبد العزيز مشكلة الغذاء ىف العامل االسالمى 20191
امساعيل مرزوق رشاقتك ومجالك بني يدي ياسيدتى 20201

عبد اهلادى مصباح احملمول والوجبات السريعة وسلوكيات هتدد صحتنا 20212
شريفة ابو الفتوح التغذية الصحية واجلسم السليم اسئلة هامة عن يف واماذا تاكل 20222

ناهد سعيد عامل التورته ىف بيتك 20231
خدجية عبد الفتاح القماع صناعة احللويات 20241

اعتماد عبده+ زينب حممد + جليلة نصر + عائشة حممد حلمى  دائرة معارف الطهى املنزىل احلديث 20251
اعتماد عبده+ زينب حممد + جليلة نصر + عائشة حممد حلمى  مكتبة البيت ىف فنون الطهى واملائدة واملطبخ 20261
سامية مصطفى شفيق على+فايزة جندى تادرس اصول فن الطهى 20271

دولت تادرس ابراهيم املشهيات- موسوعة الطهى علم وفن االمساك  20281
دولت تادرس ابراهيم 1موسوعة الطهى علم وفن ج 20291
السيد حممد ابو طور التغذية وختطيط الوجبات وقوائم الطعام 20302

اساسيات علوم االلبان و منتجاهتا 20351
مبادئ علوم و تكنولوجيا االلبان 20362

حممد احلسيىن عبد السالم اللنب و منتجاته لغذاء و صحة االنسان 20381
امحد رضوان فحص اللحوم 20591
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مذكرة ىف الصناعات الغذائية 20811
الصناعات الغذائية احدث الطرق لتصنيع و تعبئة و جتفيف و حفظ اخلضراوات و استخالص العطورعلى فتحى محايل 20821

على امحد الكافورى التعليم االساسى الرتبية الزراعية مقرر الصناعات الغذائية 20831
مجال ابراهيم اخلوىل فهرسة الوثائق االرشيفية 20941

نظم التصنيف احلديثة دراسة مقارنة 20951
التصنيف العلمى للمكتبات 20961

عبد الستار العلوجى دراسات ىف الكتب و املكتبات 20971
حممد محدى البكرى جدول ترميز امساء املؤلفني ىف املكتبات 20981

غادة عبد املنعم موسى مرافق املعلومات ماهيتها 20991
حشمت قاسم املكتبة والبحث 21001
حشمت قاسم مدخل لدراسة املكتبات 21011

عبد املعز شاهني االسس العلمية لعالج و ترميم و صيانة الكتب و املخطوطات و الوثائق التارخيية 21023
مجال فايق اندراوس+ امينة موسى  مدخل اىل خدمة املكتبات 21033

شعبان عبد العزيز خليفة 21041 والشرق االقصى0الكتب و املكتبات ىف العصور الوسطى الشرق املسلم 
شعبان عبد العزيز خليفة 21051 املواد السمعية والبصرية واملصغرات الفيلمية وسائر املواد غري التقليدية0الفهرسة الوصفية للمكتبات 
شعبان عبد العزيز خليفة الكتب و املكتبات ىف العصور القدمية 21061

صمويل حبيب كيف تنظم مكتبتك 21071
طارق حممود عباس املكتبات الرقمية و شبكة االنرتنت 21081

روحية السيد+ على امحد على  خربات و مهارات و قدرات العمل املكتىب 21091
كشاف تصنيف املكتبات على نظام ديوى املعدل 21101

حشمت قاسم مدخل لدراسة التكشيف و االستخالص 21111
حسن الرجال+حممد شلىب  نظم املعلومات املكتبية 21121

نادية سعد مرسى خدماهتا0وظائفها0اهدافها0املكتبات و شبكات املعلومات تعريفها 21131
ثروت يوسف الغلبان االرشيف ونظم املعلومات 21141

امين فؤاد سيد دار الكتب املصرية تارخيها وتطورها 21153
8صناعة الكتاب بني االمس و اليوم ج 21162

مصطفى على ابو شعيشع الوثائق و املعلومات 21171
ميساء حمروس امحد مهران املصادر املرجعية املنتخصصة ىف املكتبات و مراكز املعلومات 21181
حممد فتحى عبد اهلادى مبادئ التصنيف 21192
غادة عبد املنعم موسى التحليل املوضوعى الوعية املعلومات فلسفته قوائمه تطبيقاته العملية 21201

يسرية حممد عبد احلليم زايد+ حممد فتحى عبد اهلادى  التكشف و االستخالص املفاهيم االسس التطبيقات 21211
امحد عبد اهلل سرحان حرفنا العرىب و اعالمه العظام عرب التاريخ 21221

البيلوجرافيا او علم الكتاب دراسة ىف اصول النظرية البيلوجرافية و تطبيقاهتا النظرية العامةشعبان عبد العزيز خليفة 21232
السيد السيد النشار االوعية املرجعية ماهيتها فئاهتا خدماهتا 21242

مجال اخلوىل اوعية املعلومات االدارية االسس التطبيقية 21251
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غادة عبد املنعم موسى املكتبات النوعية ماهيتها ادارهتا خدماهتا 21262
التصنيف العشرى الوعية املعلومات دراسة نظرية تطبيقية موجزة خلطة تصنيف ديوى العشرىحممد امحد بغدادى 21272

التصنيف العشرى للمكتبات و مراكز املعلومات دراسى حتليلية مقارنة و خطة قياسيةشعبان عبد العزيز خليفة 21283
حممود حممد الطناحى الكتاب املطبوع مبصر ىف القرن التاسع عشر تاريخ و حتليل 21292

سعد مكاوى مهسات ونداءات ىف افاق القراءة والكتب واملكتبات 21301
نبيل السمالوطى التنمية و جمتمع املعلومات ىف العامل العرىب 21311
عواطف املكاوى اخلدمات و املكتبات و مراكز املعومات 21321

امحد العرىب حماضرات ىف ادارة املكتبات و مراكز املعومات 21331
رسالة اليونسكو ذاكرة البشر املكتبات واحملفوظات 21341

الس حلمى ابراهيم عيسى عبدو استخدام االنظمة االلية مبكتبات الكنائس مبدينة االسكندرية دراسة تقوميية 21351
نيفني شريف ادارة املكاتب االمامية 21361

ويليام بينز ترمجة امحد مستجري- اهلندسة الوراثية للجميع  21373
كاس سانشتني+ مارتاسى نسبوم استنساخ االنسان احلقائق و االوهام 21382

والرت تروت اندرسون عصر اجلنيات و االلكرتونات 21393
فرانسيس فوكوياما عواقب الثورة البيوتكنولوجية- هناية االنسان  21401

دانييل كيفلس و لريوى هود اجلينوم البشرى القضايا العلمية و االجتماعية 21411
عبد الباسط اجلمل اسرار علم اجلينات 21422
منري على اجلنزورى 21431 القصة الكاملة0االستنساخ 
عبد اهلادى مصباح االستنساخ بني العلم والدين 21443

حممد عفيفى الثورة اجلينية الفكرة واالعصار 21451
ريتشارد دوكنز (بيولوجيا  )اجلديد ىف االنتخاب الطبيعى  21461
موسى اخللف العصر اجلينومى اسرتاتيجيات 21471

خالد امحد الزعريى اخللية اجلذعية 21481
كامل زكى محيد االستنساخ قنبلة بيولوجية 21492

ادوارد يوكسني صناعة احلياة 21501
جيمس ديوى واطسون اللولب املزدوج  رواية شخصية  لقصة اكتشاف تركيب الدنا 21513

ستيفن نوتنجهام طعامنا املهندس وراثيا 21532
سامية التمتامى الوراثة البشربة احلاضر واملستقبل 21542

منري على اجلنزورى ماذا تعلم عن الشفرة الوراثية 21551
جمدى جربة اقالديوس 1حرية االنسان بني العقل و النقل ج 21561

ابراهيم وجيه حممود اساسيات علم النفس 22181
ابادير حكيم علم النفس ىف خدمة الروح 22191

مجعية ابناء الكنيسة القبطية بشربا علم النفس ىف احلياة العامة 22201
مصطفى سويف علم النفس فلسفته و حاضره و مستقبله ككيان اجتماعى 22211

خليل ميخائيل معوض علم النفس العام 22221
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علم النفس التعليمى اسسة النظرية و التجريبية 22231
علم النفس العدد االول 22251
علم النفس العدد الثاىن 22261

علم النفس العدد السادس 22271
علم النفس العدد الثامن 22281
علم النفس العدد التاسع 22291
علم النفس العدد العاشر 22301

علم النفس التحليلى يونج0 ج 0ك  22313
حلمى مراد التحليل النفسى االحالم و الغرائز و االمراض العصبية 22321

سيجموند فرويد املوجز ىف التحليل النفسى 22332
سيد صبحى االنسان و صحته النفسية 22343
امحد يوسف اسس الرتبية و علم النفس 22351

على حممد شلتوت حماضرات ىف الرتبية وعلم النفس 22361
امحد فؤاد االهواىن اسرار النفس 22371

حممود محودة النفس اسرارها و امراضها 22381
صربى جرجس مشكالتك النفسية هلا حلول 22391

عبد العزيز القوصى مشكالت و صور نفسية 22401
مكسويل جونز الطب النفسى االجتماعى 22411

حممد خليفة بركات عيادات العالج النفسى 22421
لويس بش املرض النفسى طريق اىل السعادة 22431

عالج النفس 22441
يوسف مراد شفاء النفس 22451

امحد عكاشة الرضا النفسى  الباب امللكى للصحة والسعادة 22463
يسرى عبد احملسن رحلة مع النفس 22471

عادل صادق حكايات نفسية 22481
جملة الصحة النفسية 22491

حممد جالل شرف مذكرات ىف فلسفة االخالق وظرياهتا 22501
االمراض النفسية و العقلية و السيكوسوماتية- امراض العصر  22511

السلوك االنساىن ثالث نظريات ناى0روبرت د 22522
حممد السيد اهلابط مشكالت االطفال و عالجها- االمراض العقلية - دعائم صحة الفرد النفسية االمراض النفسية  22531

امحد حممد عبد اخلالق اسس علم النفس 22541
عبد العزيز جادو اضواء على النفس البشرية 22551
ممتاز عبد الوهاب القلق و االكتئاب بداية املعاناة مع املرض النفسى 22561

حسن مرضى حسن العدائية: مدخل اىل فهم 22571
الصحة النفسية 22582
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روبتسون. ب. ف + بريسى . ل .س  امحد زكى حممد-  ترمجة 1علم النفس و الرتبية احلديثة ج 22591
ابراهيم الفقى املفاتيح العشرة للنجاح 22601
نورى احلافظ التكيف و انعكاساته االجيابية 22611
عادل صادق الطب النفسى 22621

رمضان حافظ االنسان و الصراع و الطموح(1)عصر االزمات النفسية- انتبهوا ايها السادة 22631
سيد حممد غنيم 160 سلسلة كتابك ج0الشخصية   22641
اندريه بستانوىب شخصيتك وحتمية التغيري 22652

اندريه موروا فن احلياة 22661
فيكتور بوشيه عن كتاب اهلالل سلسلة تصدر عن دار اهلالل:طريق السعادة 22671

دراسة العالقة بني امليل االدىب والتحصيل الدراسى رسالة ماجستري ىف الرتبية قسم علم النفس التعليمىرشدى عبده حنني 22681
خليل حنا تادرس الفراسة و قراءة الوجه كيف تقراء الناس كالكتاب املفتوح 22691

دانيال جوملان ذكاء املشاعر 22702
حممد كامل النحاس سيكولوجية الضمري 22711

صالح قبضايا حماكمة سى السيد 22721
عبد السالم عبد الغفار+امحد عبد العزيز علم النفس االجتماعى 22731

عبد الرمحن حممد عيسوى علم النفس ىف احلياة املعاصرة 22741
برنارد نوتكات سيكولوجية الشخصية 22751

ادوارد سبنسركولز 00ال ختف  22761
حممد خليفة بركات مدخل ىف علم النفس 22771

مؤسسة فرانكلني االمريكية تدريب قادة اجلماعات 22781
مؤسسة فرانكلني االمريكية كيف تعمل اجلماعات 22791

جوردون بايرون اتح لنفسك فرصة 22802
حممد قرىن فن معرفة االخرين 22811

اسامة سعد ابو سريع الصداقة من منظور علم النفس 22821
راى كروزير اخلجل 22832

حامد عبد السالم زهران التوجيه و االرشاد النفسى 22841
جني و روبرت هاندىل كيف تتخلصني من القلق 22851

عبد العزيز القوصى حماضرات ىف علم النفس 22861
الفت حممد حقى علم النفس احلديث 22871
يسرى عبد احملسن 22881 نفسك00اعرف 

حممد السيد حالوة+ اشرف حممد عبد الغىن  الصحة النفسية بني النظرية والتطبيق 22892
مصطفى عبد الرازق نوفل اغذية احلب والسعادة 22901

عاطف ابو العيد االبتسامة الساحرة مفتاح تغري حياتك 22911
علم النفس املعاصر 22921

عادل صادق مشكالت نفسية 22931
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مايكل ماهر لغة اجلسد 22943
لطفى الشربيىن 0كيف تتغلب على القلق  22951

جوليان روتر علم النفس االكلينيكى 22961
عبد اللطيف حممد خليفة (دراسة نفسية  )ارتقاء القيم  22971
ابراهيم عصمت مطاوع علم النفس وامهيته ىف حياتنا 22981

برتراند راسل الوصول اىل السعادة 22991
عبد الرمحن عيسوى 0علم النفس العام  23001

ابراهيم الفقى قوة الفكر وتاثريه على احساسيك وسلوكك ونتائجك وواقع حياتك 23011
جمدى امحد حممد علم نفس الصحة وعالقته بالطب السلوكى 23021

حنان سعيد السيد البارانويا والنرجسية دراسة ىف اضطرابات الشخصية 23031
الدكتور/ مصطفى فهمى  االنسان وصحته النفسية 23041

عادل صادق االمل النفسى و العضوى 23051
عادل عبد العال اطعمة و اعشاب تنظف و جتدد خاليا الكبد- اغذية حيبها كبدك 23061

منري امحد حممود محدى "النجم االم " الشمس  24291
امحد سعيد الدمرداش 24301 لنيقوال كوبرنيق0حركات الكرات السماوية 

عبد املنعم السيد عشرى الكواكب و النجوم و اجملرات 24311
سعد شعبان الطريق اىل الكواكب 24322

حممد مجال الدين الفندى الكون الغامض وجودمن العدم اىل العدم 24331
امحد حممد عوف 1 الكون واحلياة   ج000رحلة ىف  24341
امحد حممد عوف 2رحلة ىف الكون واحلياة  ج 24351

جون جرينب تنبؤات مستقبل الكون 24361
فرانك كلوز 24372 الكوارث الكونية و اثرها ىف مسار الكون0النهاية 

جالل عبد الفتاح الكون ذلك اجملهول 24383
جوهان دور شنر احلياة ىف الكون 24392
انور عبد العليم قصة احلياة و نشاهتا على االرض 24403

هاشم امحد حممد اسرار االرض 24413
كارل ساجان نقطة زرقاء باهتة رؤية ملستقبل االنسان ىف الفضاء: كوكب االرض  24422

فاروق الباز الفضاء ومستقبل االنسان 24431
سعد شعبان الفضاء عصرنا 24442

فتحى حممد صاحل عامل الفضاء واالقمار الصناعية 24452
امام ابراهيم امحد تاريخ الفلك عند العرب 24461

زين العابدين متوىل 1الفلك عند العرب واملسلمني   ج 24471
جون جرينب مولد الزمان كيف قاس علماء الفلك عمر الكون 24482

فيكتور كوماروف طرائف علم الفلك 24491
برتاموريس باركر 14جمموعة الكتب العلمية املبسطة ج- ما وراء اجملموعة الشمسية  24502
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برتاموريس باركر 23حمموعة الكتب العلمية املبسطة ج- سطح االرض املتغري 24511
ستيفن هوكنج تاريخ موجز للزمان من االنفجار حىت الثقوب السوداء 24522
سعد شعبان حدث ىف الفضاء 24531
جون بوزلو تعريف باشهر عامل ىف زماننا (الكون عند ستيفن هوكنج  )العبقرى و الكون  24541

جورج وهبة العفى عصر الطاقة الشمسية 24551
املستكشف ىف الفضاء 24561

حممد جنيب عبد العظيم علم املناخ املعاصر 24571
يوسف عبد اجمليد فايد 31 سلسلة كتابك ج0الغالف اجلوى  24581

مجيل على محدى الشمس صديقتنا 24591
حممد مجال الدين الفندى العوامل االخرى 24601

فتحى  عبد العزيز ابو راضى اسس اجلغرافية الطبيعية 24611
امام ابراهيم امحد سكان الكواكب 24621

روب بودين طاقة املستقبل 24632
2025طاقات بديلة ىف  24641

و ليديا رادلوفا+بوريس ليفني الفلك ىف صور 24651
الرياح واالمواج- الطقس واحلياة - ضغط اهلواء - الطقس اخلرافات والسحر  24661

ربيع صابر امحد (الفاشيوال )الديدان الكبدية  24752
احلمى القالعية 24761

محى الوادى املتصدع 24772
ابراهيم جنيب حممود اصول الطب البيطرى 24781
ابراهيم جنيب حممود صحة احليوان الزراعى 24791

هاشم امحد حممد اسرار جسم احليوان 24803
حممد عبد اخلالق دراز 1تربية احليوان   ج 24811
حممد عبد اخلالق دراز 2تربية احليوان ج 24821

(املاشية  )مذكرات ىف تربية احليوان  24831
مذكرات ىف حتسني الثروة النباتية واحليوانية 24841

عبد اجمليد وهبة الرسالة الثالثة عشرة عن االمراض الىت تنتقل اىل االنسان بواسطة االلبان ومنتجاهتا 24851
حممد فائز املط التشريح الوصفى اجلزء الثالث 24881

ميشيل تكال رحلة ىف عامل احليوان والطري 24891
شخصية احليوان موزوفوكس0هـ  24901

ماكوش.ك.جالديس حيوانات نعرفها 24911
ابراهيم جنيب حممود 1صحة احليوان ج 24921
ابراهيم جنيب حممود 2تربية احليوان  ج 24931

روبرت ملون كل شىء عن الغريب ىف عامل احليوان 24941
دار الثقافة اسعافات اولية بيطرية 24953
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حممد فتحى عبد الوهاب االمراض املتوطنة واالمراض املنقولة من احليوان لالنسان 24962
حسني فرج زين الدين صيد الوحوش 24971

امحد زكى مع اهلل ىف االرض 24981
عبد اهلادى امحد عطية 144 سلسلة كتابك ج0حيوانات ما قبل التاريخ  24991

اسامة عليوة الكالب تربيتها ورعايتها 25001
مرض الكلب السعار 25011

اسامة رشاد حبيب+ايهاب املنقبادى امال  انا احب كلىب 25021
مذكرات ىف تربية الدواجن 25041

امحد مراد خمتار تربية الدواجن 25051
حسن حممد عبد الال+ حممد عبد العظيم الشيخ  الفيتامينات و االمالح املعدنية ىف تغدية الدواجن 25061

سامى عالم تربية الدواجن ورعايتها 25071
الرعاية واالدارة ملشارع ومزارع الدواجن احلديثة 25081

برنامج التحصني ىف الدواجن ومرض اجلهاز التنفسى املركب 25091
دليل امهات دجاج اللحم 25101

25111 والقرارات الوزارية املنفذة للشئون البيطرية53القانون رقم 
حممد الدنيا عشر سنوات من االنتصارات العلمية ىف اجملموعة الشمسية 25121
دار الثقافة االرانب وملاذا نربيها ؟ 25263

العلمى العرىب اسرار جينوم احملل 25461
جمموعة من االساتذة تربية النحل ودودة القز 25471

امري الطويل تربية النحل 25483
0تربية النحل  25491

مذكرات ىف تربية النحل 25501
مجعية مرىب حنل العسل دنيا النحل 25511

احالم الفز-مصطفىسليمان+ممدوح ادريس+مراد اهلالىل+ابراهيم رواش 25521 التشريح اخلارجى و الداخلى و تقسيم احلشرات1اساسيات علم احلشرات ج
شاكر حممد محاد علم احلشرات التشريح العملى و التصنيف 25531

عبد القادر مصطفى النحال احلشرات ومقاومتها 25541
شاكر حممد محاد احلشرات االقتصادية ىف مصر 25551

سر الوعى ىف مخ دبابة 25561
حممد قرىن فوائد عسل النحل 25571

ماذا تعرف عن حياة البحار 25672
عبد الرمحن اخلوىل ( طرق احلفظ 0 طرق الصيد 0 رخويات اقتصادية 0 قشريات 0امساك )مصايد البحر االمحر  25681

االمساك كيف تسبح ؟ وكيف تطفو 25691
جهاد حممد حجاج عامل البحار واالمساك 25701

كن روسكو ترمجة الياس مشعون- استكشاف البحار  25711
روبرت ملن كل شئ عن الفراشات و ابو دقيق 25721
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جمموعة من االساتذة انا احب عصفورى االسرتاىل 25731
حممد حممد عناىن طيور مصر 25742
مجيل على محدى الطيور تنظف القرية 25751

انفلونزا الطيور االرشاد البيطرى 25762
انفلونزا الطيور 25772

اهم امراض البط 25781
مرفت مرقص النعام 25791

امراض الرومى 25801
دليل اخلضروات و البذور 25911

2سلسلة عامل النبات و الزهور النباتات و االزهار االوركيد  25921
حممد ندا توشكى ارض اتالباء مستقبل االبناء 25931

حممد امحد احلسيىن نباتات الزينة وتنسيق الزهور 25941
راجى عنايات النبات حيب ويتامل ويقرأ افكار البشر 25952

حممد يسرى القيطاىن شرح ىف الزهور ونباتات الزينة 25961
كيف تنشئ حديقة صغرية ىف مسكنك ؟ فن رعاية النباتات املنزلية و كيفية احملافظة عليها ؟خالد سعد عمارة 25971

عز الدين كامل خربات و جتارب دولية ىف التعاون الزراعى 25981
هذا اجلمال امسه الزهور 25991

جمموعة من االساتذة وقاية النبات 26001
برتاموريس باركر عامل النبات 26012
برتاموريس باركر االزهار والثمار والبذور 26021

النبات و االوراق 26032
النبات و االزهار الكتاب اخلامس 26041

فتحى مصطفى الغزاوى 1علم النبات ج 26051
فتحى مصطفى الغزاوى 2علم النبات  ج 26061

جمموعة من االساتذة الفاكهة مشاتلها وبساتينها 26071
عز الدين فراج اخلضروات 26081

الزهور و نباتات الزينة 26091
جرجس حلمى عازر الثورة اخلضراء امل مصر 26101

فاروق الباز الثورة اخلصراء لزيادة الرقعة الزراعية ىف مصر 26111
حيىي زكريا الشافعى+عبد احلكيم حممد مجعة+امساعيل حممد جويفل اساسيات علم االراضى 26121

حممد السعيد امام االشجار اخلشبية ىف مصر 26131
يونس سعداوى+امني امني قاسم+حمسن ادم عمر+عبد اجمليد حممد جاد وصف و تركيب نباتات احملاصيل و احلشائش 26141

عواد حسني+امحد عيسى+عبد الفتاح شاهني+السيد العزب+فؤاد كتات اساسيات انتاج الفاكهة 26151
السعيد صادق حجازى الفاكهة غذاء و دواء 26161

السيد حممد صقر حماصيل اخلضر 26171
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حممود السيد الشاعر 26181 نصيحة لرعاية نباتات الزينة مشاكلها رعايتها اثناء السفر فوائدها العالجية100
وفاء حممد جنيب اجلندى حدائق النوافذ و الشرفات 26191

البدراوى امحد جاد بنت القنصل 26201
وفاء حممد جنيب اجلندى االراوال 26211
عبد الواحد يوسف جنم التغدية الالجذرية 26221

وفاء حممد جنيب اجلندى بعض نباتات الرتبية اخلاصة 26231
وفاء حممد جنيب اجلندى نباتات التنسيق الداخلى 26241

عبد احلليم سيف الدين على تكنيك زراعة االنسجة النباتية ىف مصر 26251
كراسة الدروس املعملية ىف الشكل الظاهرى و الرتكيب التشرحيى للنبات 26261

هنال شكرى+ مخيس البكرى  مصر الىت ىف خاطرى اول وثيقة علمية و عملية ملشروع توشكى بوابة مصر للقرن احلادى و العشرين 26271
لطف اهلل امام صاحل 26281 التنمية0 االستثمار 0 االنسان 0مشروع توشكى 

نعمات ابراهيم -النباتات  26291
طارق القيعى التنسيقات اخلاصة بالنباتات داخل املنازل 26301
طارق القيعى حدائق الشرفات والنوافذ 26311

حممد امحد احلسيىن 26322 استخدامها ىف العصائر0 جتميل احلدائق والطرق هبا0املواحل رزاعتها
حممد امحد احلسيىن احواض الزراعة من الزجاج املعشق 26332

حسني عارف علم الصناعات الزراعية 26341
مجيل على محدى التنوع البيئى 26351
مجيل على محدى التلوث البيئى العاملى 26361
مجيل على محدى التلوث البيئى االقليمىي 26371
مجيل على محدى التلوث البيئى احمللى 26381

فتحى صاحل 26392 تلوث اهلواء0بيئة نظيفة لصحة افضل 
فتحى صاحل الطاقة البديلة0بيئة نظيفة لصحة افضل  26402
فتحى صاحل 26412 تلوث املاء و سوء االستخدام0بيئة نظيفة لصحة افضل 
فتحى صاحل التصحر0بيئة نظيفة لصحة افضل  26422
فتحى صاحل 26432 اعادة تدوير املخلفات و النظافة الشخصية0بيئة نظيفة لصحة افضل 

عصام الدين هالل الرتبية البيئية 26441
زكريا طاحون ادارة البيئة حنو االنتاج االنظف 26451
امحد عبد اهلل 26462 والعمل االهلى00 والعلم 0دور الشباب - مواجهة الكوارث الطبيعية 

ميخائيل مكسى اسكندر املسيحية والبيئة 26472
ممدوح حامد عطية اهنم يقتلون البيئة 26483

امين ابو الروس الطفل و البيئة 26492
حممد عبد القادر الفقى البيئة مشاكلها و قضاياها و محايتها من الثلوث 26502

رجب سعد السيد البيئة وصحة االنسان 26511
على حممد على عبدا اهلل املبيدات و التلوث البيئى 26522
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ليلى عبد املنعم بيئة خالية من التلوث 26532
سعد شعبان تلوث البيئة و ثقب االوزون 26541

توفيق حممد قاسم التلوث مشكلة اليوم و الغد 26551
مسري هندى الكون والبيئة الطبيعية ىف ضوء العناية االهلية 26563

البيئة واالنسان عرب العصور سيمونز0ايان ج  26571
عبد املقصود حجو التلوث الكهرومغناطيسى 26582

سعد شعبان التلوث لعنة العصر 26592
طلعت ابراهيم االعوج اجلزء االول- التلوث اهلوائى و البيئة   26601
طلعت ابراهيم االعوج اجلزء الثاىن- التلوث املائى 26611
حممد السيد ارناؤوط االنسان و تلوث البيئة 26621

حممد كمال عبد العزيز الصحة و البيئة التلوث البيئى و خطره الداهم على صحتنا 26632
مىن قاسم التلوث البيئى و التنمية االقتصادية 26641

حممد السيد ارناؤوط التلوث البيئى و اثره على صحة االنسان 26652
حسن امحد شحاته التلوث البيئى و خماطر الطاقة 26662
امحد مدحت اسالم الطاقة و تلوث البيئة 26672
امحد فوزى ملوخية البيئة املصرية 26681

هناهو ملز احلياة اخلفية للغبار 26693
مايكل زميرمان 1الفلسفة البيئية من حقوق احليوان اىل االيكولوجيا اجلذرية ج 26701

عبداهلل حممد ابراهيم املبيدات سالح ذو حدين 26712
علم البيئة النبايت 26721

حممد كمال عبد العزيز الصحة والبيئة التلوث البيئى وخطرة الداهم على صحتنا 26731
ما هى اجليولوجيا؟ 26741

سلسلة املعارف لالوالد- االدغال 26753
د/نادية حليم  االنسان و البيئة 26761

بيئتنا هى حياتنا- حنن جزء من احلل  26771
حسن ابو بكر بيئتنا هى حياتنا- اكتشف االسكندرية 26782
حسن ابو بكر انشطة بيئية لرتشيد استخدام الطاقة- الطاقة ىف حياتنا 26791

البيئة علم و سلوك 26801
امحد قائد صناعة احلرب 27201

حممد امحد محاده تبسيط الصناعات الكيميائية 27211
اسحق عظيموف افكار العلم العظيمة 27221
عبد الرازق نوفل اهلل والعلم احلديث 27231

رينيه ديكارت عن املنهج العلمى 27241
زكى جنيب حممود اسس التفكري العلمى 27251

فؤاد زكريا التفكري العلمى 27262
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فردريك تايلور االدارة العلمية 27272
مسري حنا صادق دردشة عن العلم 27281

فرانس خنلة جرجس حكايات علمية 27291
هاف.توىب ا 1الغرب ج- الصني - فجر العلم احلديث االسالم  27301
هاف.توىب ا 2الغرب ج- الصني - فجر العلم احلديث االسالم  27311

مسري حنا صادق العلم و مستقبل العامل 27321
ارنست رينان مستقبل العلم 27331

جون ج تايلور عقول املستقبل 27341
امحد شوقى العلم ثقافة املستقبل 27351
برتراند راسل الف باء النسبية 27361

داروين  حياته و رحلته على البيجل 27371
حليم عطيه سولاير تصدع مذهب دارون و االثبات العلمى لعقيدة اخللق 27381

حممد فتحى سر النهوض و التقدم 27391
حممد حممد كذلك 27401 اسرار جديدة عن سريهتم الذاتية0عباقرة وعلماء غريوا وجه العامل  

بوكانان.ايه.ار 27411 حىت الوقت احلاضر17التكنولوجيا و االنسان منذ القرن - االلة قوة و سلطة 
امحد مدحت اسالم لغة الكيمياء عند الكائنات احلية 27421
زين العابدين متوىل قصة االوزون 27433

امساعيل بسيوىن هزاع 27442 لنيلزبوهر0نظرية تركيب الذرة 
فيزيقا العصر الذرى هارىف هوايت0هنرى سيمات  27451

هرمان ونينا شنايدر الشمس و االلة 27461
امحد شوقى علم وحلم 27471

عبد املقصود حجو الطاقة املتجددة امل املستقبل 27481
والد كمفرت فتوحات علمية 27492

الربت اينشتاين النسبية النظرية اخلاصة و العامة 27503
الربت اينشتاين نظرية النسبية 27513
السيد نفادى السببية ىف العلم 27522

ميشيل ويلسون+ جيمس نيومان  رجال عاشوا للعلم 27531
هامشى. ا . خادم + تنفري . ا . ساردار + ماركيل . س .جلني  جتارب علمية مسلية 27543

د/مصطفى امحد شحاتة تاريخ الطب ىف االسكندرية 27551
امحد فؤاد باشا مستقبليات الفيزياء ىف عامل متغري 27562

عبد الباسط اجلمل اهلندسة الوراثية االمل و االمل 27573
عامل النواة و بداية عصرها ىف مصر 27583

العرىب العلمى 27591
العرىب العلمى انعدام الوزن يضعف جهاز املناعة 27601

جالل عبد الفتاح القوى االربع ىف الكون 27611
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فتحى حممد صاحل 27623 سؤال و جواب100عامل التكنولوجيا و االخرتاعات    
اكرم عبد الوهاب 27632 اكتشاف علمى100اكتشافات و اخرتاعات غريت جمرى البشرية     اعظم 

ارثرسى كالرك لقطات من املستقبل حبث ىف حدود املمكن 27642
توماس جولد شتاين املقدمات التارخية للعلم احلديث من االغريق القدماء اىل عصر النهضة 27652

خنبة من العلماء و املربني تعلم العلم ىف القرن احلادى و العشرون 27662
العلم متعة اعمل بنفسك 27671

كراوثر.ج.ج قصة العلم 27682
روالند جاكسون الكيمياء ىف خدمة االنسان 27692

لطفى بولس التنوع النباتى ىف مصر 27702
رشاد فواد السيد اشعة الليزر و استخداماهتا ىف الطب 27712

مصطفى حممود سليمان تاريخ العلوم و التكنولوجيا ىف العصور القدمية و الوسطى 27722
حممود سدى طه ترشيد الطاقة و ادارة الطلب عليها 27732
فتح اهلل الشيخ قضايا علمية معاصرة 27742
صالح قنصوة فلسفة العلم 27751
سعد شعبان اسرار العلم 27761

امحد مدحت اسالم الكيمياء و حياتنا اليومية 27772
حممد فتحى عوض اهلل 111 سلسلة كتابك ج0الطاقة  27781

الطاقة للجميع كيف ستغري ثورة الطاقة اسلوبنا ىف احلياة فيتيسواران0فيجاى ف  27791
رجب سعد السيد 21غداً القرن الـ  27803
كريسى موريسون العلم يدعو لالميان 27811

اسحق ازميوف 000اليوم و غداو  27821
عادل حممد امحد كراسة اسرتاتيجية مصر و برنامج احملطات النووية املعوقات و االجتاهات املستقبلية 27831

وائل غاىل تاريخ العلوم العربية و حتديث تاريخ العلوم 27842
امحد شوقى اال العلم ياموالى الثقافة العلمية بعيون بيولوجية 27852

مرشد االذكياءالكامل اساسيات التسويق 27862
نادية فريد عبد الرمحن غرائب وعجائب الزالزل 27871

ديكسرتهوز.ج.ا+ فوريس .ج.ر 1تاريخ اعلو والتكنولوجيا القرن الثامن والتاسع عشر ج 27882
ديكسرتهوز.ج.ا+ فوريس .ج.ر 2تاريخ العلم والتكنولوجيا القرنان الثامن عشر والتاسع عشر ج 27892

جون بروكمان االنسانيون اجلدد العلم عند احلافة 27901
كارل ساجان رومانسية العامل 27911

ماركس.جني ل ثورة ىف التكنولوجيا احليوية 27922
امحد العباس الثياب و التفكري العلمى 27931

ابراهيم مرزوق موسوعة املعلومات 27941
كارل بوبر منطق الكشف العلمى 27951

ديفيد جيفرس الطاقة النظيفة 27962
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القس/ابراهيم القمص عازر تاوضروس نقد نظرية التطور 27973
البالونات والطائرات 28501

كم تساوى.. انت  28771
وليد ناصيف 4غرائب من العامل ج 28782
ر م باالنتني اجلزيرة املرجانية و هى حكاية اسفار و اخطار و عجائب 28791

مسري عبد اجمليد امجل بالجات اوروبا- رحلة صحفية لعروس دول اوروبا  28801
لورانس ديونا 1998-1985صور حية من ايران اوروبية ىف بالد املالىل  28811

مصطفى الفقى لياىل الفكر ىف فيينا 28821
امحد الصاوى حممد باريس 28831

جورج ثيوتوكاس مقال عن امريكا 28841
امحد هباء الدين شهر ىف روسيا 28851

ابراهيم نافع ماذا جيرى ىف شرق اوروبا ؟  28861
دوجالس كروزرس مغامرة ىف اجلزيرة العربية 28871

رحلة عبد اللطيف البغدادى ىف مصر 28881
حسن توفيق رحالت شاعر عاشق مع الشعر واحلب ىف الشرق والغرب 28891

نعمات امحد فؤاد رحلة الشرق و الغرب سافرت ىف االنسان و املكان و الزمان 28901
حممد قابيل اخر بالد الدنيا 28911

مسري حممد خواسك ىف بالد العبابدة 28921
حممد فتحى عوض اهلل رحلة اىل اسكتلندة 28931

ارنيه دى كيزا+ دانييل بورشتاين  التنني االكرب الصني ىف القرن الواحد و العشرين 28941
هدى الزين يوميات باريسية حكايات من الغربة 28951

صالح منتصر رحالتى بني املاء و السماء 28961
ابراهيم اسحاق صنعاء الوجه االخر 28971
عباس الطرابيلى عجائب االسفار وغرائب االطباق 28981

حقائق عن املانيا  مجهورية املانيا االحتادية 28991
صالح منتصر رحالتى اىل الشرق و الغرب من كوريا اىل سان فرانسيسكو 29001

هدى الزيىن يوميات امراة عربية ىف باريس 29011
مرسى عطا اهلل رحالت على ورق الكتب 29021
انيس منصور 29032 يوم200حول العامل ىف 

رفاعة رافع الطهطاوى 1ختليض االبريز ىف تلخيص باريز ج 29044
رفاعة رافع الطهطاوى 2ختليص االبريز ىف تلخيص باريز ج 29051
رفاعة رافع الطهطاوى ( 3 )ختليص االبريز ىف تلخيص باريز  29063
رفاعة رافع الطهطاوى ختليص االبريز ىف تلخيص باريز او الديوان النفيس بايوان باريس 29072

عبد العليم خالف مصر و افريقيا اجلهود الكشفية ىف عصر اخلديوى امساعيل 29083
0يسى حنا شاعر ىف نيويورك   ترمجة ماهر البطوطى 29092
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وفاء ابراهيم مائة و مثانون يوما ىف بالد اليانكى 29102
سبرييذاكيس.ق.د موجز تاريخ قربص 29111

حممد بن عمر التونسى تشحيذ االذمان بسرية بالد العرب و السودان 29122
صالح طنطاوى نصف مليون دقيقة ىف اسرتاليا 29131

مجال امساعيل حكايات السفر من اصل مصرى 29141
حممد عبد الاله 2ابن عبدالاله ىف بالد اهلل ج 29151
امحد اخلميسى موسكو تعرف الدموع 29161

السيد امني شلىب بني موسكو و واشطن 29171
انيس منصور اطيب حتياتى من موسكو 29182
انيس منصور خلق اهلل... بالد اهلل  29191

خواجة حسن نظامى 1911رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى ىف مصر و فلسطني و الشام و احلجاز  29201
توفيق املبيض جيوكندا من الشرق 29211

جورج حليم كريلس كندا بلد املهاجرين 29221
سعيد الالوندى عمائم و طرابيش مصريون عاشوا ىف باريس 29233

ابراهيم نافع الصني معجزة هناية القرن العشرين 29243
حامد سليمان يوم ىف احراش افريقيا100 29252

فايز فرح مذكرات مسافر 29262
هل تعرف هذا عن فنلندا؟ 29271

ستانلى لينبول سرية القاهرة 29283
دونالد ب كول اهل مطروح البدو و املستوطنون و الذين يقضون العطالت 29291

فرنسا 29301
ارثر كريستنسن ايران ىف عهد الساسانيني 29312
مصطفى بكرى االحتالل. اخليانة. املؤامرة: العراق 29323

ياسر امحد حسن تركيا البحث عن مستقبل 29332
ابن الوزان الزياتى وصف افريقيا 29341

ماركوبولو 1رحالت ماركوبولو ج 29353
وليم مارسدن (اجلزء الثاىن)رحالت ماركوبولو  29363
وليم مارسدن (اجلزء الثالث)رحالت ماركوبولو  29373

يوسف الشريف اسرار السياسة وخفايا اجملتمع: السودان واهل السودان  29385
عاصم حنفى بالطول و العرض رحلة اىل بالد الواجات 29391

جاذبية صدقى اليابان- ىف بالد الشمس املشرقة و زهور الكرز  29401
حيىي زكريا اليابان ىف عيون مصرية 29411

حمسن حممد اال الصني... وال عجيب  29421
برزك بن شهريار يوسف الشاروىن-عجائب اهلند        تقدمي و تعليق   29432
روجيه جارودى موجز تاريخ االحتاد السوفيىت     ترمجة نورا امني 29441
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هارى ثينت فيلىب حاج ىف اجلزيرة العربية وايران 29451
حسن حممد جوهر لبنان  ارضها وتارخيها وحياة شعبها 29462

جالل دويدار رحالت و حكايات 29472
لويس عوض مذكرات طالب بعثة 29481

صالح منتصر سلسلة العلوم االجتماعية- صباح اخلري يا بلد 29491
جون جنرت داخل اوروبا اليوم 29501

خليل النعيمى خميلة االمكنة مدن و نصوص 29512
حبيب سعيد رسول ىف البادية قصة الراهب الفرنسى شارل ده فوكو 29522

مصلحة اهلجرة و اجلوازات و اجلنسية اهلجرة اىل اخلارج 29531
طه الراوى بغداد مدينة السالم 29541

عبد الرمحن بدوى احلور و النور 29551
مصطفى امني امريكا الضاحكة زمان مذكرات طالب مفلس ىف الواليات املتحدة 29562

حممود السعدىن بالد تشيل و بالد حتط 29571
السفري/مجال بركات طوائف دبلوماسية 29581
3رحلة بريتون اىل مصر واحلجاز ج بريتون0رتشارد ف 29593

االمري ردولف 1رحلة االمري ردولف اىل الشرق ج 29602
االمري ردولف 2رحلة االمري ردولف اىل الشرق ج 29612
االمري ردولف 3رحلة االمري ردولف اىل الشرق ج 29622

مجال حممود السياج اتريب وقناطر اخلري 29632
مصطفى حممود سليمان رحلة ىف ارض سبا 29641

اليابان اليوم 29651
1974حقائق كوريا اجلنوبية  29661

على اسالم 0خواطر 29671
فرانزكافكا امريكا 29681

سرييل الدريد الفن املصرى القدمي 29691
1رحلة بريتون اىل مصر و احلجاز ج 29701

2رحلة بريتون اىل مصر و احلجاز ج بريتون0رتشارد ف 29711
ل ديال يورت بالد ما بني النهرين 29721
اميليا ادواردز رحلة االلف ميل 29731

من هم التتار؟ 29741
فاسكو داجاما يوميات رحلة فاسكو داجاما و تقرير دوز سانتوس 29751
ه ه سوبيزتون االرض من حتتنا 29761
سهري القلماوى احاديث جدتى 29772

ل ج شيىن تاريخ العامل الغرىب 29811
ل ديال يورت احلضارات السامية 29861
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روبر تسن مسيث حماضرات ىف ديانة الساميني 29871
نبيل جنيب سالمة (صور  )             1اعرف مصر  ج 31071
امني سامى باشا 1تقومي النيل ج  31081
امني سامى باشا 2تقومي النيل ج 31091
امني سامى باشا 3تقومي النيل ج 31102
امني سامى باشا 4تقومي النيل ج 31111
امني سامى باشا 5تقومي النيل ج 31121
امني سامى باشا 6تقومي النيل ج 31131

حممد فتحى عوض اهلل ( قصة حياة 0النهر  32061
توم ليتل اخضاع النيل الرادة االنسان السد العاىل 32071

حممد محدى املناوى هنر النيل ىف املكتبة العربية 32081
حممد عاطف كشك هنر النيل املخاطر احلالية و املستقبلية 32092

ناصر فياض اغتيال هنر النيل 32102
عبد احلميد حامد سليمان 32113 م1798-1517املالحة النيلية ىف مصر العثمانية 

طارق عبد العاطى غنيم بيومى ( 1848-1811 ) (1265-1226 )سياسة مصر ىف البحر االمحر ىف النصف االول من القرن التاسع عشر  32121
كامل الزهريى النيل ىف خطر 32132

اميل لودفيغ عادل زعيرت-النيل  حياة هنر      ترمجة   32143
حممد عوض حممد هنر النيل 32152

وليم جارسنت الدليل ىف موارد النيل 32163
جون بولوك حروب املياه الصراعات القادمة ىف الشرق االوسط 32172
عامل املعرفة املعتقدات الدينية لدى الشعوب 32201

اودلف ارمان ديانة مصر القدمية 32213
شريف مشس الدين على 2الثروة املائية ببحرية الربدويل ووسائل تنميتها ج 32221

امساعيل سراج الدين قضايا املياه ىف العامل 32231
سيد حممد موسى مصر و دول حوض النيل 32241

دميرتى ميكس احلياة اليومية لالهلة الفرعونية 32251
فرانسواز دونان ميالديا395قبل امليالد اىل 3000االهلة و الناس ىف مصر من  32261
فرانسوا دمياس اهلة مصر 32271

امحد امني اسيا الصغرى- ايران- تاريخ العراق  (5)دراسة ىف تاريخ و حضارة الشرق االدىن القدمي  32281
حممد بيومى مهران 32291 االداب و العلوم1احلضارة املصرية القدمية ج
حممد بيومى مهران الكتاب الثاىن التاريخ- مصر  (2)دراسات ىف تاريخ الشرق االدىن القدمي  32301

اهلة املصريني 32311
مصر ىف العصور القدمية 32321

ياروسالف تشريىن الديانة املصرية القدمية 32332
بيري مونتيه احلياة اليومية ىف مصر 32341
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سوزان عباس عبد اللطيف+ امحد امني سليم   دراسات ىف تاريخ مصر الفرعونية منذ اقدم العصور وحىت بداية الدولة احلديثة 32354
حممد على سعد اهلل 1دراسات ىف تاريخ مصر و الشرق االدىن القدمي ىف تاريخ مصر القدمية ج 32361

حممد عبد القادر حممد الديانة ىف مصر الفرعونية 32371
امحد فخرى مصر الفرعونية 32382
ونفرد هوملز كانت ملكة على مصر        ترمجة   سعد امحد حسني 32392

كتشن*أ * كنت رمسيس الثاىن فرعون اجملد واالنتصار    ترمجة امحد زهري 32401
جيمز.ج.ت امحد زهري/ احلياة ايام الفراعنة        ترمجة  د  32413

32422 قادة مصر الفرعونية0كليوباترا 
32432 قادة مصر الفرعونية0اخناتون و توت عنخ امون 

قادة مصر الفرعونية0حتشبسوت  32442
قادة مصر الفرعونية0سنفرو  32452

32462 قادة مصر الفرعونية0رمسيس الثاىن 
قادة مصر الفرعونية0امحس  32472

حتفة امحد حندوسة الزواج و الطالق ىف مصر القدمية 32481
عبد املنعم ابوبكر اخناتون 32491

جريس* ج*فيكتور  حتوت آله العلم 32502
اسعد داود جرجس تراثنا حيلو لنا 32516

كريستيان ديروش نوبلكور املراة الفرعونية 32522
اسعد داود جرجس فن تشكيل احللى ىف الرتاث املصرى القدمي 32533
حمسن لطفى السيد 32541 كتاب املوتى للمصريني القدماء189الذخائر ج

حممد السيد عبد احلميد االعياد املصرية القدمية عند هريودوت 32552
هباء الدين ابراهيم حممود الشرطة واالمن الداخلى ىف مصر القدمية 32561

ولكنسون. ريتشارد هـ  دليل الفن املصرى القدمي 32572
تامر حممد سعد اهلل 1اثار مصر الفرعونية ج 32581
حممد على سعد اهلل 2اثار مصر الفرعونية ج 32592

يسرية عبد العزيز حسىن تاريخ مصر ىف العصر اليوناىن و الروماىن و البيزنطى 32601
تامر حممد سعد اهلل اللغة املصرية القدمية 32611

امحد جنيب الكلمات السحرية 32621
السيد امحد حممد حمفوظ تاريخ الدولة الفرعونية العصر املتأخر 32631

دراسات ىف تاريخ الفن املصرى القدمي منذ اقدم عصوره وحىت هناية العصر املتوسط الثالثشويكار حممد سالمة 32641
امحد قدرى ق م1087- ق م1570املؤسسة العسكرية املصرية ىف عصر االمرباطورية  32651

حممد احلسيىن+ عنايات املهدى  تاريخ و حضارة مصر القدمية 32661
ستيورات روس تاريخ احلضارات احلضارة الفرعونية 32672

حممد بيومى مهران 32681 منذ عصر التاسيس حىت بداية الدولة احلديثة2مصر الفراعنة ج
على فهمى خشيم 1اهلة مصر العربية ج 32691
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كولستون.ج.ج عامل العصور الوسطى ىف النظم و احلضارة 32701
عبد املنعم حممد عمر ايزيس و اوزريس قصة من وحى االسطورة املصرية القدمية 32711
جيمس هنرى برستيد تاريخ مصر من اقدم العصور اىل الفتح الفارسى ( 4 )صفحات من تاريخ مصر  32721

بريتون بورتر 2احلياة الكرمية ج 32731
سبنسر.ج.ا املوتى و عاملهم ىف مصر اللقدمية 32741

على فهمى خشيم اهلة مصر العربية اجللد الثاىن 32751
هايد.ف تاريخ التجارة ىف الشرق االدىن ىف العصور الوسطى 32761

حممد بيومى مهران احلضارة العربية القدمية ( 7)مصر و الشرق االدىن القدمي  32771
حممد بيومى مهران بالد الشام ( 8 )مصر و الشرق االدىن القدمي  32781
حممد بيومى مهران 32791 منذ قدم العصور حىت قيام امللكية1مصر ج ( 1)مصر و الشرق االدىن القدمي 
حممد بيومى مهران 31 منذ قيام الدولة احلديثة حىت االسرة 3مصر ج ( 3 )مصر و الشرق االدىن القدمي  32801
حممد بيومى مهران احلضارة املصرية ( 5)دراسات ىف تاريخ االدىن القدمي  32811

جوزيف نسيم يوسف دراسات ىف تاريخ العصور الوسطى 32821
امني سالمة احلياة اليومية عند القدماء املصريني 32831

هايد.ف 2تاريخ التجارة ىف الشرق االدىن ىف العصور الوسطى ج 32841
سرييل الدريد 0اخناتون  32851

وليم نظري الثروة النباتية عند قدماء املصريني 32861
شريف الصيفى اخلروج ىف النهار كتاب املوتى 32871

حممد بيومى مهران اسرائيل- 1دراسات ىف حضارات الشرق االدىن القدمي 32881
حممد بيومى مهران اسرائيل- 2دراسات ىف تاريخ الشرق االدىن القدمي  32891
حممد بيومى مهران احلضارة-  اسرائيل الكتاب الثالث و الرابع 10 -9دراسات ىف تاريخ الشرق االدىن القدمي  32961

اضمحالل العصور الوسطى دراسة لنماذج احلياة و الفكر و الفن بفرنسا و االراضى املنخفضةيوهان هويوجنا 32971
التاريخ و التاريخ دراسة ىف ماهية التاريخ و كتابته و مذاهب تفسريه و مناهج حبث فيهحممد بيومى مهران 32981

هردوت يتحدث عن مصر 32991
قاسم امني املراة اجلديدة 33362

امرية خواسك معركة املراة املصرية للخروج من عصر احلرمي 33373
جابر عصفور دفاعا عن املرأة 33382
فتحى سالمة املراة و التنمية بني الواقع املتاح و املستقبل املامول 33391

امام عبد الفتاح امام الفيلسوف املسيحى و املراة 33401
ناهد حممود متوىل املراة واالعالم ىف عامل متغري 33412

1967 - 1945املراة ىف ادب جنيب حمفوظ مظاهر تطور املراة ىف مصر املعاصرة من خالل روايات جنيب حمفوظ  33422
حممد نوار صاحل اهلوارى ابداع املرأة املصرية 33432

جوديت تاكر النساء و النوع ىف الشرق االوسط احلديث فصول ىف التاريخ االجتماعى 33442
يونان ليبب رزق املراة املصرية بني التطور و التحرر 33451
سامية الساعاتى علم اجتماع املراة 33463
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زكية حجازى املراة و الزواج و حقوق الشباب ىف رحلة حول العامل مع الدين و علوم النفس 33472
سامية حسن الساعاتى املراة و اجملتمع املعاصر 33482

ريان فوت النسوية و املواطنة 33492
خنبة من الكاتبات و الباحثات مصريات رائدات و مبدعات 33501

كيف تغري املراة السياسة وملاذا يقاوم الرجل ؟ 33512
حممد عالء الدين ماضى مؤمترات املراة بني اجلهالة والعدالة 33521

خالد منتصر اخلتان و العنف ضد املراة 33532
موريس اسعد االصل االسطورى خلتان االناث ىف العصور الفرعونية 33542

حممد عبد اجمليد الفقى املراة من السياسة اىل الرئاسة 33552
عفاف عبد املعطى املراة والسلطة ىف مصر 33561
مجال حممد ابو زيد ال للتمييز ضد املراة 33573

دينا يسرى+ نعمه ناصر + فاطمة مهيسه+ ريهام زينهم  التخلص من ادم 33581
مصطفى الرفاعى عبور الفجوة التكنولوجية قصة عمل وطىن معاصر 33982

خينتشني+ جنيدينكو  املبادىء االولية لنظرية االحتماالت 33991
حممد على امحد االرهاب البيولوجى خطر داهم يهدد البشرية 34002

حممد السيد ارناؤوط طرق االستفادة من القمامة و املخلفات الصلبة و السائلة 34012
على الفيومى 21مصر القرن  34022

امين ابو الروس افهم ما حولك بقوانني الفيزياء املمتعة الفيزياء املمتعة و الطرائف العلمية املثرية 34034
فتحى عبد الفتاح عامل متغري بداية التاريخ و البحث عن موقع 34042

جوزيف بقطر اشهر العلماء و اكتشافاهتم 34052
1التعدين ىف مصر قدميا و حديثا التعدين و الصناعات املرتبطة به ىف اربعة و اربعني عاماجحممد مسيح عافية 34062
حممد مسيح عافية 2ج1952يوليو23حىت ثورة 1798التعدين ىف مصر قدميا و حديثا مصر احلديثة من احلملة الفرنسية  34072
3التعدين ىف مصر قدميا و حديثا التعدين و الصناعات املرتبطة به ىف اربعة و اربعني عاماجحممد مسيح عافية 34082

سفورزا- لوجيى لوقا كافيللى  اجلينات والشعوب واللغات 34092
جاك ايلول خدعة التكنولوجيا 34103

مارتني جونز نبش املاضى علم االثار القدمية والبحث عن الدنا القدمية 34112
فرانسيس كريك يا له من سباق حمموت وجهة نظر شخصية حول اكتشاف علمى 34122

ماهر جابر حممد تطور اهلندسة و التكنولوجيا من العصر احلجرى اىل عصر املعلومات 34132
عاطف منصور اجلزء االول-  مكتبة االسرة ىف الكيمياء   34141
عاطف منصور اجلزء الثالث-  مكتبة االسرة ىف الكيمياء   34151
الربت اينشتاين تطور علم الطبيعة 34162

حسني صادق+ امحد سيد النواوى  1اساسيات الكيمياء الطبيعية ج 34171
مجيل على محدى تاريخ حركة نوادى العلوم ىف مصر 34182

عماد احلداد .التجارة االليكرتونية 34192
تكنولوجيا املعلومات و التنمية  الطريق اىل جمتمع املعرفة و مواجهة الفجوة التكنولوجية ىف مصرصالح زين الدين 34201
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اسعد عبد امللك+ حممد شوقى بكري 1ج - مبادى التاريخ الطبيعى  34211
امساعيل حسني باشا 2ج- خالصة الطبيعة احلديثة  34221

حممد عبد اجلواد 1ج -دروس التامل ىف مشاهد الطبيعة  34231
حممد عبد اجلواد 2ج - دروس التامل ىف املشاهد الطبيعية  34241
حممد عبد اجلواد 3ج - دروس التامل ىف املشاهد الطبيعية  34251

عبد امللك ابو عوف الكيمياء ىف الكون واحلياة 34261
نبيل على قضايا عصرية رؤية معلوماتية منوذج للكتابة عرب التخصصية 34271

امحد رشدى التجارة االلكرتونية 34282
افريقيا اصل البشر و النحل 34293

سيناريو االنفجار الكبري 34302
جيميس جينز الفيزياء والفلسفة 34311

عبد املنعم حممد الشرقاوى االيات الكونية والعلوم احلديثة الكيمياء 34321
جاك رونللى حقوق االنسان العاملية بني النظرية و التطبيق 34932

جونز جارى+ ايفلني اشتون  النوع الذكر و االنثى بني التميز و االختالف مقاالت خمتارة 34942
امين السيد عبد الوهاب مياة النيل ىف السياسة املصرية ثالثية التنمية و السياسة و املرياث التارخيى 34952

جهاد عودة الصراع الدوىل مفاهيم و قضايا 34962
عبد الغفار شكر الدور التنموى و الرتبوى للجمعيات االهلية و التعاونية ىف مصر 34972

امحد السيد النجار+ وداد مرقس  السكان و التنمية ىف مصر 34982
عبد الباسط عبد املعطى الطبقة الوسطى املصرية من التقصري اىل التحرير 34992

عبد العزيز مواىف قصيدة النثر من التاسيس اىل املرجعية 35002
عبد املنعم سعيد الكارثة العرب و اصول املسالة العراقية 35012

كريستوف اجبتون العامل لنا العوملة الليربالية و احلركات االجتماعية املناهضة هلا 35022
السيد يسني اعادة اخرتاع السياسة من احلداثة اىل العوملة 35032

اشرف عبد الوهاب التسامح االجتماعى بني الرتاث و التغري 35042
صالح عيسى سرية اجتماعية وسياسية- رجال ريا وسكينة  - حكايات من دفرت الوطن   35052
مارى كلود مسوتس+ برتران بادى  انقالب العامل سوسيولوجيا املسرح الدوىل 35063

هوبسون.جون ام اجلذور الشرقية للحضارة الغربية 35072
توماس باترسون احلضارة الغربية  الفكرة والتاريخ 35082
مجال الغيطاىن مالمح القاهرة ىف الف سنة 35092
ديفيد بيكمان التنمية و القيم 35102
نوال مصطفى بينظري بوتو ابنة القدر 35112

على عبد الصادق مفهوم اجملتمع املدىن قراءة اولية 35122
وحيد عبد اجمليد التغيري طريق مصر اىل النهضة 35132

حامد عمار مقاالت ىف التنمية البشرية العربية 35142
عمار على حسن الصوفية و السياسة ىف مصر 35152
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نللى حنا 35162 سرية اىب طاقية شاهبندر التجار0جتار القاهرة ىف العصر العثماىن  
عبد املنعم سعيد 35172 امهية التفكري اجلاد ىف مستقبل مصر0مثن االصالح 

رفعت السعيد الليربالية املصرية 35182
دور الدراما التليفزيونية ىف تشكيل وعى املراة دراسة اجتماعية ميدانية 35192

سليمان حزين ارض العروبة رؤية حضارية ىف املكان و الزمان 35202
ماجد عثمان السكان و قوة العمل ىف مصر االجتاهات و التشابكات و االفاف املستقبلية 35212

مصطفى قاسم التعليم و املواطنة واقع الرتبية املدنية ىف املدرسة املصرية 35222
د/حممد رياض  القاهرة نسيج الناس ىف املكان و الزمان و مشكالهتا ىف احلاضر و املستقبل 35232

حممد رجب النجار توفيق احلكيم و االدب الشعىب امناط من التناص الفولكلورى 35242
ماجى احللواىن االعالم و قضايا اجملتمع 35252

مجال حممد غطاس امن املعلومات و االمن القومى 35262
جابر عصفور قراءة الرتاث النقدى 35272

امحد عبد اهلل رزه قضية االجيال حتدى الشباب املصرى عرب قرنني 35282
انا رويز روح مصر القدمية 35292

عصمت حممد حسن جوانب من احلياة االجتماعية ملصر من خالل كتابات اجلربتى 35302
اليكس انكلر مقدمة ىف علم االجتماع 35312

حممد امحد بيومى علم االجتماع الديىن 35321
حممد عاطف غيث قاموس علم االجتماع 35331

غريب حممد سيد امحد علم االجتماع االتصال و االعالم 35341
فاروق حممد العادىل علم االجتماع 35351

ستيفان زفايج+ستيفان تفايج  تولستوى نصوص خمتارة 35361
سيد عويس (دراسة حالة  )التاريخ الذى امحله على ظهرى  35372

مارسيل مريل العالقات الدولية املعاصرة حساب ختامى 35382
سيد عشماوى اجلماعات اهلامشية املنحرفة ىف تاريخ مصر االجتماعى احلديث 35392
جيزال كونبكا خدمة اجلماعة ىف املؤسسات 35401

حممد سيد فهمى السلوك االجتماعى للمعوقني  دراسة ىف اخلدمة االجتماعية 35411
سامية حسن الساعاتى االختيار للزواج و التغري االجتماعى 35421

حممود قاسم العوملة 35431
حممد سيد امحد حسن التاهيل اجملتمعى لذوى االحتياجات اخلاصة 35441

سلوى عثمان عباس الصديقى العالقات العامة و اخلدمة االجتماعية 35451
سلوى عثمان عباس الصديقى (اسس عملية املساعدة  )ممارسة خدمة الفرد  35461

امحد مصطفى خاطر تنمية اجملتمعات احمللية 35471
حممد سالمة حممد غبارى الدفاع االجتماعى ىف مواجهة اجلرمية 35481

مسري مرقس االخر احلوار املواطنة 35492
ميالد حنا قبول االخر 35502
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حممد مدحت رؤية علمية ىف ظاهرة اجلرمية 35512
يونان ليبب رزق شئون و شجون تارخيية 35522

حسني كامل هباء الدين -حتديات العوملة - الوطنية ىف عامل بال هوية  35532
35541 نص تقرير جلنة ادارة شؤون اجملتمع العاملى0جريان ىف عامل واحد 

بيجو.س.ا الدخل 35551
على امحد على املشكالت السلوكية املسهمة ىف ختلف االدارة ىف مصر 35561

ستيفن هاينز التخطيط االسرتاتيجى الناجح 35572
جابر عصفور دفاعا عن التنوير 35581

فريد زهران النشاط االهلى او اجملتمع املدىن ىف مصر 35592
فاروق فهمى 35601 لصاحل مصر00قضية هزت اقتصاد مصر و صدر احلكم  )حماكمة جتار العملة 

مسري نعيم امحد النظرية ىف علم االجتماع 35611
صالح العبد علم االجتماع التطبيقى وتنمية اجملتمع العرىب 35621

حممد على حممد املفكرون االجتماعيون قراءة معاصرة العمال مخسة من اعالم علم االجتماع الغرىب 35631
حممد عاطف غيث املشاكل االجتماعية والسلوك االحنراىف 35641
حممد طلعت عيسى البحث االجتماعى مبادئة ومناهجة 35651

حممد غالب من اعالم الكتاب االجتماعيني 35661
حممد السيد غالب حركة السكان 35671
حيىي حسن درويش تنسيق اخلدمات االجتماعية اخلاصة بذوى العاهات 35681

مراة العلوم االجتماعية 35691
فاطمة مصطفى احلاروىن خدمة الفرد ىف حميط اخلدمات االجتماعية 35701

2002 لسنة 84قانون اجلمعيات واملؤسسات االهلية والالئحة التنفيذية للقانون رقم  35711
التوجيه املهىن لذوى العاهات لوفكريست0 هـ 0لويد  35721

جريميى بريسمان+ جيفرى كيمب  نقطة الالعودة الصراع الضارى من اجل السالم ىف الشرق االوسط 35731
الف باء الليربالية 35741

فرانك ادولوف اجملتمع املدىن  النظرية والتطبيق السياسى 35752
امحد على بدوى الذرة االجتماعية ملاذا يزداد االثرياء ثراء والفقراء فقرا 35762

روس ترييل االمرباطوري الصينية اجلديدة وما تعنيه للواليات املتحدة االمريكية 35771
اهداف البندارى 35781 الىت ضحى اجلميع من هبا ؟؟00عايدة 

مينا عادل الشفاء الداخلى قوة 35793
حسن حسن منصور جرائم االعتداء على االخالق 35801

1اجملتمع االسالمى و الغرب ج 35811
اجملتمع االسالمى و الغرب 35821

عصمت عزيز عوض احدث الطرق العملية ىف صناعة العطور و مستحضرات التجميل للهواة. صناعة العطور و مستحضرات التجميل  35891
معمر القذاىف الكتاب االخضر 35991

حسني عبد الواحد بروتوكوالت حكماء صهيون املؤامرة 36001
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توفيق الطويل الشعراىن:  امام التصوف ىف مصر 2التصوف ىف مصر ابان العصر العثماىن ج 36121
حبيب سعيد اعالم الفكر االورىب 36132
امحد عكاشة ثقوب ف الضمري   نظرة على احوالنا 36143

حممود مراد سياسة و فكر 36151
فاضل امحد الطائى اعالم العرب ىف الكيمياء 36161

مصطفى الفقى جتديد الفكر القومى 36172
لويس عوض ثورة الفكر ىف عصر النهضة االوربية 36183

بول هاريسون العامل الثالث غدا 36191
ادريان برىي 36202 نظرة مستقبلية2500العامل سنة 

روبرت اورنشتاين و بول لريليش عقل جديد لعامل جديد 36211
جون كولر الفكر الشرقى القدمي 36222

حممد مندور مناذج بشرية 36233
انور عبد امللك الشارع املصرى والفكر 36243
ادوارد دو بونو التفكري املتجدد استخدمات التفكري االجياىب 36253

اليوت.س.ت ماحظات حنو تعريف الثقافة 36261
زكى جنيب حممود جتديد الفكر العرىب 36272

كرين برينتون تشكيل العقل احلديث 36283
جينيفر سكريس الثقافة احلضرية ىف مدن الشرق استكشاف احمليط الداخلى للمنزل 36292

جمموعة التنمية الثقافية مدخل اىل التنمية الثقافية 36303
رافت عبد احلميد الفكر املصرى ىف العصر املسيحى 36313

فريال حسن خليفة امهية العقل االصالح الديىن و التواصل احلضارى 36322
عبد اهلل العزباوى الفكر املصرى ىف القرن الثامن عشر بني اجلمود و التجديد 36331

الفكر الصيىن من كنفوشيوس اىل ماوتسى تونج كريل0 ج0ه 36341
عبد املنعم سعيد السياسة ىف غري السياسة 36352
مايك فيذرستون ثقافة العوملة القومية والعوملة واحلداثة 36362

امحد زايد تناقضات احلداثة ىف مصر 36372
كيمربىل بالكر اصول التطرف اليمني املسيحى ىف امريكا 36382
عصام عبداهلل التسامح 36392

امحد فؤاد باشا ىف التنوير العلمى 36402
حامد عمار مواجهة العوملة ىف التعليم و الثقافة 36412

عبد اهلل التطاوى احلوار الثقاىف مشروع التواصل و االنتماء 36422
يوسف شرارة مشكالت القرن احلادى و العشرين و العالقات الدولية 36432

عبد اخلالق الشني مصريات ىف الفكر و السياسة 36442
حممد نور فرحات البحث عن العقل حوار مع فكر احلاكمية و النقل 36452

صالح قنصوة الدين و الفكر و السياسة 36462
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حممد رؤوف حامد ادارة املعرفة و االبداع اجملتمعى 36472
رجاء النقاش شخصيات و جتارب 36482

اجنر فوج االنتخاب الثقاىف 36492
سينوت حليم دوس قراصنة الفكر 36501

جمدى يوسف التداخل احلضارى واالستقالل الفكرى 36512
السيد يسني العوملة و الطريق الثالث 36521

حمسن جاسم املوسوى االستشراق ىف الفكر العرىب 36532
فتحى ابو الفضل دور الدولة واملؤسسات ىف ظل العوملة 36542
نصر حممد عارف 36552 ما بعد احلداثة0 العوملة 0التنمية من منظور متجدد  التحيز 

السيد يسني احلوار احلضارى ىف عصر العوملة 36562
ابراهيم عبد اهلادى املليجى العوملة و اثرها ىف التخطيط االجتماعى 36571

وليد حممود عبد الناصر حوار احلضارات و حتدى العوملة 36582
رجاء النقاش االنعزاليون ىف مصر 36591
رجاء النقاش بني املعداوى وفدوى طوقان وصفحات جمهولة من االدب العرىب املعاصر 36601

حممود امني العامل االنسان موقف 36611
رشيد الذوادى رواد االصالح 36621

كالرك.جى.جى التنوير االتى من الشرق  اللقاء بني الفكر االسيوى و الفكر الغرىب 36631
شبل بدران 36641 رواد التنوير الفكرى0املواجهة 

سالمة موسى املواجهة  ما هى النهضة ؟ 36653
جالل امني شخصيات هلا تاريخ 36662
سيد عليوة تنمية املهارات الفكرية و االبداعية 36671

السباعى حممد السباعى (م1959-1894)عبد الوهاب عزام رائدا ومفكرا  36682
عبد الغفار مكاوى هيدجر-نيتشة-باسكال-بوئيتوس-افلوطني-افالطون-سقراط-هريا اقليطيس-مدرسة احلكمة دراسات ىف فلسفة بارمينيدز 36691

االنبا/رافائيل+ االنبا /موسى حوار احلضارات و ضرورة التفاعل 36703
يورجن هابرماس املعرفة واملصلحة 36711
ناصر االنصارى العوربة ىف مقابل العوملة 36721

حممد النويهى حنو ثورة ىف الفكر الديىن 36731
عبد الغفار مكاوى نداء احلقيقة 36742
حسني عبد الواحد 36751 يوما هزت العامل ملف كامل عن شهداء الثورة18ثورة مصر 
شريف الشوباشى هناية التفكري 36761

افاق ثقافية 36771
كيف تؤسس مشروعك 36781

سامر سامى رجل اعمال مفاهيم جديدة 36792
جوديث بل كيف تعد مشروع حبثك العلمى 36802

اللجنة اجملمعية للتنمية االقتصادية 2006مهرجان التنمية االقتصادية االول  36813
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رؤوف نوار مواعيد زراعة و حصاد اخلضر 36821
اسامة ايوب عيش الغراب 36832

حممد امحد احلسيىن تربية السمان 36842
اسامة ايوب (التني الشوكى - االبل - اهلوهوبا  )كنوز الصحراء ىف مشروعات الشباب  36851

حممد امحد احلسيىن الزراعة بدون تربة 36861
حممد امحد احلسيىن املرشد الزراعى ىف تسمني العجول 36871
حممد امحد احلسيىن تربية االرانب هواية وجتارة 36881

جون فليتشر كيف جترى مقابالت شخصية ناجحة ؟ 36892
طريق العمل احلر للشباب امتلك مشروعا بدون خربة او راس مال دراسة جدوى لبعض املشروعات الصغرية فىالطباعةجمدى هالل 36902

قسم الرتمجة بدار الفاروق مدير املشروع الناجح 36911
قسم الرتمجة بدار الفاروق كيف ختتار و تعني فريق العمل اجلديد 36921
قسم الرتمجة بدار الفاروق فن تنظيم املكتب 36931
قسم الرتمجة بدار الفاروق كيف تنسى مشروعا صغريا ؟ 36941

حممد امحد عبد اجلواد يوميات مدير ناجح قصة جناح مدير و منظمة 36951
اميان مرعى املشروعات الصغرية والتنمية  التجارب الدولية املقارنة واحلالة املصرية 36962

حممد هيكل مهارات ادارة املشروعات الصغرية 36973
حسام على صاحل املرشد ىف اعداد مشروع التخرج اسس اعداد و كتابة البحوث العملية 36981

حممد نوار صاحل اهلوارى ادارة املشروعات الصناعية الصغرية 36991
املشروعات الصغرية 37001

دار الثقافة اجراء التعامل مع البنوك وكيفية احلصول على متويل ىف صورة قروض وتسهيالت 37012
خالد مصباح عبد الشاىف 37021 نصيحة200دليل قرض مشروعات الشباب و 

عياد جرجس 0املشروعات الصغرية  37032
لويد شيفسكى 37041 مؤسسة خاصة200كيف تصبح صاحب مشروع ناجح ؟ اسرار من 

حممد امحد احلسيىن الزراعة ىف املنزل لالطفال و اهلواة و املبتدئني-الزارع الصغري 37051
االدارة املستوى االول- سلسلة كيف تصبح صاحب مشروع صغري ناجح  37061
دراسة السوق املستوى االول- سلسلة كيف تصبح صاحب مشروع صغري ناجح 37071
تعريف بادارة املشروعات الصغرية املستوى االول- سلسلة كيف تصبح صاحب مشروع صغري ناجح 37081
احملاسبة املستوى االول- سلسلة كيف تصبح صاحب مشروع صغري ناجح 37091
التسويق املستوى االول- سلسلة كيف تصبح صاحب مشروع صغري ناجح 37101

حممود يسرى امحد االدارة و االقتصاد للمنشآت الطباعية 37111
حممود يسرى امحد موسوعة املصطلحات الفنية للميديا املطبوعة 37321

عبد الواحد حسن سليمان النجاح قدر و ارادة قصة حقيقية لرجل اعمال 37331
سام وبريل ابشتني الزجاج 37341

عبد الوهاب القاضى اسرار العطور 37351
مناذج عملية ملشروعات صغرية ناجحة-كتيب فرصة العمر  37361
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حممد امحد احلسيىن تربية واكثار النعام:املرشد الزراعى ىف  37371
املراة املصرية و املشروعات الصغرية 37381

عبد احلكم حسن صاحل شخصيتك ىف امليزان حبث يرشدك اىل احلكم على نفسك بنفسك من خالل 37391
عبد اجلبار امحد عبد اجلبار كيف تنجح ىف معاملة الناس وتكسب ثقة وحب االخرين 37401

ابراهيم على كيف حتصل على وظيفة ؟ دليل الشباب للحصول على فرصة عمل 37411
امل خليل السعداىن كيف تكون انساا اجتماعيا ناجحا 37421

امين ابو الروس كيف تنتصر على اخلجل وتتحدث اىل االخرين بلباقة 37431
اكرم عبد الوهاب فن احلديث والتعامل مع الناس 37441

طرق كسب الزبائن 37451
فنرتال0سكوت دبليو 37461 خصال تعطيك خري النتائج10قوة التفكري االجياىب ىف االعمال 

مجال الكاشف االتيكيت وفن التعامل مع الناس 37471
كيف حتصل على عمل سوف حتبة دليل عملى لتحرير مواهبك واكتشاف مهنتك املثاليةجون ليز 37481

كريستينة اوتل التنظيم املثاىل ىف الشركات الصغرية ادارة الوقت والذات تنظيم شؤون املكتب 37491
حممد السيد البدوى مهارات االدارة احلديثة 37501
حممد السيد البدوى كيف تطور مشروعك ومنتجاتك 37511

ايهاب كمال الشخصية اجلذابة كيف تكون كاملغناطيس 37521
حممود يسرى امحد انتاج سلعى- حتضريات رقمية - امليديا املطبوعة 37531

القس/رالف هولند مثاىن طرق اكيدة للفشل و كيف تتجنبها ان سلكت هبذه املبادئ ال عذر للفشل 37541
هنرى كالود   و   جون تونسند املصارحة وجها لوجه كيف تواجه احلوارات الىت ترغب ىف جتنبها ؟ 37553

جيمس مكدونالد هل ميكن تغري االجتاهات االنسانية ؟ 37563
ليز باروت ادارة العالقات الصعبة 37572

السيكولوجية املبسطة النجاح 37581
حممد دسوقى الشموع والفوانيس واخليامية ىف حى الدرب االمحر 37591

حممد امحد صقر عيش الغراب املشروم الشامبنيون غذاء دواء استثمار 37602
كيف تتقدم مبشروع لربنامج تنمية املشروعات 37611

مصطفى بيومى العصامى امحد عبود باشا 37621
مصطفى بيومى االمرباطور عبد اللطيف ابو رجيلة 37631
مصطفى بيومى الفنان حممد فوزى 37641
مصطفى بيومى ابن البلد سيد جالل 37651
مصطفى بيومى الشريف مسعان صيدناوى 37661
مصطفى بيومى احملرتم سيد ياسني 37671

هشام سليمان عبد الغفار الوطىن طلعت حرب 37681
مايكل ماهر املقابالت الشخصية 37693

عبد االمري االعسم املصطلح الفلسفى عند العرب 37702
عاطف العراقى الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية 37712
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زكى جنيب حممود اىب حيان التوحيدى- االمتاع و املؤانسة  37752
مراد وهبة مالك احلقيقة املطلقة 37761

فوزى حنفى مدبوىل عيش الغراب االنتاج و احلفظ 37771
حبيب الشاروىن حماضرات ىف الفلسفة احلديثة 37781

حممد جالل شرف الفلسفة املسيحية ومشكلة التوفيق بني العقل والنقل 37791
خالد عبد اجمليد تعيلب مذكرات ىف نظم ادارة وتنفيذ املشروعات 37801

بول هازار (1715- 1680 )ازمة الضمري االوروىب  37851
توفيق الطويل الفلسلفة ىف مسارها التارخيى 37861
لويس عوض دراسات ىف النظم و املذاهب 37871

جود فصول ىف الفلسفة ومذاهبها 37882
جان بول سارتر نظرية ىف االنفعاالت 37891
بنيامني جويت حماورات افالطون   ترمجة زكى جنيب حممود 37901

جون ديوى الفردية قدميا و حديثا 37913
عبد الرمحن بدوى نيتشة 37921

اندريه كريسون املشكة االخالقية و الفالسفة 37932
السيدة جابر خالف الوجدان ىف فلسفة سوزان الجنر 37941

كينيث مينوج+انطوىن دى كرسبىن اعالم الفلسفة السياسية املعاصرة 37952
بوشنسكى.م.ا الفلسفة املعاصرة ىف اوربا 37961

حممد على ابو ريان الفلسفة اصوهلا ومبادئها 37971
د/ كمال جنيب قراءات ىف تدريس املواد الفلسفية 37981

اجمللس الدوىل للفلسفة و العلوم االنسانية ديوجني مصباح الفكر 37991
سبينوزا رسالة ىف الالهوت و السياسة 38002

بولس سالمة الصراع ىف الوجود 38011
فلورى عبد امللك الفلسفة 38061

موريس يوسف باسيلى دراسات فلسفية 38075
رمسيس عوض 38091 فريلني0 رامبو 0 وايلد 0الثالوث احملرم 

برتراند راسل 38101 ترمجة رمسيس عوض0الدين و العلم 
كارل بوبر حبثا عن عامل افضل 38112

ماهر شفيق فريد 1قطوف من امهات الكتب ج 38121
ماهر شفيق فريد 2قطوف من امهات الكتب ج 38131

38142 جوليا0 ادوارد سعيد 0 نورثروب فراى 0 جاك دريدا 0 بول دى مان 0النقد و اجملتمع  حوارات مع روالن بارت 
رشدى حنا عبد السيد الفلسفة اليونانية القدمية  املبدا االول املوجود عند فالسفة ما قبل سقراط 38161
رشدى حنا عبد السيد الفلسفة اليونانية القدمية  مقدمات عامة 38171
رشدى حنا عبد السيد نظرية اللوغوس عند فيلون االسكندرى 38181
رشدى حنا عبد السيد نظرية اللوغوس عند افلوطني 38191
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رشدى حنا عبد السيد نظرية اللوغوس عند هرياقليطس 38201
رشدى حنا عبد السيد نظرية اللوغوس عند الرواقيني 38211
رشدى حنا عبد السيد نظرية اللوغوس ىف الفلسفة اليونانية القدمية مقدمة عامة 38221

حممد على ابو ريان 38251 ارسطو و املدارس املتاخرة2تاريخ الفكر الفلسفى ج
اميانويل كانط مشروع للسالم الدائم 38262

عبد الرمحن بدوى دور العرب ىف تكوين الفكر االوروىب 38272
امام عبد الفتاح امام 38281 دراسة فلسفية لصور من االستبداد السياسى0الطاغية 

برتراند راسل امال جديدة ىف عامل متغري 38291
برتراند راسل حكمة الغرب الفلسفة احلديثة واملعاصرة 38302

راوية عبد املنعم عباس تاريخ الفن و فلسفة الوعى اجلماىل 38311
راوية عبد املنعم عباس حماضرات ىف فلسفة العصور الوسطى 38321

على سامى النشار املشكاة جمموعة مقاالت ىف الفلسفة و العلوم 38331
د/رواية عبد املنعم عباس+على عبد املعطى حممد  تيارات فلسفية معاصرة 38342

حممد عبد العاطى سورين كريكجارد مؤسس الوجودية 38352
زكريا ابراهيم مشكلة احلياة 38361

الكسيس كاريل االنسان ذلك اجملهول 38371
زكريا ابراهيم مشكالت فلسفية مشكلة احلب 38381

مصطفى غالب سارتر والوجودية 38391
زكى جنيب حممود من زاوية فلسفية 38401

تاريخ مصر القدمية- موسوعة تاريخ مصر عرب العصور 38611
حسني الشيخ مصر حتت حكم اليونان و الرومان 38621

جرجييينوج كامل ميخائيل عبد السيد/ ترمجة - مصر من االسكندر االكرب حىت الفتح العرىب   38631
مصطفى العبادى مصر من االسكندر االكرب اىل الفتح العرىب 38641

جرجى زيدان تاريخ مصر احلديث 38651
عمر عبد العزيز عمر ( 1922 - 1517 )تاريخ مصر احلديث واملعاصر  38661

حممد سعيد العشماوى مصر و احلملة الفرنسية 38801
روبري سوليه ولع فرنسى: مصر  38812

كرستوفر هريولد.ج بونابرت ىف مصر          ترمجة فؤاد اندراوس 38823
امحد مرتضى عبده حممد كرمي بطل املقاومة الشعبية 38831

امنية خريى الشرقاوى 38901 م1879م حىت عام 1805االسكندرية ىف عصر حممد على وخلفائه من عام 
عبد احلميد البطريق (1883- 1805 )عصر حممد على و هنضة مصر ىف القرن التاسع عشر  38911

نيفني يسرى قسمة القدرة العجيب حملمد على باشا الكبري موسس مصر احلديثة 38921
عبد الرمحن الرافعى موسوعة تاريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم -3عصر حممد على ج 38933

حسني كفاىف حممد على 38942
جى فارجيت حممد على مؤسس مصر احلديثة 38952
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يونان ليبب رزق 38962 ملف وثائقى2005 -1805 عام على حكم مصر مايو 200حممد على الكبري   
سهري حلمى اسرة حممد على 38972

حلمى امحد شلىب اجملتمع الريفى ىف عصر حممد على 38981
حممد عفيفى االوقاف واحلياة االقتصادية ىف مصر ىف العصر العثماىن 38991
مجال بدوى حممد على و اوالده 39001
مايكل الني زرافة حممد على من جماهل افريقيا اىل قلب باريس 39011
بريس دافني ادريس افندى ىف مصر 39031

ماجدة حممد محودة املعتدلون ىف السياسة املصرية دراسة ىف دور حممد حممود باشا 39041
عبد السالم عبد احلليم عامر 1914 - 1805طوائف احلرف ىف مصر  39051

1سلسلة ايام مصرية املقاوالت ىف عصر حممد على باشا ج 39061
نسيم مقار مصر وبناء السودان احلديث 39071

عبد الرمحن الرافعى تاريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم 39102
عبد الرمحن الرافعى 2تاريخ احلركة القومية وتطورنظام احلكم ىف مصر ج 39111
عبد الرمحن الرافعى 1921- 1914 تاريخ مصر القومى 1919ثورة  39121
عبد الرمحن الرافعى 1عصر امساعيل ج 39132
عبد الرمحن الرافعى 2عصر امساعيل ج 39141

نبيل زكى نوبار ىف مصر 39151
عادل ابراهيم الطويل حممد توفيق نسيم ودوره ىف احلياة السياسية 39161

حممد لطفى مجعة شاهد على العصر- مذكرات حممد لطفى مجعة  39171
صربى ابو اجملد 1945 فرباير 24 - 1919 مارس 9مذكراتى ىف السجن صفحات مطوية من تارخينا الوطىن  39182

عبد الرمحن الرافعى 3 ج1919ىف اعقاب الثورة املصرية  ثورة  39191
حممد التابعى 39203 مصر ماقبل الثورة0من اسرار الساسة و السياسة  

حممود اخلفيف سلسلة ذاكرة الكتابة- امحد عراىب الزعيم املفرتى عليه  39211
39221 عرض و حتقيق طاهر الطناحى0 سرية ذاتية  0مذكرات االمام حممد عبده  

مذكرات االمام عبده 39232
حمسن حممد سرقة واحة مصرية 39242

عبد العظيم رمضان ىف ضوء مذكرات سعد زغلول1919ثورة  39251
السيد يوسف رائد االجتهاد و التجديد ىف العصر احلديث االمام حممد عبده 39262

مجال الدين مهنا+ امحد جنيب محدى  حممد على علوبة ذكريات اجتماعية و سياسية 39272
امحد لطفى السيد االستاذ اجلليل امحد لطفى السيد- قصة حياتى - املواجهة  39285

1940-1858مذكرات ابراهيم اهللباوى تاريخ حياة ابراهيم اهللباوى بك  39292
حممد صابر عرب املفكرون والسياسة ىف مصر املعاصرة دراسة ىف مواقف عباس حممود العقاد 39302
امحد لطفى السيد 1909اىل مارس 1907صفحات مطوية من تاريخ احلركة االستقاللية ىف مصر من مارس  39312
ابراهيم عبد العزيز حكاية شعب- سعد زغلول  39321

مصطفى امني 1919 اسرار ثورة 0 2الكتاب املمنوع ج 39331
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امحد هباء الدين ايام هلا تاريخ 39343
فتحى رضوان طلعت حرب حبث ىف العظمة 39352
حممد الشافعى دنشواى مائة عام من العزة 39362

حممد ابراهيم اجلزيرى سعد زغلول ذكريات تارخيية طريفة 39371
حممد امحد  فرغلى باشا عشت حياتى بني هؤالء 39381

عبد العليم خالف (1879-1863)كشوف مصر االفريقية ىف عهد اخلديوى امساعيل  39392
حممد كامل سليم صراع سعد ىف اوربا 39401
حممد كامل سليم ما عشتها وعرفتها1919ثورة  39411

رفعت السعيد القوى االجتماعية ودورها حماولة الرؤية جديدة1919ثورة  39422
حممود كامل اشهر القضايا املصرية 39431

احلسيىن احلسيىن معدى مذكرات جولدا مائري 39441
احلسيىن احلسيىن معدى مذكرات موشيه دايان قصة حياتى 39451
احلسيىن احلسيىن معدى مذكرت مناحم بيجن 39461

الوليد بن عبد امللك 39471
صالح عطية (4ج) 1952يوليو 23 اىل 1942فرباير 4اسرار السياسة املصرية  من - مذكرات كرمي ثابت  39721
صالح عطية (9ج) 1952 يوليو 23اىل 1942فرباير 4اسرار السياسة املصرية من -مذكرات كر مي ثابت 39731
حممود فوزى !ابراهيم البغدادى كيف قتلت امللك فاروق 39741
صالح عطية 1 ج1952 يوليو23 اىل 1942فرباير 4مذكرات كرمي ثابت اسرار السياسة املصرية من  39752
صالح عطية 2 ج1952 يوليو23 اىل 1942فرباير 4مذكرات كرمي ثابت اسرار السياسة املصرية من  39761
حممد عودة كيف سقطت امللكية ىف مصر فاروق بداية و هناية 39773

عادل حممود ثابت 39781 امللك الذى غدر به اجلميع0فاروق االول 
امحد هباء الدين 1952-1936فاروق ملكا  39791

مسري فرج نارميان اخر ملكات مصر 39801
وليم ستادين ( وموت مأساوى 00حياة الهية  )فاروق ملك مصر  39811

حممد صابر عرب 1942 فرباير 4حادث - هجوم على القصر امللكى  39822
كمال عبد الرؤوف الدبابات حول القصر 39831

سيد جاد احلرس احلديدى كيف كان امللك فاروق يتخلص من خصومه 39841
حممد فريد حشيش 2 ج1952 - 1936حزب الوفد  39851

طلعت الغرياىن فؤاد سراج الدين اخر باشوات مصر 39861
هيوج ماكليف امللف السرى للملك فاروق 39871
والرت ايزاكسون بنجامني فرانكلني حياة امريكية 39881

باراك اوباما باراك اوباما احالم من اىب قصة عرق وارث 39891
جنيب حمفوظ 1مذكرات جنيب الرحياىن ج 39901

رحلىت الطويلة من اجل احلرية نلسون مانديال 39921
حممد الشناوى 1973اكتوبر  : 1967كلمة السر مذكرات حممد حسىن مبارك يونية  39931
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دار اجلمهورية االوراق السرية حملمد جنيب اول رئيس ملصر 40142
وليم مانشسرت موت رئيس 40151

وزارة املالية اهليئة العامة لالستعالمات 40891 اكتوبر التداعيات السياسية و العسكريه و االقتصادية و احلضارية6
موسى صربى السادات احلقيقة و االسطورة 40901
لطفى اخلوىل مدرسة السادات السياسية و اليسار املصرى 40911

عبد العليم حممد اخلطاب الساداتى حتليل احلقل االيديولوجى للخطاب الساداتى 40921
انور السادات -قصة حياتى - البحث عن الذات - انور السادات  40932

عثمان امحد عشمان صفحات من جتربىت 40942
رشدى سعيد 40952 ثروات مصر بني عبد الناصر و السادات0رحلة عمر

عبد العظيم رمضان اوراق من تاريخ مصر 40962
السادات ىف ذكرى عبد الناصر مخس سنوات من املعاناة 40971

رضا امحد شحاته الدبلوماسية املصرية والصراع الدوىل حول قناة السويس 40981
حممد جوهر+ حلمى صديق  الدفاع املدىن احلديث و املقارن 40991

حممد عبد احلليم ابو غزالة و انطلقت املدافع عند الظهر 41002
ورقة اكتوبر 41011

سعد شعبان+ امحد كمال الطوجبى+على حمبوب  مصر بعد العبور 41022
1977خطاب الرئيس حممد انور السادات امام الكنيست سنة  41031

مجال محدان من سيناء اىل اجلوالن 41041
حممد حسنني هيكل خريف الغضب 41052

مرسى عطا اهلل 41061 سنوات6 حرب الـ 00 اكتوبر 6
حممد عبد القادر حامت 1973دور االعالم املصرى ىف حتقيق املفاجاة االسرتاتيجية ىف حرب اكتوبر 41073

عبد الغىن اجلمسى 1973مذكرات املشري حممد عبد الغىن احلمسى حرب اكتوبر  41083
حممود فوزى ال:الوزير الذى قال  41092
حممود فوزى ابو غزالة و اسرار االقالة 41102
سهام ذهىن من ايام عبد الناصر والسادات 41111

حممد عبدالعال قنبلة طلعت السادات من قتل عمة 41121
وصيىت 41131

امحد طلعت السادات قبل الرئاسة 41141
حنفى احملالوى السادات بني هيكل وموسى 41151

طلعت رميح عثمان اللغز واالسطورة 41161
عبد الستار طويلة حرب الساعات الست واحتماالت احلرب اخلامسة 41171

د/ابراهيم عبده ومن النفاق ما قتل 41182
رشاد كامل لغز السادات 41191

حىت الننسى 41201
سعاد ابو السعود قصىت مع جيهان السادات 41211
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جيهان السادات سيدة من مصر 41221
موسى صربى 41232 مايو15وثائق 

اتفاقيتا كامب ديفيد و معاهدة السالم بني مصر و اسرائيل و ملحقاهتا و الوثائق و اخلطابات املتبادلةامحد على حسن 41241
حسىن ابو اليزيد من قتل السادات ؟ 41251

حممود فوزى !اسرار اغتيال اشرف مروان ؟ 41261
نبيل عبد احلميد سيد امحد اغتيال امني عثمان 41271

جعفر حممد منريى السادات املبادىء و املواقف 41281
1954 نوفمرب 22اىل 20 احملاكمات الىت متت ىف املدة من5حمكمة الشعب ج 41291

حممود عوض احلرب الرابعة سرى جدا 41301
حممد عبد املنعم 41311 اكتوبر احلرب االلكرتونية االوىل6
حممد عبد املنعم سالم الصقور 4132

على عثمان زيكو ابطال الطريان ىف معركة رمضان 41331
حممد حسنني هيكل حرب اكتوبر ماذا حدث فيهاو ماذا حدث بعدها- عند مفرتق الطرق 41341
حممد حسنني هيكل احاديث ىف العاصفة 41351
حممد حسنني هيكل 41361 السالح و السياسة73اكتوبر 
حممد حسنني هيكل حرب الثالثني سنة-  االنفجار 1967 41372

موسى صربى وثائق حرب اكتوبر 41382
صالح قبضايا معركة العبور 41392

حسني عبد الواحد 41401 عشية التدمري1973اسرار حرب اكتوبر 
حممود فوزى مبارك و الضربة اجلوية ىف اكتوبر 41411

خالد حممد القاضى طابا مصرية 41421
وزارة الدفاع 41431 احملور االجتماعى0 الندوة االسرتاتيجية 0 عاما 25حرب اكتوبر بعد 
وزارة الدفاع 41441 احملور السياسى0 الندوة االسرتاتيجية 0 عاما 25حرب اكتوبر بعد 
وزارة الدفاع 41451 احملور االقتصادى0 عاما الندوة االسرتاتيجية 25حرب اكتوبر بعد 
وزارة الدفاع 41461 احملور العسكرى وحلقة النقاش0الندوة االسرتاتيجية  -  عاما 25حرب اكتوبر بعد 

نورا راشد رجال حول الرئيس حوار مع شخصيات هامة ىف مصر 41472
حممود فوزى اخلرطوم- اسرار حماولة اغتيال الرئيس عملية اديس بابا باحلبشة  41482
مسري رجب مبارك االنسان و الزعيم و القدوة 41491

التغيري ىف عصر مبارك من فلسفة الصدمات الكهربائية اىل منهج التأىن و احلساب الدقيقمرسى عطا اهلل 41501
منال نور الدين الشهيد صفحات من ذاركرة العسكرية املصرية 41511

حممد جرب امللف السرى حلرب اكتوبر 41521
عادل يسرى رحلة الساق املعلقة من راس العش اىل راس الكوبرى 41531

مرسى عطا اهلل حقيقة الثغرة ىف الدفرسوار رواية احلرب من غرفة العمليات 41541
حسام حازم اسرار حرب اكتوبر 41551

حممد فكرى اجلندى نسور مصريون فوق اجلوالن 41561
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مجال الدين حسني القوة العسكرية االسرائيلية الدور التغيري واخلطر االسرتاتيجى 41571
عبد العظيم رمضان 41581 العاشر من رمضان1973احلقيقة التارخيية حول حرب اكتوبر 

كمال ابو العزامي ملن ترفع الرايات ىف ذكرى مرور عشر سنوات على حرب اكتوبر 41591
لوسى يعقوب عذراء سيناء 41601

عبد العزيز الشرقاوى ملاذا اغتالوا رفعت احملجوب 41611
جمدى عبد الغىن استقالة وزير 41621

ابراهيم دهده حماكمة طاغية 41631
ملف عبد احلليم موسى من اغتيال رفعت احملجوب والصراع مع حسن االلفى اىل وساطة الشيخ الشعراوىعمرو خفاجى 41642

يونان ليبب رزق طابا قضية العصر 41651
سعيد رمضان على سيناء االمهية واملعىن 41662

مسري رجب بالحساسيات 41671
لوسى يعقوب العودة اىل سيناء 41681

سيناء والواقع اجلديد 41691
وجيه ابو ذكرى حرب اكتوبر شهادة اسرائيلية 41701
فريد الفالوجى قصىت مع املوساد مذكرات جاسوس االسكندرية قصة حقيقة من ملفات اجلاسوسية 41711
عادل محودة املوساد و اغتيال املشد 41721

جمموعة من املؤلفني (احملدال  )التقصري  41731
صربى الديب خفايا حرب اكتوبر 41741

41751 انطلقت الشرارة لتحقق نصر اكتوبر1405الساعة 
عبده مباشر يوميات اكتوبر ىف سيناء و اجلوالن 41761

41771 املرحلة الثانوية و ما ىف مستواها1- اكتوبر العظيم  العبور اىل النصر 6
حممد فيصل عبد املنعم اىل االمام يا روميل- سرى للغاية  41781

مصطفى عبد الرمحن اغنية الكفاح 41791
تاريخ سينا القدمي و احلديث و جغرافيتها مع خالصة تاريخ مصر و الشام و العراق و جزيرة العربنعوم بك شقري 41804
احسان النمر من السويس اىل العقبة عرب سيناء 41811
1983 نوفمرب 19حمافظة جنوب سيناء العيد القومى  مركز االعالم والتعليم واالتصال0وزارة االعالم  41821
مجال محدان سيناء 41831
عبده مباشر سيناء املوقع والتاريخ 41841

سعيد احلسيىن مدينة الطور حاضرة جنوب سيناء 41852
عبداهلل االمام جيهان سيدة مصر االوىل و االخرية 41861

دير االنبا بضابا دراسات ىف اجملتمع املصرى 42441
مجال بدوى طبيعة االمة املصرية 42451

عصمت حممد حسن دراسات ىف تاريخ مصر احلديث و املعاصر 42461
عبد احلميد صاحل محدان مصر و اصوهلا العربية 42471

عبد املنعم سعيد مصر دولة متقدمة 42482
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سليمان حزين حضارة مصر 42493
حممود عبد الفضيل مصر و العامل على اعتاب الفية جديدة 42501

صالح شعراوى قصص وطرائف من التاريخ املصرى 42511
سامى خشبة حتديث مصر 42521

سامية حسن الساعاتى امساء املصريني االصول و الدالالت و التغري االجتماعى 42531
عمر الفاروق ثالثية محدان 42541
مصطفى نبيل مصر ىف فكر العامل 42551

يونان ليبب رزق مصر و االصالح السياسى 42562
مجال محدان (دراسة  ىف  عبقرية املكان  )شخصية مصر      42574

نعمات امحد فؤاد شخصية مصر 42582
حممود السعدىن مصر من تاىن 42592

مجال بدوى مصر من نافذة التاريخ 42602
مسري غريب حيوية مصر 42611
جالل امني 1995- 1945ماذا حدث للمصريني ؟ تطور اجملتمع املصرى ىف نصف قرن  42622

عبد احلميد يونس جمــــتمعنا 42633
حممد شفيق غربال تكوين مصر عرب العصور 42643

حسني مؤنس املصريون واحلضارة 42652
يونان لبيب رزق مصر املدنية   فصول ىف النشأة و التطور 42662

رجب البنا املصريون ىف املراة 42672
حكام مصر من مينا اىل مبارك من اختارهم و كيف حكموا 42681

انور عبد امللك (1892-1805تكون الفكر و االيديولوجية ىف هنضة مصر الوطنية )هنضة مصر  42691
اسامة الغزاىل حرب مصر تراجع نفسها 42702
دونالد مالكوم ريد دور جامعة القاهرة ىف بناء مصر احلديثة 42712

قاسم امني املصريون 42721
عبد اللطيف امحد بدر+حليم جريس+حممد واصف محص+صاحل الشبكشى الرتبية الوطنية للمدارس االعدادية 42731
حسن ابو طالب عروبة مصربني التاريخ والسياسة 42742
مصطفى الفقى من هنج الثورة اىل فكر االصالح 42752
ابراهيم شحاتة (النص الكامل  )وصيىت لبالدى  42761

قاسم عبده قاسم اعادة قراءة التاريخ 42771
حسن حممود الشافعى قمم ورموز على طوابع الربيد 42781

سعد عبد الرمحن مدينة اسيوط حبث ىف بيئتها 42791
حممود عودة دراسة ىف التحليل السوسيولوجى لتاريخ مصر 42801

حممد فؤاد شكرى 2مصر ىف مطلع القرن التاسع عشر ج 42821
حممد فؤاد شكرى 3مصر ىف مطلع القرن التاسع عشر ج 42831

دوجالس بريور مصر و املصريون 42842
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رفعت السعيد مصر التنوير عرب ثقب ابرة 42851
جمدى سالمة رفاعة الطهطاوى االزهرى املعمم رائد الثقافة و التنوير 42861

دليل شباب التجنيد 42872
دير االنبا بضابا دراسة ىف احلركة الوطنية املصرية وزارة بطرس غاىل 42881

حممد عبد الرمحن برج عزيز املصرى و احلركة الوطنية املصرية 42891
عبد العظيم رمضان تاريخ االسكندرية ىف العصر احلديث 42902

صالح امحد هريدى على دراسة وثائقية من سجالت احملكمة الشرعية: اجلاليات ىف مدينة االسكندرية ىف العصر العثماىن 42911
سعيد امساعيل صاحل حضارة االسكندرية 42922

هنرى رياض دليل اثار االسكندرية 42931
حمافظة االسكندرية 42941

نقوال يوسف 1اعالم من االسكندرية ج 42952
نقوال يوسف 2اعالم من االسكندرية ج 42962
جون مارلو العصر الذهىب لالسكندرية 42972

عادل فرج عبد املسيح (مدرسة الالهوت - االكادميية - املكتبة )االسكندرية منارة الشرق والغرب  42981
مصطفى العبادى مكتبة االسكندرية القدمية سريهتا و مصريها 42992

شعبان عبد العزيز خليفة مكتبة االسكندرية احلريق و االحياء 43001
سيد كرمي مكتبة االسكندرية وختطيط املدينة 43011

امساعيل عبد الفتاح مكتبة االسكندرية مراة احلضارة 43021
االسكندرية بوتقة الثقافات و مكتبتها ام املكتبات 43031

مصر االسكندرية و الشواطئ 43051
2006 يوليو 21مكتبة االسكندرية نشرة اعالمية العدد 43062

االسكندرية القدمية كما اكتشفها املؤلف باعمال احلفر وسري الغور وملسح وطرق البحث االخرىحممود باشا الفلكى 43071
2002 اكتوبر 31-16مكتبة االسكندرية  43082

صبحى الشاروىن 43091 حضارة االسكندرية3فنون احلضارات الكربى ج
د/عزيزة سعيد حممود تاثري االسكندرية ىف التصوير اجلدارى الروماىن باساليب بومىب االربعة 43101
مىن حجاج+ امحد عبد الفتاح  مقربة كوم الشقافة 43111
امحد غامن حافظ عن االسكندرية القدمية التاريخ واحلضارة 43121

د/عزيزة سعيد حممود االسكندرية القدمية و اثارها 43131
املاضى احلى حضارة متتد سبعة االف سنة 43191

امحد فخرى الهرامات املصرية 43201
وزارة الثقافة ( 1468- هـ 873 )منزل زينب خاتون باالزهر  43211
حمرم كمال اثار حضارة الفراعنة ىف حياتنا احلالية 43225

وزارة الثقافة املومياوات امللكية  املتحف املصرى 43231
د/امحد عتمان غريب ىف وادى امللوك مومياء يوسف الصديق ىف املتحف املصرى 43241

حممود ماهر طه معبد الدر 43251

148 / 201670,  نوفمبر02



وزارة الثقافة متاحف قصر عابدين 43261
عاطف غنيم قصر االمري حممد على 43271
زاهى حواس االلعاب و التسلية و الرتفيه عند املصرى القدمي 43284

فاجان.بريان م هنب اثار وادى النيل و دور لصوص املقابر 43292
رمضان السيد 43301 منذ اقدم العصور حىت هناية عصر االنتقال الثاىن1ج- تاريخ مصر القدمية  
رمضان السيد م0ق332منذ بداية االسرة اخلامسة عشرة حىت دخول االسكندر االكرب عام 2ج-تاريخ مصر القدمية  43311

امحد فخرى الصحراء املصرية جبانة البجوات ىف الواحة اخلارجة 43322
جيمس بريتشارد اجلزء االول االساطري والقصص والنصوص اجلنائزية-نصوص الشرق االدىن القدمية املتعلقة بالعهد القدمي  43331

جورج بوزنر معجم احلضارة املصرية القدمية 43343
سليم حسن ترمجة مجال الدين سامل- ابو اهلول  تارخيه ىف ضوء الكشوف احلديثة   43352

فوزى مكاوى الناس ىف مصر القدمية 43361
خمتارالسويفى مصر و النيل ىف اربعة كتب عاملية 43371

حفائر و متاحف 43381
عبد احلليم نور الدين مواقع ومتاحف االثار املصرية 43392

نسيم صموئيل دليل االثار املصرية ىف القاهرة و اجليزة 43401
ميشيل سليم (صور  ) االهرام   1البوم الرحالت ج 43413
ميشيل سليم (صور  ) القلعة 2البوم الرحالت ج 43424

املتحف العرىب 43431
ميشيل سليم (صور  )  القناطر اخلريية 4البوم الرحالت ج 43445

ايريس حبيب املصرى وقائع اعجب من اخليال 43453
وزارة الثقافة منطقة ابو صري االثرية 43461
وزارة الثقافة متحف االقصر للفن املصرى القدمي 43471
وزارة الثقافة متحف الوادى اجلديد 43481

امال حممد صفوت االلفى املتحف احلرىب القومى 43491
راجى عنايات اهلرم و سر قواه اخلارقة 43502

ادواردز.س.ا.ا اهرام مصر       ترمجة  مصطفى امحد عثمان 43511
دافيد ماكوالى طاهر عبد احلليم/ كيف بىن اهلرم          ترمجة   د  43521

وزارة الثقافة املتحف اليوناىن الروماىن 43531
وزارة الثقافة متحف مركب خوفو 43541
وزارة الثقافة متحف كوم اوشيم الفيوم 43551
وزارة الثقافة املتحف املفتوح بالكرنك 43561

حممد صاحل على املتحف املصرى 43571
مصر االقصر 43583

امحد فخرى 43592 واحات البحرية والفرافرة2الصحراوات املصرية ج
توطني البدو باحملافظات الصحراوية ىف اجلمهورية العربية املتحدة 43601
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بيل شو وادبتيت القوة النفسية لالهرام 43613
نادية فريد عبد الرمحن عجائب الدنيا السبع واشهر املعامل واملشاهد العاملية قدميا وحديثا 43621
عبد احلليم نور الدين 43631 منذ بداية االسرات وحىت هناية الدولة احلديثة1تاريخ حضارة مصر القدمية ج
عبد احلليم نور الدين 43641 منذ عصر االسرة احلادية والعشرين وحىت غزو االسكندر االكرب ملصر2تاريخ حضارة مصر القدمية ج

عالء الدين عبد العزيز حماضرات ىف تاريخ مصر القدمي ومواقعها االثرية 43661
ثروت عكاشة دليل متحف حممد حممود خليل وحرمه 43671

امحد فخرى واحات مصر اجمللد االول واحة سيوة 43751
حممد زكى عويس اسلحة الدمار الشامل 43763

عادل حممد امحد+ فوزى محاد  انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ىف الشرق االوسط الفرص و التحديات 43772
حممد عبد عبد الرازق الزرقا+عبد الفتاح حمسن+ امحد مدحت اسالم احلرب الكيميائية 43781
حممد عبد عبد الرازق الزرقا+عبد الفتاح حمسن+ امحد مدحت اسالم 2احلرب الكيميائية  ج 43792

السيد يسني عاصفة سبتمرب والسالم العاملى- احلرب الكونية الثالثة  43802
على حممد لبيب القوة الثالثة  تاريخ القوات اجلوية املصرية 43811

سعد شعبان (حجم كبري)صواريخ العصر 43821
سعد شعبان (حجم صغري)صواريخ العصر 43831

مارتن فان كريفلد حرب املستقبل 43842
فالدميري ايفانوف+ بوريس باتسانوف  نزع السالح مستقبل االنسانية 43851

جواسيس وخونة 43863
القوات البحرية 1973 يونية 21 السنة 74العدد - االسطول  43871
القوات البحرية 1964 فرباير 12 السنة 39العدد - االسطول  43881

وزارة الدفاع دليل الشباب للتجنيد و التعبئة 43891
نور صاحل 43901 دراسة عن احلرب العاملية الثانية0جواسيس غريوا جمرى التاريخ 

حممد عبد القادر حامت روميل ىف سيوة 43912
عبده مباشر 1973 - 1800البحرية املصرية من حممد على اىل السادات  43922

عبد الرمحن عنان كنت اسريا 43933
اينياسيو رامونيه حروب القرن احلادى و العشرين خماوف و خطار جديدة 43943
يونان ليبب رزق قراءات تارخيية على هامش حرب اخلليج 43951

لينوس باولنج االسلحة النووية ومستقبل االنسان 43961
حقائق و ذكريات و رؤية مستقبلية لقائد القوات املشرتكة و مسرح العمليات- مقاتل من الصحراء  43971

دليل لندن 44001
لعبة النهاية االيام السعيدة 44121

جيمس بارى ما تعرفة كل امراة 44131
سباق املشاعل 44141
الزفاف الدرامى 44151

رافت ناعوم مناظر مسرح الطفل التشكيل من احلكاية الشعبية 44162
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رافت ناعوم اخلدع املسرحية 44172
لويز مليكة اهلندسة و الديكور املسرحى 44182

ليلى عبد املنعم دراسات ىف تاريخ املسرح القدمي 44191
اوجني يونسكو 1االعمال الكاملة ليونسكو ج 44202
اوجني يونسكو 2االعمال الكاملة ليونسكو ج 44212
فاروق خورشيد اجلذور الشعبية للمسرح العرىب 44222
االستاذو الدكتور/مدحت اجليار املسرح العرىب 44231

حممد الفيل التاسيس- 1رؤية و بيان حالة املسرح العرىب  44242
هناد صليحة اضواء على املسرح االجنليزى 44252

محادة ابراهيم الكالسيكية- 1بانوراما املسرح الفرنسى  44262
لويس عوض املسرح العاملى 44271
حلمى بدير فن املسرح 44282

لويس فارجاس املرشد اىل فن املسرح الدراما 44292
وليم شكسبري ترمجة حممد عناىن0مسرحية 0العاصفة   44302

سعد الدين وهبة [اسطبل عنرت - االستاذ - سبع سواقى  ]مسرحيات ممنوعة    44311
صربى عبد العزيز القيم التشكيلية ىف الصورة املرئية املسرحية 44322

امحد العشرى البطل ىف مسرح الستينات بني النظرية و التطبيق دراسة حتليلية 44332
امحد زكى اجتاهات املسرح املعاصر الصورة االبداعية 44342

امحد سخسوخ اجتاهات ىف املسرح االوروىب املعاصر 44352
نعيم عطية مسرح العبث مفهومه جذوره اعالمه 44362

سامية حبيب دراسة تارخيية اجتماعية فنية- مسرح املرأة ىف مصر  44372
سناء صليحة نصنوص من املسرح النسائى 44382
حازم شحاتة الفعل املسرحى ىف نصوص ميخائيل رومان 44392

ميخائيل رومان املسرحيات/ عزيزى رجب / احلصار /    الدخان 1ج (ميخائيل رومان  )االعمال الكاملة  44401
ميخائيل رومان املزاد- الوافد اخلطاب -   الليلة تضحك 2ج (ميخائيل رومان  )االعمال الكاملة  44411
ميخائيل رومان الزجاج- النمل و النظام -  املاجور 3ج (ميخائيل رومان  )االعمال الكاملة  44421
ميخائيل رومان كوم الضبع/ جويفارا العظيم /  ليلة مصرع 4ج (ميخائيل رومان  )االعمال الكاملة  44431
ميخائيل رومان غدا ىف الصيف القادم/ الزفاف  / 5 سبتمرب الساعة 28/  حامل االثقال 5ج(ميخائيل رومان  )االعمال الكاملة  44441
ميخائيل رومان ايزيس حبيبىت/  هوليود اجلديدة 6ج (ميخائيل رومان  )االعمال الكاملة  44451

حممد عناىن الشعر و التاريخ ىف املسرح 44461
وليم شكسبري سيمبلني 44472

متثيليات الفصل الواحد ملسرح اهلواة فولر0ماكس ه 44481
بيرت بروك اربعون عاما ىف استكشاف املسرح: النقطة املتحولة  44491

هناد صليحة املسرحى بني النص و العرض 44501
حممد عبد الوهاب صقر الروائع السبع ملسرح توفيق احلكيم 44512
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هناد صليحة احلرية و املسرح 44521
محدى اجلابرى مسرح الطفل ىف الوطن العرىب 44531

على امحد باكثري شيلوك اجلديد مسرحيتان ىف مسرحية واحدة 44541
اسامة ابو طالب مغامرة املسرح 44551

سوفوكليس الكرتا/انتيجونا /اوديب ملكا 0من االدب املسرحى عند اليونان  44563
انطونيو جاال مخس مسرحيات اندلسية 44572

امحد سخسوخ توفيق احلكيم مفكرا و منظرا مسرحيا 44582
ماكس اوب ال 44592

ستيفن فيليبس باولووفر انتشيسكا 44601
ارمان ساالكرو لياىل الغضب 44611
ناظم حكمت الرجل املنسى 44621
جون اوزبورن دماء أل بامبري- باللبس  44631
4-يوريبيديس  اندرو ماخى- الطرواديات  44641

زكى حممد عبداهلل حامل بالعدل مسرح الفريد فرج 44651
صالح راتب احلب ىف حارتنا 44661

جيمس الروى فليكر حسن البغدادى مسرحية 44671
متوىل حامد رحلة حنضل املسريى نصوص مسرحية 44681
امين فاروق مسرحية اقدام صغرية 44691

هناد صليحة التيارات املسرحية املعاصرة 44702
فتحى غامن االفيال 44711

ممدوح عبد الستار مسرحية لغة التشابة 44721
سعيد حجاج احتفال خاص على شرف العائلة 44733

خالد السيد وهدان مسرحية احلياة على ايقاعات املوت 44742
امحد مخيس صادق مسرحية شجرة الدر 44752

عبد اهلل الكبري مسرحية- هاتف من التاريخ  44761
خالد خبيت حممود مسرحية غصن النار 44771

وليم شكسبري فينوس و ادونيس اغتصاب لوكريس 44781
صالح عبد الصبور ليلى و اجملنون مسرحية شعرية 44791
عبد الكرمي اخلطاىب النىب املقنع 44801
الكسندر فامبيلوف وداع ىف يونيو 44811

ستانسالف سرتاتييف محام روماىن 44821
توفيق احلكيم براكسا او مشكلة احلكم 44831

سعدى صاحل امحد مسرحية جناح ونصف سيف 44842
حممد سلماوى فوت علينا بكرة 44852

ارثر ميلر كلهم ابنائى مسرحية اجتماعية ىف ثالثة فصول 44862
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حممد نصرالدين امحد مسرحية وغابت مشس االندلس 44872
حممد طلبة الغريب مسرحية اوراق منسية 44883

وليد يوسف 94مسرحية احلالة  44892
حممد صالح صقر مسرحية سوق الكلمات 44903

صفاء فريد عبد العزيز الببلى مسرحية شعرية نوبة رجوع جلليلة بنت مرة او باروكة الصحراء 44914
على نور 1مالمح مصرية ىف املسرح االغريقى ج 44921

نعيمة مراد حممد املسرح الشعرى عند صالج عبد الصبور 44932
فاطمة يوسف حممد 1970 - 1952املسرح و السلطة ىف مصر من  44942

الطرق املختلفة ىف رسم و استنباط طريقة عملية مبتكرة 44952
على الراعى مسرح الدم و الدموع- فنون الكوميديا - مسرح السعب الكوميديا املرجتلة  44962

امحد ابو خليل القباىن سلسلة املئويات ىف مسرح الشيخ امحد ابو خليل القباىن 44973
امحد محروش عشر سنوات ىف املسرح 44981
كمال عيد املعمل املسرحى جتارىب ىف مسرح الستينات 44992
مايسة زكى منمنمات مسرحية 45001

نوال زين الدين .الالمعقول و الزمن و املطلق ىف مسرح توفيق احلكيم  45012
اسامة فرحات املونولوج بني الدراما و الشعر 45022

جون جاكو دراسات خمتارة من مسارح اسيا 45032
امحد زكى 1اجتاهات املسرح املعاصر فنون العرض   ج 45042

سيد على امساعيل تاريخ املسرح ىف مصر ىف القرن التاسع عشر 45052
هاينر كيبهارت قضية روبرت اوبنهامير 45061
دريىن خشبة- الجوس اجرى  فن كتابة املسرحية 45075
الكسندر دين اسس االخراج املسرحى 45081
كارل النزريرث االخراج املسرحى 45091
محدى اجلابرى املخرج املسرحى العرىب ناقال و مبدعا 45102

حممود تيمور كذب ىف كذب 45111
جيمس نوجوجى 45121 مسرحيات خمتارة0الناسك االسود  

سالمة موسى هؤالء علموىن 45133
امني بكري ىف احلرفية املسرحية 45142

امحد نبيل االلفى شعبية املسرح 45152
امني بكري السري الشعبية ىف املسرح املصرى 45161

ابراهيم محادة هوامش ىف الدراما و النقد 45172
وليم شكسبري املختار من املسرح الشعرى عند وليم شكسبري 45182

يعقوب الشاروىن 45191 فصول3ابطال بلدنا مسرحية من 
وليم شكسبري حلم ليلة صيف 45201

جورج برنارد شو االنسان و السوبرمان 45212
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لينني الرملى مسرحيات قصرية/وجهة نظر/بالعرىب الفصيح / من مسرحيات لينني الرملى كانك يا ابو زيد 45221
امحد سخسوخ جتارب شكسبريية ىف عاملنا املعاصر 45232

زاهر رياض نشاة املسرح االثيوىب 45242
مصطفى غنامي مسري سرحان من املقهى اىل املرثى 45252

حممد عناىن الدرويش والغازية كوميديا خيالية غنائية شعبية فانطازية 45261
السيد الشورجبى كرسى احلكومة 45271

نبيل راغب هكذا تكلم على بابا 45281
مجال عبد املقصود عامل بغبغانات 45291

سليم كتشنر االراجوز 45301
لينني الرملى انت حر 45311
لينني الرملى احلادثة 45321

حممد زكى عبد القادر لست مسيحا اغفر اخلطايا 45332
حممد سلماوى كونشرتو الناى 45341

مسري عبد العظيم الواد سيد الشغال 45351
جورج برنارد شو بيجماليون 45361

ليونس ولينا+موت دانتون مسرحيات خمتارة جورج بشنر 45371
اليكسى تولستوى مضارب البورصة 45381

سعد اهلل ونوس مغامرة راس اململوك جابر 45391
الربتو مورافيا بياتريتش تشنشى تراجيديا ىف ثالث فصول 45401
ايسخولوس النص الكامل لرتاجيديا والفرس 45411

وليم شكسبري فينوس وادونيس قصة شعرية لشكسبري 45421
خالد الصاوى اوبريت الدرافيل فانتازيا ىف التاريخ املصرى 45431

مجال حممد سامل بالعمى هبلول والوجه االخر 45442
عبد الرمحن عرنوس املختربات املسرحية ونظائرها ىف تدريب املمثل 45451

ملحة عبد اهلل اللمس صاحية و نعسان 45463
وليم شكسبري مهلت 45471

حممود ابو  دومة حتوالت املشهد املسرحى املمثل واملخرج 45481
اميل جرجس 1املسرح و عناصره االساسية ج 45493

مارفن كارلسون فن االداء مقدمة نقدية 45502
جيمس فلكر حسان مسرحية من ثالثة فصول 45511
وليم شكسبري عطيل 45521

حممد طاهر على راى املثل 45531
حممد زكى العشماوى دراسات ىف النقد املسرحى واالدب املقارن 45541

ابو احلسن عبد احلميد معمار النص املسرحى 45551
عبد الرمحن عيسوى املعوقني- التخلف العقلى 45561
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حسن عبد الوهاب حسنني 1291-1190تاريخ مجاعة الفرسان التيوتون ىف االراضى املدسةحواىل  45571
هدى بشري حماضرات و تطبيقات ىف الفنون الشعبية و الثراث 45581

تيلور القوانني الفالطون 4559
حممد مهران فلسفة برتراندرسل 45601
سعيد املقدم ايام العمر او الشتاء االخري 45611

سليمان مظهر قصة الديانات 45621
نوران اجلزيرى قراءة ىف علم الكالم الغائية عند االشاعرة 45631

عبد الرمحن حممد عيسوى تنمية الذكاء االنساىن 45641
ستيوارت برجسما سليل بلقيس 45651

جرجى زيدان علم الفراسة احلديث 45661
مراد وهبة االصولية و العلمانية 45671

حممود مراد احلكيم ووعية العائد 45901
توفيق احلكيم عودة الوعى 45911
مصطفى امني سنة ثانية سجن 45921
مصطفى امني سنة ثالثة سجن 45931
شوكت التوىن حماكمات الدجوى 45941
امحد حسني *االرض الطيبة  45951
حممود فوزى حوار على نار هادئة 45961

عبد احلميد جودة السحار ذكريات سينمائية 46051
مدكور ثابت 1996- 1896ملفات السينما املصرية  46062
مدكور ثابت العاب الدراما السينمائية 46071
مدكور ثابت الاليهام- 2االيهام التعاقدى - 1كيف تكسر االيهام ىف االفالم ؟  46081
مدكور ثابت صناعة التشويق ىف حرفية الكتابة للفليم 46091

امحد بدرخان+حممود خليل راشد سلسلة املئويات كتاب فجر السينما وكتاب السينما 46102
عادل النادى مدخل اىل فن كتابة الدراما 46112

بوجز.م.جوزيف فن الفرجة على االفالم 46122
مدكور ثابت اعادة اكتشاف فيلم مصرى خمتلف 46132
سعيد شيمى 2جتربىت مع الصورة السينمائية ج 46152
بوب بريفيت+ جون هاالس  كيف تعمل الرسوم املتحركة الفالم اهلواة 46161
بيرت نيكوللز ترمجة مدحت حمفوظ- السينما اخليالية    46172
ناجى فوزى الشرطة ىف غيون السينما املصرية 46182

مدكور ثابت تلج فوق صدور ساخنة 46192
على ابو شادى مقاالت نقدية- من افالم التسعينات  46201

رءوف توفيق السينما ما زالت تقول ال 46211
سعيد عبد الغىن حكايات سينمائية 46221
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مدكور ثابت الفنان السينمائى مازق و قدرات خاصة 46231
مسري فريد مدخل اىل تاريخ السينما العربية 46241

مصطفى حمرم مدخل اىل النقد السينمائى 46252
على ابو شادى السينما والسياسة 46261
امحد سخسوخ زمن الفن اجلميل00جنيب الرحياىن جنم  46271

فوميل لبيب جنوم عرفتهم 46281
رفيق الصبان اضواء على املاضى انطباعات نقدية سينمائية 46291
فريال كامل حسن مراد جريدة مصر السينمائية 46301
حممود قاسم عز الدين ذو الفقار هنر احلب 46311
اعتدال ممتاز 46321 عاما30مذكرات رقيبة سينما 

جزء خاص عن السينما 46331
مصطفى عبد الوهاب سينما النور والظل رؤية سينمائية ىف االفالم التليفزيونية 46341

عبد املنعم سعد السينما املصرية ىف موسم 46351
عبد الوهاب مطاوع حكايات شارعنا 46361

دار الثقافة زراعة االعضاء من وجهة نظر مسيحية 46581
مكرم جنيب احلركة الكاريزمية 46591

هوكست ماريون روسيل الغذاء الصحى و مرض السكر 46601
نيفني مجعة علم الدين فلسفة التاريخ عند ارنولد توينىب 46611

صاحل مرسى 1كنت جاسوسا ىف اسرائيل رافت اهلجان ج 46621
صاحل مرسى 3كنت جاسوسا ىف اسرائيل رافت اهلجان ج 46631

السيد اىب النصر امحد احلسيىن الفلسفة اهلندية 46641
كينيث ليتل الساللة و اجملتمع 46651

اعماق اهلندسة الوراثية 46661
رجاء عليش كلهم اعدائى 46851

توفيق احلكيم بنك القلق 46862
توفيق احلكيم اهل الكهف 46872
توفيق احلكيم عودة الروح 46883
توفيق احلكيم اشعب 46891
توفيق احلكيم محارى و عصاى و االخرون 46901
توفيق احلكيم محار احلكيم 46911
توفيق احلكيم السلطان احلائر 46921
توفيق احلكيم زهرة العمر 46932
توفيق احلكيم قلت ذات يوم 46941
توفيق احلكيم انا والقانون والفن 46951
توفيق احلكيم الرباط املقدس 46962
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توفيق احلكيم يوميات نائب ىف االرياف 46972
توفيق احلكيم النعيم العائم 46981
توفيق احلكيم اصحاب السعادة الزوجية 46991
توفيق احلكيم رحلة بني عصرين 47001
توفيق احلكيم 47011 اجملتمع0 الثقافة 0نظرات ىف الدين 
توفيق احلكيم ارىن اهلل 47023
غاىل شكرى ثورة املعتزل دراسة ىف ادب توفيق احلكيم اجليل و الطبقة و الرؤيا 47032
توفيق احلكيم طعام الفم والروح العقل 47041
توفيق احلكيم سر املنتحرة 47051
توفيق احلكيم 1عودة الروح ج 47061
توفيق احلكيم عصفور من الشرق 47071

فن التواصل مع الثقافات املختلفة- غريب عن املالوف  47081
عبد الرمحن ابو عوف توفيق احلكيم بني عودة الروح و عودة الوعى 47092

عادل حسنني جنيب حمفوظ حياة حافلة 47201
جنيب حمفوظ كفاح طيبة 47212
جنيب حمفوظ عبث االقدار 47221
جنيب حمفوظ العائس ىف احلقيقة 47232
جنيب حمفوظ رادوبيس 47242

عبد العال احلمامصى هكذا تكلم جنيب حمفوظ 47252
مصطفى عبد الغىن جنيب حمفوظ الثورة و التصوف 47261

ابراهيم فتحى جنيب حمفوظ بني القصة القصرية و الرواية امللحمية 47271
جنيب حمفوظ حول الشباب و احلرية 47282
وفاء ابراهيم الفلسفة و االدب عند جنيب حمفوظ قراءة فلسفية لبعض اعماله 47292

حممد السلماوى وطىن مصر: جنيب حمفوظ  47302
جنيب حمفوظ قلب الليل 47311
جنيب حمفوظ بني قصرين 47331
جنيب حمفوظ الباقى من الزمن ساعة 47341

اكرم رضا برنامج تدريب املدربني كيف تكون مدربا مؤثرا 47451
جيالن محزة مسافرة مع اجلراح 47461

يوسف السباعى نائب عزرائيل 47502
يوسف السباعى بني ابو الريش و جنينة ناميش 47513
يوسف السباعى ارض النفاق 47523
يوسف السباعى السقا مات 47532
يوسف السباعى ابتسامة على شفتيه 47541
يوسف السباعى اىن راحلة 47551
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هايبيشيا 47811
احسان عبد القدوس الطريق املسدود 47821
احسان عبد القدوس قلىب ليس ىف جيىب 47832
احسان عبد القدوس حائر بني احلالل واحلرام 47842
احسان عبد القدوس انا حرة 47851
احسان عبد القدوس ايام شباىب 47862
احسان عبد القدوس ثقوب ىف الثوب االسود 47872
احسان عبد القدوس شفتاة 47881

يوسف ادريس العيب 48302
يوسف ادريس ارخص لياىل 48312
يوسف ادريس جربتى الستينات 48321
يوسف ادريس احلرام 48331
يوسف ادريس حادثة شرف 48341

عبد الرمحن ابو عوف يوسف ادريس و عامله ىف القصة القصرية و الرواية 48352
يوسف ادريس مسرحية الفرافري 48361
يوسف ادريس بصراحة غري مطلقة 48371

طه حسني مراة االسالم 48601
طه حسني 3االيام ج 48611
طه حسني املعذبون ىف االرض 48622
طه حسني دعاء الكروان 48632
طه حسني 1االيام ج 48642
طه حسني 2االيام ج 48652
طه حسني احالم شهر زاد 48661

نبيل فرج ابراهيم طه حسني و معاصروه 48671
طه حسني 1على هامش السرية ج 48682
طه حسني 2على هامش السرية ج 48691
طه حسني 3على هامش السرية ج 48701

سوزان طه حسني معك 48711
طه حسني مع اىب العالء املعرى ىف سجنه 48721
طه حسني ما وراء النهر 48731
طه حسني 1مستقبل الثقافة ىف مصر ج 48741
طه حسني 2مستقبل الثقافة ىف مصر ج 48751
طه حسني الوعد احلق 48762

6طه حسني و معاركه االدبية ج  48771
طه حسني 1حديث االربعاء ج 48781
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طه حسني 2حديث االربعاء ج 48791
طه حسني 3حديث االربعاء ج 48801
طه حسني 0الوان  48811
طه حسني ىف االدب اجلاهلى 48821
طه حسني مع املتنىب 48831
طه حسني اديب 48842
طه حسني 1طه حسني و معاركه االدبية مقاالت مل تنشر من قبل ج 48852
طه حسني حديث االربعاء 48861
طه حسني اجمللد الرابع اخللفاء الراشدين- اجملموعة الكاملة ملؤلفات الدكتور طه حسني  48871

مصطفى عبد الغىن 1973- 1919املفكر و االمري طه حسني و السلطة ىف مصر  48882
طه حسني 1-مستقبل الثقافة ىف مصر- املواجهة  48891

ابراهيم عبد العزيز رسائل طه حسني 48901
طه حسني 3- مستقبل الثقافة ىف مصر - املواجهة  48911
طه حسني 4- مستقبل الثقافة ىف مصر - املواجهة  48921
طه حسني ابو العالء املعرى- اجمللد العاشر - اجملموعة الكاملة ملؤلفات الدكتور طه حسني  48931
طه حسني القسم االول من االدب اليوناىن0االدب التمثيلى- 15اجمللد 0اجملموعة الكاملة ملؤلفات الدكتور طه حسني 48941

يوسف نور عوض الرؤية احلضارية والنقدية ىف ادب طه حسني 48951
طه حسني الشيخان 48961
حيىي حقى ام العواجز 49011
حيىي حقى صح النوم 49022
حيىي حقى كناسة الدكان 49032

حممد مستجاب قيام واهنيار ال مستجاب 49322
حممد مستجاب احلزن مييل للمازحة 49332
حممد مستجاب تنميل الدماغ 49341
حممد مستجاب انه الرابع من الـ مستجاب 49351

مصطفى جاد عبد احلميد يونس رائد الدراسات الشعبية 49501
حممد حممود عبد الرازق اخليول اجملهدة 49601

حممود تيمور نداء اجملهول 49652
حممود تيمور بنت الشيطان 49662
حممود تيمور املصابيح الزرق 49672
حممود تيمور ابو اهلول يطري 49681
نبيل راغب حممد تيمور رائد للتحدث عن االدىب 49692
حممود فوزى احسان عبد القدوس بني االغتيال السياسى و الشغب اجلنسى 49701

احلسيىن احلسيىن معدى االساطري الكنعانية- اساطري العامل  49941
كومالن.ب االساطري االغريقية و الرومانية 49951
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صربى موسى مشروع قتل جارة 50002
صربى موسى حكايات صربى موسى 50012
صربى موسى فساد االمكنة 50021

جربان خليل جربان االجنحة املتكسرة 50264
جربان خليل جربان حديقة النىب 50271
جربان خليل جربان النىب 50291
جربان خليل جربان عيسى 50301

انيس منصور من نفسى 50501
انيس منصور كرسى على الشمال 50511
انيس منصور الذين عادوا اىل السماء 50522
انيس منصور وكانت الصحة هى الثمن 50531
انيس منصور معىن الكالم 50543
انيس منصور عاشوا ىف حياتى 50552
انيس منصور ارواح واشباح 50561
اجاثا كريسىت جرمية احلفل التنكرى 50771
اجاثا كريسىت الثعبان 50781
اجاثا كريسىت الوصية القاتلة 50791
اجاثا كريسىت نسيج العنكبوت 50801
اجاثا كريسىت التضحية الكربى 50811
ثروت اباظة هارب من االيام 50823
ثروت اباظة قصر على النيل 50831

عاطف عز الدين عبد الفتاح قراءة ىف الفكر الروائى عند ثروث اباظة 50841
اجاثا كريسىت ادلة اجلرمية 50851
د/امحد عتمان كليوباترا و انطونيوس دراسة ىف فن بلوتارخوس وشكسبري و شوقى 50861
ليو تولستوى القوزاق 50911
باولو كويلهو اخليميائى من روائع االدب العاملى 50922

باتريشيا ماك الكالن سارة فارعة الطول متوسطة اجلمال 50931
لورا هيلينرباند سيبيسكت أسطورة امريكية 50942
مادلني الجنيل السفر ىف الزمن 50952
بيتسى بيارز صيف البجع 50962

جريى سبينيللى اخلاسر 50972
جون نولز سالم منفصل 50981

بريستا فكني مذكرات معاصر 50991
بوريس بوليفوى قصة انسان حقيقى 51001

ميشيل دى سان بيري مهسات الشيطان 51011
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فكتور نرياسوف ىف خنادق ستالينجراد 51021
اجاثا كريسىت الليل الطويل 51031

ايفاجنلوس افريوف نداء االرض 51041
.ذهب مع الريح 51051

اكريا كروساوا العظماء السبعة 51062
بيريجبى فتاة من شارتر 51072

ديستويقسكى الوديعة 51081
فيكتور هوجر الرجل الضاحك 51091
ادوارد اخلراط حوريات البحر قصص امريكية 51101

انطون تشيخوف ثالث سنوات 51111
ويليام كار الطبيب الشرعى 51121

هانس كريستيان اندرسن 1قصص و حكايات خرافية ج 51131
2قصص و حكايات خرافية ج  51141

ليو تولستوى احلرب و السالم 51151
الكسندر دمياس الفوارس الثالثة 51161

ايرل ستانلى جاردنر خمالب من حرير 51171
سري ارثر كونان دويل the lost worldالعامل املفقود   51181

لويس عوض اسخيلوس ثالثية اوريست اجاممنون حامالت القرابني الصافحات 51191
الكسندر دمياس كونت مونت كريستو 51202
جراتسيا ديليدا رواية مرتمجة-االم  51212

ارنست هيمنجواى العجوز و البحر 51222
لوكيوس ابوليوس حتوالت اجلحش الذهىب 51231

جيزيله السنر االقزام العمالقة 51241
توىن موريسون حمبوبة 51251
ميدان كونديرا فالس الوداع 51262

املختار من امجل القصص العاملية 51273
البري كامى ترمجة حممد غطاس- الغريب  51282

هنريك ابسن بيت الدمية 51292
موليري مدرسة االزواج و سجاناريل 51302

انطون تشيخوف 51312 مأساة من اربعة فصول0الشقيقات الثالث 
فيدريكو غارسيا لوركا يرما 51322

فرانس كافكا املسخ 51332
فورسرت.م.ا اركان القصة 51342

البري كامى الطاعون 51352
جريالدمور سبعة ادباء من افريقيا كتاب اهلالل 51361
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جوزيف وودكر كراتش نسيج احلياة قصة حياتنا املتطورة 51371
كاجاوا الزعامة ىف الشرق 51382

جان ايف تادييه الرواية ىف القرن العشرين 51391
ارنست هيمنجواى ملن يقرع اجلرس 51401

جوزيف كونراد خمتارات من االدب القصصى 51412
4040البؤساء القصة اخلالدة 51421

تشارلس جارفس 2ازمرالدا ج 51431
لورد بايرون 51442 ملحمة ساخرة0دون جوان 

ميشائيل انده باهر حممد اجلوهرى/ قصة بال هناية     ترمجة د  51452
ميجل دى ترباتس سابدرا قصص مثالية 51462

مصطفى ماهر شيللر حياته اعماله 51472
جابريل جارسيا ماركيز مائة عام من العزلة 51483

ستيفان زفايج+ستيفان تفايج  العب الشطرنج 51491
ميشيل زيفاكو 1رواية فلمربج ج 51501

جان جاك روسو احالم يقظة جوال منفرد 51512
هانس كريستيان اندرسن حكايات اندرسن 51532

51542 قصة سلوفينية21صيد الديك الربى   وتضم 
حممد القصاص خمتارات من تشيخوف 51552
سلفادور داىل سلفادور داىل0يوميات عبقرى 51562

جون ملتون الفردوس املفقود 51572
مالكوم برادبرى الرواية اليوم 51582

يوكيوميشيما اعرتافات قناع 51591
جون كروكشانك البري كامى و ادب التمرد 51602

فيكتور هيغو عمال البحر 51611
ايفان ترجنيف ليزا 51621

بريل بك االبناء 51631
داناىل توماس+هنرى توماس 1اعالم الفن القصصى ج 51641
داناىل توماس+هنرى توماس 2اعالم الفن القصصى ج 51651

بلزاك املتصيدة 51661
حديث املومياء 51671

جون كينيث جالربيت الفوز رواية عن الدبلوماسية احلديثة 51681
موريس لبالن مغامرات ارسني لوبني اللص الظريف 51691

جوزيف كونراد 1لوردجيم ج 51701
جوزيف كونراد 2لوردجيم ج 51711

الربتو مورافيا قصص قصرية 51722
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روبرت بيتمان يد القاتل 51731
مىن رجب وهج الصدق 51741
مىن رجب وجوه بال رتوش 51752

عائشة ابو النور و االمضاء ، سلوى0مسافر ىف دمى  51762
قوت القلوب الدمرداشية رمزة ابنة احلرمي 51772

غادة نبيل وردة الرمال 51782
ايفلني جرات تعريب ليديا مرتى حنا- املدينة املنرية  51793
نوال مصطفى مى زيادة اسطورة احلب والنبوغ 51801
امينة السعيد معجزة احلب 51812
هيلني كيلر هيلني كيلر قصة حياتى العجيبة 51822

نادين جوردمير سقوط املطر و قصص اخرى 51832
فوزى عيسى+ حسني حممود + امحد املغرىب حرز ملون قصص قصرية لكاتبات ايطاليات معاصرات 51842
سيزا قاسم بناء الرواية 51852
جنوى وهىب قراءات ىف رؤؤس حترتق 51861

سناء البيسى الكالم الساكت 51872
نوال مصطفى امحد هباء الدين- جالل الدين احلمامصى- يوسف ادريس- جنيب حمفوظ- مصطفى امني-جنوم و اقالم  51881

ابراهيم املصرى ساعة النصر 51891
مارى واطسون طحالب متتالية قصصية 51902

مارى نيمييه ملكة الصمت 51912
سلوى بكر كوكو سودان كباشى 51922

فرجينيا وولف جيوب مثقلة باحلجارة ورواية مل تكتب بعد 51932
فالنتني راسبوتني املهلة االخرية 51941

كاى ثورب اقدام ىف الوحل 51951
جابرييل جارثيا ماركيث 1992-1947جابرييل جارثيا ماركيث خمتارات قصيصة  51961

نعم الباز نشتهى امة الرازق 51971
رمي بسيوىن الدكتورة هناء 51982

سعاد حلمى ارجوك افهمىن 51991
نوال مصطفى املتهمة باحلب 52001

راوية راشد هوس البحر وصمت الريح 52011
عمرو يوسف جزيرة املوت 52021

دون بايرن مغامرة فوق النهر او رحلة حنو املصب 52031
ايفو اندريتش 1جسر على هنر درينا ج 52041
اجاثا كريسىت رجل بال وجه 52052

صالح عبد الصبور مأساة احلالج 52202
سعد مكاوى الرجل والطريق 52211
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على ادهم صقر قريش 52222
حممد جالل بنت افندينا 52231

عبد احلكيم قاسم ايام االنسان السبعة 52241
مصطفى لطفى املنفلوطى العربات 52253

حممد فريد ابو حديد املهلهل سيد ربيعة 52261
يوسف القعيد وجع البعاد 52271

يوسف الشاروىن ادباء من الشاطىء اآلخر 52281
يوسف الشاروىن العشاق اخلمسة 52291
سليمان فياض اصوات 52303
جورجى زيدان اململوك الشارد 52313

هباء طاهر خالىت صفية و الدير 52323
ابراهيم عبد القادر املازىن صندوق الدنيا 52334

حممود البدوى العذراء و الليل 52342
خريى شلىب صحبة العشاق  رواد الكلمة والقلم 52352
فتحى غامن اجلبل 52361
فتحى غامن الرجل املناسب قصص قصرية 52371
فتحى غامن قليل من احلب كثري من العنف 52382

حممد جالل ايام املنرية 52391
عباس امحد البلد 52401

حممد فريد ابو حديد انا الشعب 52411
عبد احلليم عبد اهلل من اجل ولدى 52421

حممد عبد احلليم عبد اهلل شجرة اللبالب 52432
شوقى عبد احلكيم احزان نوح 52441

حممد املويلحى حديث عيسى بن هشام 52452
يوسف الشاروىن اخليال العلمى ىف االدب العرىب 52461

حممد امني رحلة اىل منتصف التاريخ 52472
حممد حممود عبد الرازق فن معايشة القصة القصرية 52482

غربيال اسكاروس فتاة الدير املسلمة 52491
نبيل راغب زواج العلم و االدب 52501

حسني امحد امني الف حكاية و حكاية   من االدب العرىب القدمي 52511
سيد كرمي الكاتب املصرى و روائع القصص العاملى 52525

حممد حسن عبداهلل الريف ىف الرواية العربية 52531
ابراهيم عبد اجمليد طيور العنرب 52541

جمموعة من املؤلفني 52551 وافاق00القصة العربية اجيال
عبد العال احلمامصى بئر االحباش 52561
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سيد اسحق احملاريق 52571
سعد مكاوى السائرون نياما 52581

ابراهيم اصالن مالك احلزين 52592
رجب البنا ابتسامة صغرية 52601

مجال الغيطاىن رسالة ىف الصبابة والوجد 52611
مجال بدوى حكايات مصرية 52622

يوسف الشاروىن الزحام 52631
امحد خالد توفيق e 0 s 0 p قصص 52641
خالد اخلميسى تاكسى حواديت املشاوير 52651
سليمان فياض اخلازن عامل الطبيعة 52661
حسن عثمان 1سافونا روال الراهب الثائرج 52672

سليمان فياض وبعدنا الطوفان 52681
ابراهيم عبد القادر املازىن حصاد اهلشيم 52691

عباس حممود العقاد سارة 52701
سعيد بكر دستة مشوع للعذراء 52711

عزة بدر اعناق الورد 52721
اعرتافات امراة مسرتجلة 52732

ويلكى كولنز جوهرة القمر 52741
على امني اخر يوم ىف اجلنة 52751

يوسف الشاروىن اخر العنقود جمموعة قصص قصرية 52761
عالء االسواىن عمارة يعقوبيان 52771

عبد الوهاب مطاوع عاشوا ىف خياىل 52781
هانزهيلمت كريست ليلة املؤامرة 52791

مجال الغيطاىن اوراق شاب عاش منذ الف عام 52801
جرجى زيدان (روايات تاريخ االسالم  )  1فتاة غسان ج 52811

جورجى زيدان (روايات تاريخ االسالم  )  2فتاة غسان ج 52821
جرجى زيدان ارمانوسة املصرية 52832

عبد الفتاح شلىب 52841 املقدسى البشارى12قصص الرحالة واملكتشفني ج
حممد عبد الغىن حسن 52851 الكابنت سكوت والقطب اجلنوىب8قصص الرحالة واملكتشفني ج

رءوف توفيق سينما الزمن الصعب 52861
حممود دمهوش (رواية)خلف االبواب املغلقة  52871

خريى شلىب الدساس 52881
مجال الشاعر ضحكت فاشعلت احلرائق 52891

سعيد بكر السكة اجلديدة 52901
عبد العال احلمامصى فرحة االجراس 52911
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عبد الفتاح رزق الوليمة 52921
مسري سرحان املختار من روائع القصة العربية احلديثة 52932

ابراهيم عبد اجمليد سفن قدمية 52942
سعيد الكفراوى البغدادية 52952

ادوار اخلراط حمطة السكة احلديد 52962
عالء الديب 52971 القاهرة0 احلصان االجوف 0 الشيخة 0ثالث روايات قصرية 
عالء الديب زهر الليمون 52982
خريى شلىب السنيورة و قصص اخرى 52991
خريى شلىب العراوى 53002
االنبا/يوحنا قلته قرية غرب النيل 53011

مصطفى عبد الغىن الرواية الفلسطنية من النكبة اىل االنتفاضة- الغيم واملطر  53021
حجاج حسن ادول (رواية  )الكشر  53032

عبداهلل اجلفرى احللم املطعون 53042
يوسف عز الدين عيسى الرجل الذى باع راسه 53051

حلمى حممد القاعود الرواية التارخيية ىف ادبنا احلديث دراسة تطبيقية 53061
عبد السالم حممد الشاذىل 1952 - 1834شخصية املثقف ىف الرواية الفنية العربية احلديثة مبصر  53072

غاىل شكرى اهنم يرقصون ليلة راس السنة 53082
ابو بكر امام الكالم رامسال 53091
جابر عصفور زمن الرواية 53102
حممد بدوى الرواية احلديثة ىف مصر دراسة ىف التشكيل و االيديولوجيا 53111

مصطفى عبد الغىن االجتاة القومى ىف الرواية العربية 53121
حممد حسن عبداهلل الواقعية ىف الرواية العربية 53132

فوزى فهمى املفهوم الرتاجيدى و الدراما احلديثة 53142
حمىي الدين الالذقاىن اباء احلداثة العربية 53151

عالء الديب 1982- 1952وقفة قبل املنحدر   من اوراق مثقف مصرى  53161
امحد اخلصخوصى احلمق و اجلنون ىف الرتاث العرىب من اجلاهلية اىل هناية القرن الرابع 53172
مصطفى ناصف الوجه الغائب 53182

نعمان عاشور مع الرواد 53191
عبد احلميد جودة السحار احلفيد 53202

حسن جوهر املنجم-روائع القصص للشباب 53211
حممد مصطفى هدارة املنصورة  قصة البطولة العربية وهزمية لويس التاسع 53221
حممد ابو اخلري حممد فدائى ىف القناة 53231

عبد اهلل الطوخى دراما احلب و الثورة 53242
يوسف القعيد بلد احملبوب 53252

عبد الفتاح مرسى رواية الدحديرة 53261
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حممود البدوى مدينة االحالم 53271
عبد الغفار مكاوى حماكمة جلجاميش ىف عشر لوحات درامية 53281
حممد سعيد العريان على باب زويلة 53291

يوسف عز الدين عيسى العسل املر 53301
خريى شلىب بغلة العرش 53311

عبد احلميد جودة السحار ام العروسة 53322
جار النىب احللو حلم على هنر 53331
حممود البدوى العربة االخرية 53341

ابراهيم عبد اجمليد بيت اليامسني 53351
حممود الورداىن رائحة الربتقال 53361

سعيد الكفراوى بيت للعابرين 53371
سعد مكاوى ال تسقىن وحدى 53381

حيىي حقى دماء وطني 53392
هباء طاهر باالمس حلمت بك 53401

مصطفى راشد انه اخى 53411
باولو كويلهو ساحر الصحراء 53421

زيد مطيع دماج الرهينة 53431
جنيب حمفوظ السهم 53441

عبد الفتاح عبد الرمحن اجلمل اللعب ىف احللقة 53451
اعرتافات الفىت عزيز 53461

بيدبا كليلة و دمنة 53474
سليمان الشطى رجل من الرف العاىل 53481
يوسف الشاروىن حالوة الروح 53491

حممد عفيفى ابتسم من فضلك 53502
غربيال وهبة 53511 قصص قصرية0جسر بنات يعقوب  

حممد زكى عبد القادر مطلقة ىف االنتظار 53521
عبد اجلليل شلىب لنجيب حمفوظ- حكاية اوالد حارتنا  53532

جمدى سالمة و ختضر اوراق اخلريف 53541
حممود كامل اللهب املدفون 53551

على سامل اعرتافات زوج 53562
حممود السعدىن خوخة السعدان 53571

فؤاد دوارة ىف القصة القصرية 53581
بيدبا كليله ودمنة 53591

مصطفى حممود اخلروج من التابوت 53601
عصمت سيف الدولة مذكرات قرية 53611
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سعد مكاوى الرواية ىف االدب 53622
حممود السعدىن محار من الشرق 53633
حممود السعدىن عودة احلمار 53641

خليل صادق مسامرات الشعب 53651
راسبوتني عن دراسات خمتلفة امهها لدية يونخ وامايلوناس ومورنتكو 53661

حممد عفيفى سكة سفر 53671
حممد محدى مصطفى بطولة سفينة 53681

يوسف جوهر امهات ىف املنفى 53691
ربيع الصربوت سبيل سيد املسطر 53701

حيىي حقى قنديل ام هاشم 53711
حممد احلديدى مناذج من الرواية العاملية 53721
رافت الدويرى 3اعمال كاملة ج 53731

حممد داود السما والعمى 53741
باتريك ماكجيل صرعى احلياة 53751

تشيكوف مذكرات رجل عصىب 53761
ارجوك ال تعتذر 53771

راجى عنايات حمنة النجم االسود وقصص اخرى 53781
وهب رومية الرحلة ىف القصيدة اجلاهلية 53791

املختار من الف ليلة و ليلة 53801
سهري القلماوى الف ليلة وليلة دراسة 53811

حسن حنفى من العقيدة اىل الثورة اجمللد اخلمس االميان و العمل و االمامة 53821
3الف ليلة و ليلة ج 53831

]4]الف ليلة و ليلة  53841
د/امحد عتمان االدب االغريقى ثراثا انسانيا و عامليا 53851

حممد حممد قاسم كارل يوير نظرية املعرفة ىف ضوء املنهج العلمى 53861
حممد على هديه الصورة ىف شعر الديوانيني بني النظرية و التطبيق 53871
حممد امحد برانق 8الف ليلة و ليلة  ج 53881

راوية عبد املنعم عباس ديكارات او الفلسفة العقلية 53891
بالنشى املذهب االكسيوماتيكى 53901

عبد احلليم مهنا االمل الضائع 53911
حممد كشيك و دخلت اجنيل االزهر 53921
جالل حيىي 1805 -1517مصر احلديثة 53931

جوزيف نسيم يوسف تاريخ العصور الوسطى االوروبية و حضارهتا 53941
00الف ليلة وليلة 53951

حممد على امحد الف ليلة وليلة قمر الزمان 53961

148 / 201690,  نوفمبر02



خليل حنا تادرس الف ليلة وليلة حكايات مثرية تفوق اخليال مليئة باملغامرات والسحر واجلمال 53971
خليل حنا تادرس -4-الف ليلة وليلة  53981
على امحد باكثري سر احلاكم بامر اهلل سر شهرزاد 53991
مصطفى حممود عصر القرود 54001
حسني القباىن لياىل احلب ىف فيينا 54011
ل م هارمتان الدولة و االمرباطورية ىف العصور الوسطى 54021

نعمت امساعيل عالم فنون الشرق االوسط و العامل القدمي 54031
يسرى اجلوهرى دراسات ىف اجلغرافية التارخيية 54041

حممود زيدان كنط و فلسفته النظرية 54051
على عبد املعطى حممد يبنتز 54061

بريتون بورتر احلياة الكرمية 54071
عزت زكى االخالقيات ىف حميط الفكر و الديانات 54081

جيوواير نغرين ماىن و املانوية راسة لديانة الزندقة و حياة مؤسسها 54091
امحد الشيمى رمبا ىف حلب ذات يوم و قصص اخرى 54102
ناجى شعيب 54111 شعر0 حكايات االبريق و القلة 0صندوق الشوار 

خنبة من االدباء اليابانيني خيط العنكبوت و قصص اخرى 54122
حممد عبد الواحد لقاء ىف الظالم قصص افريقية 54132

مسري سرحان على مقهى احلياة 54142
عمرو عبد السميع الفنطاس قصة حياة امة 54152

سعد اهلل ونوس حكى الطائر 54161
اندريه جيد الالاخالقى 54172

شوقى ضيف احلب العذرى عند العرب قصص 54182
يشار كمال الصفيحة و قصص اخرى 54192
حممد جربيل اجلودرية عن تاريخ اجلربتى بتصرف 54202
فتحى هاشم االسطورة 54211

مسري مراد اجملموعة القصصية الرباطيش 54221
هباء طاهر انا امللك جئت 54231

حممد التابعى بعض من عرفت 54241
ايفا بريون غاية حياتى 54251
امحد مراد الفيل االزرق 54261

احالم مستغامنى فوضى احلواس 54271
احالم مستغامنى االسود يليق بك 54281

حممد صادق هيبتا 54291
امحد مراد تراب املاس 54301
امحد مراد 1919 54311
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حممد صادق بضع ساعات ىف يوم ما 54321
حممد صادق طه الغريب 54331

امحد مراد فريتيجو 54341
عالء االسواىن شيكاجو 54351
جنيب حمفوظ اوالد حارتنا 54361
راندة غازى حامل بفلسطني 54371

لوسى يعقوب اوتار الشجن 54381
حممد صادق رواية/  حياة  - انستا  54391

عالء االسواىن نادى السيارات 54401
باربرا كارتالند اصطاده احلب 54411
باربرا كارتالند صوت ىف الظالم 54421

حممود قتاية جمموعة قصصية- تراب السفر 54431
حممود قتاية دموع و ابتسامات ىف قصص و مقاالت 54441

عبد الوهاب قتاية ىف صحبة اجلميلة 54451
عنرتة بن شداد ديوان عنرتة بن شداد 55211

عبد الرمحن الربقوقى 1شرح ديوان املتنىب ج 55561
ادونيس (مقتطفات  )املتنىب   / اهلر املنشد  55571

ابو الطيب املتنبئ 1ديوان اىب الطيب املتنبئ ج 55582
ابو الطيب املتنبئ 2ديوان اىب الطيب املتنبئ ج 55592
ابو الطيب املتنبئ 3ديوان اىب الطيب املتنبئ ج  55602

امحد سويلم (اعمال خمتارة)االعمال الشعرية ايليا ابو ماضى  55911
حممد عناىن+ مسري سرحان  امجل ما كتب شاعر الطالسم ايليا ابو ماضى 55921
امحد شوقى امجل ما كتب امري الشعراء امحد شوقى 56302
امحد شوقى املختار من ديوان شوقى لالطفال 56312
امحد شوقى امرية االندلس 56321
امحد شوقى قمبيز 56331
امحد شوقى عنرتة 56341
امحد شوقى البخيلة 56351
امحد شوقى شعر  ( 2-1 )اجمللد االول - الشوقيات   56361
امحد شوقى شعر  ( 4-3 )اجمللد الثاىن - الشوقيات   56371

امحد شوقى 56381
حافظ ابراهيم اروع ما كتب شاعر النيل حافظ ابراهيم 56802
امحد سويلم االعمال الشعرية حافظ ابراهيم اعمال خمتارة 56812
حممود تيمور 13املخبأ رقم  (االعمال االبداعية)روائع االدب العرىب  57161
حممد حجى روائع االعمال الشعرية عباس حممود العقاد 57172
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شوقى ضيف مع العقاد 57181
ابراهيم عبد القادر املازىن+ عباس حممود العقاد  الديوان ىف االدب و النقد 57191
عباس حممود العقاد اثر العرب ىف احلضارة االوروبية 57202
عباس حممود العقاد جحا الضاحك املضحك 57211

سامح كرمي العقاد ىف معاركه السياسية 57221
امحد السيد عوضني املازىن بعد نصف قرن 57371

سناء البيسى اموت وافهم 57381
بريم التونسى اجملموعة الكاملة لشاعر الشباب بريم التونسى 57533
رشدى صاحل خمتارات من شعر بريم التونسى 57541
امحد سويلم (اعمال خمتارة)االعمال الشعرية جربان خليل جربان  57901

صالح جاهني رباعيات صالح جاهني 58212
صالح جاهني عن القمر و الطني 58221

عبد الرمحن االبنودى عبد الرمحن االبنودى خمتارات 58621
عبد الرمحن االبنودى خمتارات من اعمال الشاعر عبد الرمحن االبنودى 58631
عبد الرمحن االبنودى 1ايامى احللوة ج 58641
عبد الرمحن االبنودى 2ايامى احللوة ج 58651
عبد الرمحن االبنودى 3ايامى احللوة ج 58662
عبد الرمحن االبنودى املوت على االسفلت 58671
عبد الرمحن االبنودى بعد التحية والسالم 58681

(االبنودى )اخلال عبد الرمحن  58691
امحد سويلم االعمال الشعرية امحد زكى ابو شادى اعمال خمتارة 59052

نعمات امحد فؤاد اعيدوا كتابة التاريخ 59251
خليل مطران املختار من شعر خليل مطران 59362
ايليا حاوى االخطل ىف سريته و نفسيته و شعره 59661
امحد سويلم (اعمال خمتارة)االعمال الشعرية ابراهيم ناجى  59671

ابراهيم ناجى امجل ما كتب شهعر االطالل ابراهيم ناجى 59682
ابراهيم ناجى رسالة احلياة 59691
امحد سويلم روائع االعمال الشعرية امحد سويلم املدرسة اجلديدة 60002

عبد القادر املازىن روائع االعمال الشعرية املازىن 60312
عبد البديع عبداللة 60321 ابراهيم عبد القادر املازىن16نقاد االدب ج

حممود سامى البارودى روائع االعمال الشعرية من شعر حممود سامى البارودى 60952
حممود سامى البارودى خمتارات من شعر حممود سامى البارودى 60962

امحد رامى املختار من شعر امحد رامى 61271
حممد حجى فاروق شوشة 61582
فاروق شوشة احلى عشرين قصيدة 61591
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ابراهيم الويشى خريف هيكل 61701
كرم شلىب بصراحة عن هيكل 61711

مسري سرحان املختار من شعر ابو القاسم الشاىب 61801
اغاىن احلياة ديوان ابو القاسم الشاىب 61811

حسن درويش من اجل اىب سيد درويش 62112
حسني نصار 2املختار من شعر ابن الرومى ج 62412
حممد بدوى اجلحيم االرضى  قراءة ىف شعر صالح عبد الصبور 62642

صالح عبد الصبور حياتى ىف الشعر 62653
فؤاد حداد "1ج"االعمال الكاملة  62952
فؤاد حداد 2االعمال الكاملة فؤاد حداد الزم تعيش املقاومة ج 62962
فؤاد حداد 3االعمال الكاملة ج 62972
فؤاد حداد مصر املصرية بتغىن 62982

جون ميلتون جون ميلتون شاعر الفردوس املفقود 63301
جوسيىب فريدى عايدة االوبرا القومية ملصر 63313

عبد اللطيف عبد احلليم قصائد من اسبانيا و امريكا الالتينية 63322
ستيفن سبندر احلياة و الشاعر 63331

جاستون ماسبريو االغاىن الشعبية ىف صعيد مصر 63341
ديفيد بشبندر نظرية االدب املعاصر و قراءن الشعر 63362

رينيه ويليك مفاهيم نقدية 63371
ريتشاردز.ا.ا العلم و الشعر 63381

جون جريفيس ثالث رؤى للمستقبل ادب اخليال العلمى االمريكى والربيطاىن الروسى السوفيىت 63392
جووست مسايرز الفنون واالداب حتت الضغط العوملة 63402

امحد سويلم (املدرسة اجلديدة  )روائع االعمال الشعرية حممود درويش  63651
امحد سويلم (اعمال خمتارة)االعمال الشعرية حممود حسن امساعيل  63661

امساعيل صربى روائع االعمال الشعرية امساعيل صربى اعمل خمتارة 63672
امحد سويلم االعمال الشعرية حممد عفبفى مطر 63682
امحد سويلم االعمال الشعرية على حممود طه 63692
حسن توفيق روائع االعمال الشعرية حسن توفيق 63702

بدر شاكر السياب و املذاهب الشعرية املعاصرة 63711
ماهر حسن خمتارات من الشعر 64012
حممود نسيم احلديقة خمتارات شعرية 64022

عبد املنعم رمضان (شعر  )ملاذا ايها املاضى ؟  64032
مسعود شومان 64042 شعر0قبل ما يردموا البحرية  
حممود درويش املختار من شعر حممود درويش 64052

اجلواهرى املختار من شعر اجلواهرى اجمللد االول 64062
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بشارة اخلورى اروع ما كتب شاعر الصبا و اجلمال بشارة اخلورى االخطل الصغري 64073
امحد عبد املعطى حجازى (امجل ما كتب الشعراء  )علموا اوالدكم الشعر    64082

فؤاد دوارة عشرة ادباء يتحدثون 64092
سالمة موسى االدب و احلياة 64101

حممود حسن امساعيل املختار من ديوان اغاىن الكوخ 64111
امحد عبداهلل الفاسى االطياف العائدة شعر 64121

حممد عفيفى رسوم على قشرة الليل 64131
عماد غزاىل شعر-املكان خبفة  64141
اميان بكرى شعر- اعلنت العصيان عليك  64151

حممد امللواىن اخر التوهة 64161
متاصر بنت عمرو بن احلرث بن الشريد ديوان اخلنساء 64352

عزيز فهمى ديوان عزيز 64362
النابغة الذبياىن ديوان النابغة الذبياىن 64371

امحد مصطفى حافظ شعراء ودواوين 64382
حممد ابراهيم اجليوشى 1ديوان الكاشف ج 64392

امحد شعبان ديوان سعر وتبقى املنديل االمحر 64401
نصر لوزا االسيوطى ديوان نصر لوزا االسيوطى 64432

امرىء القيس شرح ديوان امرىء القيس 64441
نازك املالئكة حياة و شعر و افكار 64752

امل دنقل خمتارات من شعر امل دنقل 64762
زينب موسى نابغة الشعر االجنليزى،اليزابيث براوننج  64771

فله جاد اهلل الدفشى جمموعة من املنظومات الشعرية و النثرية املنوعة 64791
هدى وصفى النقد االدىب 64801

شكرى حممد عياد املذاهب االدبية والنقدية عند العرب والغربيني 64811
امحد عبد املعطى حجازى نعم لفولتري ال لبونابرت 64891

عبداهلل سرور دراسات ادبية ىف اجتاهات الشعر السكندرى 65101
امحد جماهد اشكال التناص الشعرى دراسة ىف توظيف الشخصيات الرتاثية 65112

التطور والتجديدىف الشعر املصرى احلديث 65121
شعر الطبيعة ىف االدب املصرى القرن الرابع اهلجرى 65132

حممد املنسى قنديل شخصيات حية من االغاىن 65142
خمتار على ابو غاىل االسطورة احملورية ىف الشعر العرىب املعاصر مشروع نظرى 65152

هاىن اسحق فن الشعر بني التبسيط واالبداع 65164
زكى مبارك شاعرا 65452

اسرة حترير اجمللة 2001اكتوبر  (جملة فصلية)الشعر  65751
اسرة حترير اجمللة 1992 (جملة فصلية)الشعر  65761
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1978يوليو  (جملة فصلية)الشعر  65771
3جملد - اجملموعة الكاملة من جملة ابوللو  65781

عبداهلل االمام 1عبداهلل الندمي االعداد الكاملة جمللة االستاذ ج 65792
عبداهلل الندمي االعداد الكاملة جمللة االستاذ 65802

فادية فؤاد محيدو حممد سرتوس- البنائية عند ليفى  66021
سليم حسن 1االدب املصرى القدمي او ادب الفراعنة ج 66031
سليم حسن 2االدب املصرى القدمي او ادب الفراعنة ج 66041

وهب امحد رومية شعرنا القدمي و النقد اجلديد 66051
وهب رومية الشعر و الناقد من التشكيل اىل الرؤيا 66061

امحد سخسوخ الدراما الشعرية بني النص و العرص املسرحى 66072
امحد هيكل ىف االداب و اللغة 66081
على شلش 1952-1939اجتاهات االدب ومعاركه ىف اجملالت االدبية ىف مصر  66092

صالح فضل نظرية البنائية ىف النقد االدىب 66101
حممد حسني هيكل (دراسات ىف شعر البارودى و شوقى و حافظ  )0االدب و احلياة املصرية  66111

عبداهلل سرور ىف البالغة العربية حبوث و دراسات 66121
عبد العاطى شلىب فن االبداع االدىب 66131
مصطفى ناصف حماورات مع النثر العرىب 66141

عبد الرمحن ابو عوف فصول ىف النقد و االدب للفنانة طاهرة بني فداء 66152
عبد الواحد حسن الشيخ البالغة و قضايا املشرتك اللفظى 66161

نافع اجلوهرى اخلفاجى املختصر ىف النحو املسمى الزهور الندية ىف الدروس النحوية 66171
حممد فكرى اجلزار العنوان وسيموطيقا االتصال االدىب 66182
عبد اجمليد حنون الالنسونية واثرها ىف رواد النقد العرىب احلديث 66192

عبد العليم ابراهيم صفوة العروض 66201
مصطفى راشد اه يا بلد 66211

رانيا سليمان عباس نزار قباىن ىف احلى اشعار احلب والغزل والقصائد املغناة 66221
لويس عوض بلوتوالند 66401

حسن فتح الباب تنويعات على حلن السندبات 66412
عمر جنم غياب اخلضور حضور الغياب 66422

امحد خميمر شعر- اشواق بوذا  66442
محيد سعيد الكشف عن اسرار القصيدة 66752

اىب الفضل بديع الزمان اهلمذاىن مقامات اىب الفضل بديع الزمان اهلمذاىن 66761
حممد مهدى الشريف مصطلح نقد الشعر عند االحيائيني 66771

حممد حامد اجلذور الفرعونية لالغنية املصرية 66782
عبد الدامي الشاذىل بصمات منقوشة على جدار الزمن  اشعار بالعامية املصرية 66791
عبد اللطيف محزة االدب املصرى من قيام الدولة االيوبية اىل جمئ احلملة الفرنسية 66802
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جمموعة من كبار الكتاب واملفكرين املقامة 66811
66821 العصر اجلاهلى1الروائع من االدب العرىب ج

فاروق سعد مقامات بديع الزمان اهلمذاىن 66831
عباس خضر ذكرياتى االدبية 66842

زين كامل اخلويسكى شعراء الغزل ىف العصر االموى اخبارهم واشعارهم 66851
حممد عناىن االدب و فنونه 66862

حسني منصور بشار بن برد بني اجلد و اجملون 66871
صالح فضل بالغة اخلطاب و علم النص 67091

حممد مصطفى ابو شوارب مجاليات النص الشعرى قراءة ىف اماىل القاىل 67101
صالح فضل نربات اخلطاب الشعرى 67112
عبداهلل سرور تاريخ الشعر العرىب  حبوث و مقاالت 67122
جابر عصفور مفهوم الشعر دراسة ىف الثراث النقدى 67132

حممد مصطفى هدارة اجتاهات الشعر العرىب ىف القرن الثاىن اهلجرى 67141
اىب عبد اهلل احلسني بن امحد بن احلسني الزوزىن شرح املعلقلت السبعة  ويليه املعلقات الثالث املتممة للعشر 67151

حممد حممد الكومى ذو الرمة حياته و شعره 67161
اىب العالء املعرى 1رسالة الغفران ج 67171
اىب العالء املعرى 3 ،2رسالة الغفران ج 67181

عبد اهلل حممد الغذامى اخلطيئة والتكفري من البنيوية اىل التشرحيية    قراءة نقدية لنموذج معاصر 67192
مصطفى عناىن+ امحد االسكندرى  الوسيط ىف االدب العرىب و تارخيه 67201

حممد مندور النقد النهجى عند العرب و منهج البحث ىف االدب و اللغة 67212
جورجى زيدان تاريخ اداب اللغة العربية 67222

عبد العزيز حممود عبد العزيز دراسات و قضايا ىف قصيدة النثر العربية حتوالت النظرة و بالغة االنفصال 67232
2جماىن االدب ج 67241

وليد منري 67251 ميخائيل نعيمة5نقاد االدب ج
جابر عصفور نظريات معاصرة 67261
مجال مقابلة شكرى عياد7نقاد االدب ج 67271

خمتارات ىف الدراسات االدبية والقراءة التحليلية وحتليل االخطاء 67281
حممد حممد الكومى قضايا ادبية 67291

زين كامل اخلويسكى 1الفية ابن مالك ىف النحو والصرف شرح ميسر ج 67301
خمتارات من شعر فاروق جويدة قصائد للوطن 67311

حممود طه على امجل ما كتب شاعر اجلندول 67321
د/عزيزة سعيد حممود 67411 قارة اسيا1االثار اليونانية و الرومانية ىف العامل العرىب ج
د/عزيزة سعيد حممود 67421 قارة افريقية2االثار اليونانية و الرومانية ىف العامل العرىب ج

جيمس بيكى االثار املصرية ىف وادى النيل 67431
االثار املصر 6744
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احلسني بن امحد املرصفى الوسيلة االدبية 67451
حممد الشحات 67461 شعر0عندما تدخلني دمى 

حممد بن سالم اجلمحى طبقات الشعراء 67472
نيقوال بوالو فن الشعر 67482

امحد امحد بدوى االثار املصرية ىف االدب العرىب 67491
فتحى سعيد جورجى م75 سلسلة كتابك ج0 رحلة الشعر و الذكريات 00ابو الوفا  67501

امحد احلمالوى هنر الربيع ىف املعاىن و البيان و البديع 67511
مجال عبد اجمليد البديع بني البالغة العربية و اللسانيات النصية 67522

اجلاحظ هتذيب احليوان للجاحظ 67532
حممد مصطفى ابو شوارب ليحىي بن معطى-البديع ىف علم البديع  67541

اىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ 2احليوان للجاحط ج 67551
اىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ 3احليوان ج 67562
اىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ 4احليوان ج 67572
اىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ 6احليوان ج 67592
اىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ 7احليوان للجاحظ ج 67602

هوجوال خيتنرتيت 1املوسيقى و احلضارة ج 69002
شارل بريس اصول املوسيقى 69011

برنارد شامبينيول ..تاريخ املوسيقى 69021
بول هنرى النج املوسيقى و احلضارة 69031

االدوات املوسيقية و استخدامها ىف العبادة و الشهادة املسيحية و هل هلا مصادقة كتابية ؟س ه براون 69041
خريى امللط تاريخ و تذوق املوسيقى العربية 69331

محدى طربني دروس املوسيقى واالحلان 69341
كيف حتصل على الصوت الساحر 69351

عبد احلميد توفيق زكى التذوق املوسيقى وتاريخ املوسيقى املصرية 69362
جفرى بريس قصة املوسيقى 69371

امحد شفيق ابو عوف املوسيقى الشرقية 69381
حممود امحد احلفىن موسيقى قدماء املصريني 69392

فكرى بطرس البيانو0االورج0اجليتار0علم نفسك املود  69401
عمرو عبده دياب الفيوليت- اجليتار - البيانو -  لغة املوسيقى 1موسوعة االالت املوسيقية ج 69411
عمرو عبده دياب الدرامز- الكالرنيت - الفلوت -  الرتومبيت 2موسوعة االالت املوسيقية ج 69421

كامل ابراهيم غربيال 1التوقيعات املوسيقية ملرادات الكنيسة املرقسية ج 69701
راغب مفتاح املوسيقى القبطية 69712

صفاء حممد شوقى مهدى ادوات الطفل املوسيقية 70001
عادل كامل االالت و االدوات املوسيقية 70011
عادل كامل املرشد ىف الرتبية املوسيقية 70021
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عادل كامل الرتبية املوسيقية 70031
عادل كامل التعبري و التذوق املوسيقى 70042

فوزى شاهني اثر املوسيقى و الفن التشكيلى على مسرح احلكيم 70332
زين نصار عامل املوسيقى 70342

عزيز الشوان املوسيقا للجميع 70352
(س - أ  ) 1فهرس املوسيقى و الغناء العرىب القدمي ج 70361

فاروق جويدة عبد الوهاب اوراقة اخلاصة جدا 70371
رتيبة احلنفي 1املوسوعة املوسيقية امليسرة ج 70501
رتيبة احلنفي 2املوسوعة املوسيقية امليسرة ج 70511
رتيبة احلنفي 3املوسوعة املوسيقية امليسرة ج 70521
رتيبة احلنفي 4املوسوعة املوسيقية امليسرة ج 70531
رتيبة احلنفي 5املوسوعة املوسيقية امليسرة ج 70541
عزيز الشوان و منطق- املوسيقى تعبري نغمى  70702

حممد كمال امساعيل التحليل والتوزيع االوركسرتاىل 70712
مسحة اخلوىل من حياتى مع املوسيقى 70722
حممد عمران ىف املوسيقى الشعبية املصرية تاسيس نظرى و تطبيقات عملية 70733

مسري حيىي اجلمال تاريخ املوسيقى املصرية اصوهلا و تطورها 70742
هنرى جورج فارمر مصادر املوسيقى العربية 70752
ليوناردو دافنشى نظرية التصوير 71152

عز الدين حممد جنيب فجر التصوير املصرى احلديث 71161
عز الدين حممد جنيب التصوير علم وفن ايا كانت هوايتك فالكامريا ىف خدمتك 71172

امحد فؤاد البكرى 71181 االضاءة3الكامريا للهواة ج
امحد باث تيمور التصوير عند العرب 71192

جورج نصرى فن التصوير 71201
مصطفى يسرى االسس التكنولوجية و التصميمية للتصوير الفوتغراىف 71211

نصر الدين البحرة ( 2 )الضحك تاريخ و فن  71371
نصر الدين البحرة ( 1 )الضحك تاريخ و فن  71381

امحد رجب ضربة ىف قلبك 71392
امحد رجب مطرب االخبار 71401

شوقى ضيف الفكاهة ىف مصر 71411
امحد مستجري علم امسه الضحك 71422

حممود السعدىن الظرفاء 71432
حممد عناىن فن الكوميديا 71441
جمدى صابر من االدب الساخر السكوت من ذهب 71451
حزين عمر مع الضاحكني 71461
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هنرى برجسون الضحك 71472
امساعيل ابو راس نوادر املغفلني واحلمقى 71481
مصطفى حسني كمبورة ىف الربملان 71492
حسن احلفناوى حكايات ونوادر 71501

عادل محودة كيف يسخر املصريون من حكامهم 71512
امحد رجب كالم فارغ 71522

امحد طوغان كاريكاتري طوغان 71531
احسان عبد القدوس ابيض واسود 71541

عادل كامل الكاريكاتري ىف مصر 71552
امحد رجب توته توته 71561
امحد رجب االغاىن الالرجباىن 71571
امحد رجب يوميات محار 71581
امحد رجب 2مذكرات محار ج 71591

حممود السعدىن مذكرات الولد الشقى 71601
افكار ضاحكة 71611

سيد كرمي احلكم و االمثال ىف االدب الفرعوىن 71691
عادل غريب قاموس االمثال العامية 71701
عادل حليم 1قالوا ىف االمثال ج 71713

حممد صديق املزاتى حكم وامثال شعبية 71721
كرم االبنودى (قنا منوذجا  )االمثال الشعبية اجلنوبية  71731

حممد عناىن 71741 ويتضمن اكثر من الف مثل عرىب مع شروحها من حرف اهلمزة اىل الراء1املختار من جممع االمثال ج
حمرم كمال احلكم واالمثال والنصائح عند املصريني القدماء 71751

عبد الغىن صاحل معوض حكم و امثال   خواطر حلكيم الزمان 71761
القمص/القس/اغسطينوس الربموسى امثال خالدة من الشرق و الغرب 71772

امحد تيمور باشا الكنايات العامية مشروحة ومرتبة على االحرف اهلجائية 71781
امحد تيمور باشا االمثال العامية مشروحة ومرتبة حسب احلرف االول من املثل مع كشاف موضوعى 71791

سليم عرفات املبيض مالمح الشخصية الفلسطينية ىف امثاهلا الشعبية 71801
القس/بيشوى فؤاد واصف 179احرتس من هذه االمثال الشعبية ال 71813

117شنودة الثالث بابا االسكندرية  خمتارات من االدب و احلكمة و االمثال الشعبية 71824
(سابقا  )وهيب عزيز خليل - القمص /مرقس عزيز خليل خواطر روحية من األمثال الشعبية و الكلمات الدورية 71833

حممود سليمان ياقوت فن الكتابة الصحيحة 72001
امحد النكالوى+ مصرى حنورة  فن اعداد و كتابة البحوث و الرسائل اجلامعية 72011

حممود عباس محودة تطور الكتابة اخلطية العربية دراسة النواع اخلطوط و جماالت استخدامها 72021
صاىف ناز كاظم تالبيب الكتابة 72031

عبد العاطى شلىب فن الكتابة 72041
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مهدى السيد حممود تعليم خط النسخ للمبتدئني 72052
مهدى السيد حممود تعليم خط الرقعة للمبتدئني 72062
مهدى السيد حممود كيف تكتب خطا مجيال بقلمك العادى؟ 72071

يوسف زيدان املخطوطات االلفية كنوز خمفية 72403
مصطفى السيد يوسف صيانة املخطوطات علما و عمال 72411

عبد العزيز بن حممد املسفر املخطوط العرىب و شئ من قضاياه 72421
عبد املعز شاهني طرق صيانة و ترميم االثار و املقتنيات الفنية 72431

عزت زكى حامد قادوس مبادئ ترميم االثار 72441
عزت زكى حامد قادوس مدخل اىل علم االثار 72451

فاروق امحد مصطفى املوالد دراسة ىف العادات و التقاليد الشعبية 72701
على عبد الواحد واىف 1غرائب النظم و التقاليد و العادات ج 72711
جون لويس بوركهارت العادات و التقاليد املصرية 72723

وليم نظري العادات املصرية بني االمس واليوم 72731
حممد عبد احلميد بسيوىن اداب السلوك عند املصرييني القدماء 72742

مروه عماد الدين 72753 سؤال وجواب ىف االتيكيت  كيف تتعامل مع االخرين بفن وذكاء ولباقة ؟وكيف تتجنب الوقوع ىف املواقف احل500
د/اوسم وصفى فيها امل مسات ثقافية مصرية معطلة للتقدم و مسئوليتنا عنها 72761

عالء الدين عبد العزيز حماضرات ىف جغرافيا السياحة 73001
حسني كفاىف رؤية عصرية للتنمية السياحية ىف الدول النامية 73022
امحد مصطفى سياحة حملية و دولية 73031

مىن عمر بركات صناعة الضيافة بني احلاضر واملاضى 73041
حسني عبد الرمحن ابو رشد جدة بني املاضى واملستقبل 73051

حممد سيد عابد التنمية السياحية ادوات التحليل االساسية 73061
عبري امحد عطيه اجلغرافيا السياحية وتطبيقاهتا املختلفة 73071

حممد الفتحى بكري حممد جغرافية مصر السياحية 73081
حنان سعد قطارة صناعة الضيافة رؤية معاصرة 73091
خالد عمر عثمان+ رجاء زكى فراج  فن اخلدمة الصف الثالث للمدارس الثانوية الفندقية 73101

نيفني شريف املشروعات الفندقية والسياحية 73111
فريدة حممد جماهد مدخل اىل علم السياحة 73121

طارق البشرى املسلمون و االقباط ىف اطار اجلماعة الوطنية 73341
حممد مورو االلتقاء على ارضية االنتماء للحضارة االسالمية- املسلمني واالقباط  73351

جمدى خليل اقباط املهجر دراسة ميدانية حول مهوم الوطن و املواطنة 73362
عمرو عبد السميع حوارات حول املستقبل- النصارى  73372
عمرو عبد السميع االقباط و الرقم الصعب حوارات حول املستقبل 73382
ابو سيف يوسف االقباط و القومية العربية دراسة استطالعية 73392

حسني كفاىف املسيحية واالسالم ىف مصر 73403
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حممد عبداهلل عنان مصر االسالمية وتاريخ اخلطط املصرية 73412
حسن حنفى ( 1997 - 1897 )مجال الدين االفغاىن املائوية االوىل  73421
امني اخلوىل اجلندية و السلم دافع و مثال 73432

عبد العاطى حممد شيوخ بال خناجر حتوالت االسالم السياسى ىف مصر 73442
وليم سليمان املسيحية واالسالم ىف مصر ودراسات اخرى 73451
خالد زيادة املسلمون واحلداثة االوروبية 73461

املعرفة والسلطة ىف التجربة االسالمية 73471
4احلروب الصليبية ج 74191
3احلروب الصليبية ج 74201

وليم ستابز 1ج (صالح الدين و ريتشارد  )احلرب الصليبية الثالثة  74211
ترمجة وتعليق حسن حبشى- اجلزء الثاىن  (صالح الدين وريتشارد )احلرب الصليبية الثالثة  74221

علية عبد السميع اجلنزورى (املقدمات االساسية  )احلروب الصليبية  74231
حسن حبشى ذيل وليم الصورى 74241

74251 م1221 -1218احلملة الصليبية اخلامسة محلة جان دى برين على مصر 
عزيز سولاير عطية احلروب الصليبية و تاثريها على العالقات بني الشرق و الغرب 74263
عزيز سولاير عطية العالقات بني الشرق والغرب جتارية ثقافية صليبية 74271
عبد الكرمي غالب القاهرة تبوح باسرارها 74552

مجال محدان القاهرة 74564
شحاتة ابراهيم عيسى 0القاهرة  74572

نعمات امحد فؤاد القاهرة ىف حياتى 74581
عباس الطرابيلى احياء القاهرة احملروسة 74592

حممد عبد الواحد حرائق الكالم ىف مقاهى القاهرة 74602
عباس الطرابيلى شوارع هلا تاريخ سياحة ىف عقل االمة 74612

فصول من التاريخ االجتماعى للقاهرة العثمانية 74621
يونان ليبب رزق القسم االول - (اجلزء الثاىن)- ديوان احلياة املعاصرة  75311
يونان ليبب رزق 75321 القسم الثاىن2ديوان احلياة املعاصرة ج
يونان ليبب رزق القسم االول - (اجلزء الثالث)- ديوان احلياة املعاصرة  75331
يونان ليبب رزق القسم االول- اجلزء الرابع - الكتاب السادس - ديوان احلياة املعاصرة  75341
يونان ليبب رزق الكتاب السابع- ديوان احلياة املعاصرة  75351
يونان ليبب رزق الكتاب الثامن- ديوان احلياة املعاصرة  75361
يونان ليبب رزق الكتاب التاسع- ديوان احلياة املعاصرة  75371
يونان ليبب رزق الكتاب العاشر- ديوان احلياة املعاصرة   75382
يونان ليبب رزق الكتاب احلادى عشر- ديوان احلياة املعاصرة  75391

حممد رمزى البالد املندرسة- القسم االول  - 1945القاموس اجلغراىف للبالد املصرية من عهد قدماء املصريني اىل سنة  75701
حممد رمزى 1البالد احلالية ج : القسم الثاىن- 1945القاموس اجلغراىف للبالد املصرية من عهد قدماء املصريني اىل سنة  75713
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حممد رمزى اجلزء الثاىن: القسم الثاىن - 1945القاموس اجلغراىف للبالد املصرية من عهد قدماء املصريني اىل سنة  75722
حممد رمزى اجلزء الثالث- القسم الثاىن  - 1945القاموس اجلغراىف للبالد املصرية من عهد قدماء املصريني اىل سنة  75732
حممد رمزى اجلزء الرابع- القسم الثاىن  - 1945القاموس اجلغراىف للبالد املصرية من عهد قدماء املصريني اىل سنة  75742
حممد رمزى 1945من عهد قدماء املصريني اىل سنة : فهرس القاموس اجلغراىف للبالد املصرية 75752

االقتصاد      حقائق عن اسرائيل 76041
جمدى شندى النزاع العرىب على احلدود حدودكم يا عرب وثائق تارخيية حدود فلسطني 76051

م1946النقود العربية الفلسطينية و سكتها املدنية االجنبية من القرن السادس قبل امليالد و حىت عام سليم عرفات املبيض 76062
عبد الوهاب املسريى دراسة ىف احلركات اليهودية اهلدامة و السرية- اليد اخلفية  76072

ممدوح حامد عطية الربنامج النووى االسرائيلى و االمن القومى العرىب 76082
عبد العال الباقورى نصف قرن من الصراع00العرب و اسرائيل  و فلسطني    76091

السيد يسني تشريح العقل االسرائيلى 76101
جهاد عودة اسرائيل والعالقات مع العامل االسالمى 76112

طارق البشرى العرب ىف مواجهة العدوان 76121
رشاد عبد اهلل الشامى اشكالية اهلوية ىف اسرائيل 76131

حممد خليفة التونس  تقدير الكتاب عباس العقاد- بروتوكوالت حكماء صهيون     ترمجة -  اخلطر اليهودى    76142
امحد هباء الدين اسرائيليات و ما بعد العدوان 76151
عرفة عبده على 2000يهود مصر منذ عصر الفراعنة  حىت عام  76162

حمسن على شومان 1اليهود ىف مصر العثمانية حىت القرن التاسع عشر ج 76171
فوزى فهمى اوجاع معاصرة 76181

عبد الوهاب حممد املسريى االكاذيب الصهيونية من بداية االستيطان حىت انتفاضة االقصى 76191
السيد يسني االسطورة الصهيونية و االنتفاضة الفلسطينية 76201
جهاد عودة فلسطني و ارهاب الدولة االسرائيلية 76211

مجال الشناوى 76221 عاما ىف سجون اسرائيل21
مصطفى حممود اسرائيل النازية و لغة احملرقة 76231

لطفى اخلوىل العرب و اسرائيل 76242
عبد الوهاب املسريى االنسان و احلضارة 76251

هباء فاروق فلسطني باخلرائط و الوثائق 76261
بركات امحد نظرة جديدة       ترمجة حممود على مراد-حممد و اليهود   76271

ضياء احلاجرى اسرائيل من الداخل 76281
عبد الوهاب املسريى االنتفاضة الفلسطينية واالزمة الصهيونية 76291

هويدا عبد العظيم رمضان اليهود ىف مصر االسالمية من الفتح االسالمى حىت العصر االيوىب 76301
حممود وهبة اسرائيل والعرب والسوق الشرق اوسطية 76311
على سامل رحلة اىل اسرائيل 76321

عبد احملسن اخلشاب تاريخ اليهود القدمي مبصر 76331
مصطفى بكرى خطة اغتيال ياسر عرفات 76341
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7/1999 1986-1984القوانني و القرارات و املنشورات الوزارية و تعليمات الصندوق الصادرة خالل االعوام من على ابراهيم بدر 76651
8/1999 1989-1987القوانني و القرارات و املنشورات الوزارية و تعليمات الصندوق الصادرة خالل االعوام من على ابراهيم بدر 76661
6/1999 1993-1990القوانني و القرارات و املنشورات الوزارية و تعليمات الصندوق الصادرة خالل االعوام منعلى ابراهيم بدر 76671
9 /1997حىت1994القوانني و القرارات و املنشورات الوزارية و تعليمات الصندوق الصادرة خالل االعوام من على ابراهيم بدر 76681

لبيب مسيحه حنا+على ماجد جمموعة القوانني والقرارات واملنشورات اخلاصة بالتسجيل 76691
ناصر االنصارى اجململ ىف تاريخ القانون املصرى 76852
ناثان ج براون القانون ىف خدمة من ؟ احملاكم السلطة اجملتمع 76862

جالل على العدوى احلقوق وغريها من املراكز القانونية 77021
حممد حسني منصور مفهوم وفلسفة وجوهر القانون: نظرية القانون 77031

عصام انور سليم املوجز ىف املدخل للعلوم القانونية 77041
حممد حسن قاسم+ حممد رمضان ابو السعود  املدخل اىل العلوم القانونية و االلتزامات- مبادئ القانون  77051

حممد حسني منصور قانون االثبات مبادىء االثبات وطرقه 77061
رمضان حممد ابو السعود احكام االلتزام 77071

اماىن قنديل املوسوعة العربية للمجتمع املدىن 77082
القانون اجلنائى عند الفراعنة 77091

رمسيس هبنام العدوان على الناس ىف اشخاصهم- العدوان على امن الدولة الداخلى - القسم اخلاص ىف قانون املعقوبات  77231
عوض حممد قانون العقوبات القسم العام 77241

جمموعة العقوبات 77251
مصطفى كمال طه -احلوادث البحرية - النقل البحرى - اشخاص املالحة البحرية - السفينة - مقدمة - القانون البحرى  77351
مصطفى كمال طه امللكية التجارية و الصناعية- الشركات التجارية - االعمال التجارية و التجار - مقدمة - القانون التجارى  77361

على البارودى القانون التجارى 77371
حممد فريد العريىن مبادىء القانون التجارى دراسة ىف االدوات القانونية 77381

هاىن حممد دويدار+ جالل وفاء حممدين  مبادئ القانون التجارى و البحرى 77391
انور العمروسى اسئلة وقضايا االسرة ىف الشريعة االسالمية مع احكام النقض احلديثة 77401

قانون االحوال الشخصية لغري املسلمني 77411
امحد فراج حسني احكام الزواج ىف الشريعة االسالمية 77421
عصام انور سليم اصول االحوال الشخصية لغري املسلمني 77431

اللجنة االوروبية حلقوق االنسان و دورها ىف تفسري و محاية احلقوق و احلريات االساسية لالفراد و اجلماعاتخري الدين عبد اللطيف حممد 77501
البسيوىن عبد اهلل بسيوىن علم االجتماع القانوىن ىف دراسة حقوق االنسان 77512

عمرو مجعة 2منظومة حقوق االنسان ىف مائة عام ج  77522
مسرية حبر املدخل لدراسة االقليات 77531

ماجد راغب احللو القانون االدارى 77651
ابراهيم عبد العزيز شيحا الوسيط ىف مبادىء واحكام القانون االدارى 77661

حسن عثمان قوانني و قرارات زيادة املعاشات 77771
حممد حسني منصور النظام القانوىن لالسرة ىف الشرائع غري االسالمية 77831
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امينة مصطفى النمر االختصاص- التنظيم القضائى  - ذاملدخل لدراسة قانون املرافعات 1قوانني املرافعات ج 77881
جالل ثروت 1ج (دراسة ىف علم االجرام )الظاهرة االجرامية  77991

حممد السعيد الدقاق مصادر القانون الدوىل العام 78111
حممد سامى عبد احلميد 78121 القانون الدبلوماسى والقانون القنصلى والقانون الدوىل ل1 احلياة الدولية ج3اصول القانون الدوىل العام ج

جمدى اجلابرى املساواة و احلرية (قاضىاملشروعية )جملس الدولة  78221
حسن حممد هند "دراسة مقارنة " النظام القانوىن حلرية التعبري  78231

البدرى فرغلى نائب كل الشعب 78301
حممد حسني منصور+حممد رفعت عبد الوهاب حقوق االنسان 78362

فوزى االخناوى حقوق االنسان والضمانات الدولية 78371
ايفان كونج السحر و السحرة عند الفراعنة 78431

برنسال و مالينوفسكى السحر والعلم و الدين عند الشعوب البدائية 78441
ادوارد وليم لني ترمجة عدىل طاهر نور - 1مشائلهم وعاداهتم  ج- املصريون احملدثون  78452

حمسن جاسم املوسوى 1910 - 1704الوقوع ىف دائرة السحر الف ليلة و ليلة ىف النقد االدبىي االجنليزى  78462
عبد الرمحن صدقى الوان من احلب ىف االساطري و التاريخ و القصص العاملى 78472

سليمان مظهر اساطري من الشرق 78481
توماس بلفينش عصر االساطري 78491

حممد عدنان احلمصى 3امور ال تصدق ج 78501
مثلث برمودا مثلث الرعب والكوارث اللغز احملري الختفاء العديد من السفن والطائراتامين ابو الروس 78513

جيمس هنرى برستيد فجر الضمري 78522
شوقى عبد احلكيم دراسات ىف الرتاث الشعىب 78532
هاىن ابراهيم جابر الفنون الشعبية بني الواقع و املسقبل 78542
السيد حممد على السامر الشعىب ىف مصر 78552

توفيق على منصور حكايات اجلن االملانية 78562
جمدى اجلابرى حكايات شعبية 78572
عصام ستاتى السمسمية بني الواقع و االسطورة 78581

لطفى حسني سليم الطفل ىف الرتاث الشعىب 78591
فاروق خورشيد عامل االدب الشعىب العجيب 78601

فوزى العنتيل عامل احلكايات الشعبية 78611
انيس منصور لعنة الفراعنة وشىء وراء العقل 78623

جوش ماكدويل شغل خمك ىف عصر اخلرافات و االكاذيب 78633
حممد عبد الرمحن ادم اصل احلياة و املوت اساطري اخللق االفريقية 78641

فوزى العنتيل الفولكلور ما هو ؟ 78651
يورى سوكولوف الفولكلور قضاياه و تارخيه 78661

ياسر حسني عامل النبوات نوسرتاداموس و قراءة املستقبل 78671
طاهر سعيد عجائب بال تفسري 78681
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جيمس فريزر الغصن الذهىب 78691
سيد عويس هتاف الصامتني 78701

عاطف النمر 78711 نبؤات نوسرتاداموس00 1999هناية العامل   يوليو 
مصطفى عبد القادر نبؤات مصطفى حممود 78721

عبد احملسن صاحل االنسان احلائر بني العلم و اخلرافة 78733
مىن حجاج اساطري االغريق ابتداع وابداع 78743

راجى عنايات 78751 ظاهرة خارقة حريت العلماء30اغرب من اخليال 
مرفت العشماوى عثمان .دراسات ىف الرتاث الشعىب  78761

حممد عباس ابراهيم الثقافة الشعبية الثبات والتغري 78771
عبد الرمحن نور الدين اسرار االبراج 78781

حممد صاحل على موسوعة االبراج والفلك 78791
سعد اخلادم تصويرنا الشعىب خالل العصور 78801

خليل حنا تادرس اسرار فن التنجيم 78811
حممد سلماوى عشر برديات مصرية تامالت قصصية من وحى التاريخ 78821

فايز فرح القراءة انفع هواية 78961
جمموعة من كبار الكتاب واملفكرين ملاذا نقرا ؟ 78971

فاروق شوشة االغراء بالقراءة 78981
يعقوب الشاروىن تنمية عادة القراءة عند االطفال 78992
رشدى عبده حنني حممود عبد احللبم منسى+حممد عبد الظاهر الطفل ىف مرحلة ما قبل املدرسة 79001

حممد السيد حالوة تثقيف الطفل بني املكتبة و املتحف 79012
خنبة من االساتذة اجلامعيني مستقبل الثورة الرقمية العرب و التحدى القادم 79022

حممود عبد الرازق مجعة االخطاء اللغوية الشائعة ىف االوساط الثقافية 79032
حسن سليمان حرية الفنان 79391
اسامة اجلوهرى الفن االفريقى 79402

مصطفى سويف 79411 العبقرية ىف الفن0املواجهة 
د/فاروق بسيوىن  جاذبية سرى و رحلة بني الزمان و املكان 79421

حممد عزت مصطفى (العامل القدمي  )قصة الفن التشكيلى  79432
بدر الدين ابو غازى رواد الفن التشكيلى 79442

امحد حسني عبد اجلواد الفنون التشكيلية االساليب و املدراس 79451
شوكت الربيعى 1985 - 1885الفن التشكيلى املعاصر ىف الوطن العرىب  79462

عز الدين امساعيل امحد الفن واالنسان 79472
امحد عبد الوهاب معرض تكرميى شامل للتجربة االبداعية 79481

ولفرد جوزيف دللى العمارة العربية مبصر ىف شرح املميزات البنيانية الرئيسية للطرار العرىب 79492
حسن حشمت جتارىب ىف الفن و احلياة 79502

الفن املعاصر  جملة علمية حمكمة 79511
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شاكر عبد احلميد الفنون البصرية و عبقرية االدراك 79522
حممد شاكر الفنون البصرية بني الرداء احلسى و الفكرة العقالنية 79531
حسن محاد فنون مصر التشكيلية ىف العصر احديث رؤية مجالية ونقدية 79542

ويليام ه دافنبورت-+ ملفني كرانزبرج التكنولوجيا و الثقافة 79831
غاىل شكرى مذكرات ثقافة حتتضر 79842

انور عبد امللك دراسات ىف الثقافة الوطنية 79851
راميوند ويليامز (1950- 1780 )الثقافة و اجملتمع  79862

نللى حنا ( م 18ق  - 16ق )ثقافة الطبقة الوسطى ىف مصر العثمانية  79874
طلعت ذكرى مينا الثقافة و تنمية الشخصية املصرية 79883
السيد امني شلىب ثالث شخصيات بني الثقافة و السياسة 79892

فوزى فهمى الثقافة و قضايا اجملتمع 79901
سامى خشبة نقد الثقافة 79912
صالح قنصوة متارين ىف النقد الثقاىف 79922
انطوىن كينج الثقافة و العوملة و النظام العاملى 79933

يوسف ادريس امهية ان نتثقف ياناس 79941
يوهان هويوجنا اعالم و افكار نظرات ىف التاريخ الثقاىف 79962

اليوت.س.ت مالحظات حنو تعريف الثقافة 79971
مصطفى حممود قراءة املستقبل 79982

ادم كوبر الثقافة  التفسري االنثروبولوجى 79991
جون هارتلى 80001  كيف تنتج الثقافة ىف عامل التكنولوجيا والعوملة ؟1الصناعات االبداعية ج
جون هارتلى 80011 كيف تنتج الثقافة ىف عامل التكنولوجيا و العوملة ؟2الصناعات االبداعية ج
مجال عليان احلفاظ على الرتاث الثقاىف 80022
حامد عمار االصالح اجملتمعى اضاءات ثقافية و اقتضاءات تربوية 80031

السيد نصر الدين السيد اطالالت على الزمن االتى 80042
روبرت ردفيلد اجملتمع القروى و ثقافته 80051
حممد مصطفى مصطفى امني فكرة ال متوت 80611

سلوى امام على+مىن سعيد احلديدى   االعالم واجملتمع 80622
مسري صبحى الصحف اسرار 80631

حممد السيد شوشة اسرار على امني و مصطفى امني 80641
مرعى مدكور صحافة االدب ىف مصر 80651
مى شاهني شارع الصحافة 80661

هربرت سرتنز املراسل الصحفى و مصادر االخبار 80671
عبد العاطى حامد .مغامرات صحفى ىف قاع اجملتمع املصرى 80682
عبد العزيز شرف فن التحرير االعالمى 80691
صربى ابو اجملد امني الرافعى رائد صحافة الراى ىف مصر 80701
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رايت.ر.تشارلز املنظور االجتماعى لالتصال اجلماهريى 80711
على السلمى االعالن 80721

صالح الدين حافظ تزييف الوعى اسحلة التضليل الشامل 80731
امحد هباء الدين هذه الدنيا 80741

موسى صربى الصحافة امللعونة 80751
حمسن حممد الصحافة قصص ومغامرات 80761

فاطمة اليوسف ذكريات 80771
رمزى ميخائيل جيد 1919الصحافة املصرية وثورة  80782

حممد حسن عبد العزيز لغة الصحافة املعاصرة 80791
طارق سيد امحد عرىب- معجم مصطلحات االعالم اجنليزى  80801

نعمات امحد عثمان فنون التحرير الصحفى 80811
اشرف فهمى الصحفيون و مصادر االخبار 80821
اشرف فهمى االخراج  الصحفى والصحافة 80831
هالة سرحان املدام مرفوعة مؤقتا من اخلدمة 80841
مسري صبحى ىف دهاليز الصحافة 80851

حممد ابو االسعاد الصحافة املصرية وتزييف الوعى 80861
اعرتافات عمر الشريف- الطريق اىل هوليوود  80871

حممد مصطفى جنوم الصحافة شهود على العصر 80881
موسى صربى 80891 عاما ىف قطار الصحافة50- مذكرات موسى صربى 

امحد طاهر 81001 افريقية ىف مفرتق الطرق5سلسلة دراسات افريقية ج 
عايدة العزب موسى شخصيات افريقية ىف السياسة و الفن 81011

هنضة افريقية 81021
عبد امللك عودة 94افريقيا و متغريات  81031

مجال محدان افريقيا اجلديدة دراسة ىف اجلغرافيا السياسية 81042
نرميان عبد الكرمي امحد جمتمع افريقية ىف عصر الوالة 81051

امحد سيكوتورى 81061 الوحدة االفريقية0جتربة الثورة ىف غينيا
عبد العزيز كامل قضية كينيا 81071

فاروق مصطفى امساعيل اثنوجرافيا االنقسنا دراسة انثروبولوجية ىف منطقة باو 81081
حسن حتسني منظمة الدول االفريقية نشاهتا و ميثاقها 81091

الفصل العنصرى والعمل دراسة نقدية الثار الفصل العنصرى ىف جمال العمل ىف جنوب افريقيا 81101
فتحى حممد ابو عيانة جغرافية افريقيا دراسة اقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء 81111

عبد العزيز صادق نافذة على افريقيا 81121
حلمى شعراوى الفكر السياسى و االجتماعى ىف افريقيا 81131

حممد جربيل ( 1 )مصر ىف قصص كتاهبا املعاصرين  81141
صالح عبد الصبور قصة الضمري املصرى احلديث 81151
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يونان لبيب رزق رقيب على احداث مصر 81392
بطرس بطرس غاىل احلكومة العاملية 81402
بطرس بطرس غاىل 81411 سنوات ىف بيت من زجاج5

مفيد فوزى 81422  غاىل00عاصفة على 
بطرس بطرس غاىل قصة الصراع من اجل السالم ىف الشرق االوسط  )طريق مصر اىل القدس     81431

2مفاهيم سياسية ج 81443
بطرس بطرس غاىل الدميقراطية هى احلل ملخاطر العوملة 81462
بطرس بطرس غاىل املدخل ىف علم السياسة 81471
زكى جنيب حممود ثقافتنا ىف مواجهة العصر 81762

نافذة على فلسفة العصر الدكتور زكى جنيب حممود 81771
زكى جنيب حممود مع الشعراء 81781
زكى جنيب حممود عن احلرية احتدث 81791
زكى جنيب حممود املعقول و الالمعقول ىف تراثنا الفكرى 81802
زكى جنيب حممود ىف حتدبث الثقافة العربية 81811
زكى جنيب حممود مهوم املثقفني 81822
زكى جنيب حممود حصاد السنني 81831
زكى جنيب حممود جمتمع جديد او الكارثة 81841
زكى جنيب حممود الكوميديا االرضية 81851
زكى جنيب حممود حياة الفكر ىف العامل اجلديد 81861
زكى جنيب حممود موقف من امليتافيزيقا 81871
زكى جنيب حممود قصة نفس 81882
زكى جنيب حممود افكار و مواقف 81891
زكى جنيب حممود قصة عقل 81901
نبيل صبحى حنا حماضرات ىف اجملتمع و الثقافة و الشخصية 81913
زكى جنيب حممود رؤية اسالمية 81922
ابراهيم القرضاوى التحكم ىف اجهزة التربيد و التهوية و تكييف اهلواء 82231

صربى بولس اصالح وصيانة اجهزة التربيد وتكييف اهلواء 82241
تروت.ر.ا التربيد و تكييف اهلواء 82251

رمضان امحد حممود تكييف اهلواء  مبادىء و تطبيقات 82261
امحد ناصيف التدفئة املركزية و حساباهتا للدور السكنية الصغرية 82271
امحد ناصيف التدفئة املركزية اسئلة و اجوبة 82281

هاىن حنا سليمان التليفزيون والشباب 82443
رشدى احلديدى فن التليفزيون من اهلوائى اىل الشاشة 82451
ادوارد مستدارد 82461   التليفزيون8كتابك االول عن   ج

عبد السميع مصطفى التليفزيون و التليفزيون امللون 82471
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ف كرجيانوفسكى+ يو كوستيكوف  التلفزيون 82481
لواء/حممد فريد امحد شرح تفصيلى مبسط: التليفزيون 82491
فريد عبده حممد 82511 منوذج15راديو الشباب الكرستال طريقة عمل 

عبد الرحيم الرفاعى الراديو ذلك الصندوق السحرى 82521
عصام بصيلة+ حممد صاحل  ىف املسالة التلفزيونية 82531

طلعت ذكرى مينا التليفزيون ىف حياة اطفالنا 82544
القمص/مينا جاد جرجس 82554 التليفزيون ما له وما عليه5املوسوعة االوىل ج

عاطف عدىل العبد كيف تستفيد طفلك من التلفزيون 82562
مارى وين االطفال و ادمان التلفزيوىن 82571

نسمة امحد البطريق دراسات نقدية- التلفزيون و اجملتمع و اهلوية الثقافية  82581
امني فهمى الرتانزسستور وكيف يعمل 82591
امني فهمى صيانة واصالح اجهزة التسجيل ومسجالت الكاسيت 82601
صيانة التليفزيون دراسة عملية تطبيقية الجهزة التليفزيون ومهارات تتناول خطة الصيانة واالصالحامني فهمى 82611
امني فهمى التليفزيون امللون دراسة حتليلية مقارنة تتناول نظم التشغيل والصيانة واالصالح 82621

عصام اخلطيب+خالد الصغري 1دوائر عملية للهواة ج 82631
عصام اخلطيب+خالد الصغري 2دوائر عملية للهواة ج 82641

رشدى احلديدى فن الراديو كتاب شامل عن هندسة الراديو 82651
ماجدة موريس مبدعات تلفزيونيات جيل الستينيات 82662
يوسف مرزوق فن الكتاب لالذاعة و التليفزيون 82671
اشرف فهمى االسس الفنية لكتابة السيناريو و االخراج 82681

حممد امحد بيومى االعالن التليفزيوىن و ثقافة 82691
فاروق ابراهيم كيف يعمل التليفيون 82701
حممد شحاتة مطبوعات اهلوايات دوائر رايو الرتانزستور 82711

برتاموريس باركر احلرارة 82731
برتاموريس باركر 3الكهرباء ج 82741
برتاموريس باركر جسمك و االلة 82761
برتاموريس باركر 8اجلاذبية االرضية ج 82791
برتاموريس باركر 10جمموعة الكتب العلمية املبسطة ج: الصوت 82812
برتاموريس باركر املغنطيسات 82822
برتاموريس باركر فلتسال رجل االرصاد اجلوية 82842
برتاموريس باركر 82861  اقرب اجلريان اىل االرض15- جمموعة الكتب العلمية املبسطة 
برتاموريس باركر االالت 82881
برتاموريس باركر العلماء و ادواهتم 82901
برتاموريس باركر علم ام خرافة 82931
برتاموريس باركر املادة و اجلزيئات و الذرات 82972
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جاك جولد 83101  الراديو و التليفزيون1كل شىء عن ج
دافيد ديتز 83141  االقمار الصناعية و سفن الفضاء5- كل شىء عن 

ايفان راى تاهنيل 6كل شئ عن اجلو وتقلباته ج 83151
روبرت ملن 83171  الطيور9كل شىء عن ج

فرميان.ابرام 83211  الكهربا13كل شىء عن ج
روى تشامبان اندروز 83221  احليتان14كل شىء عن ج

روبرت ملن الفراشات و ابو دقيق 83271
هخت.م.بسى 83291  الثعابني21كل شىء عن ج

جوديث راندال 83331  الوراثة25كل شىء عن ج
معدات انقاذ االرواح بالبحر 83551

منع احلرائق و مكافحتها 83561
اخلدمة البحرية على ظهر السفن 83571

معلومات هندسية 83581
اهلندسة الكهربائية للميكانيني 83591

سيد رمضان هدارة كيف تعمل الباخرة؟ 83601
حممد محاد االنشاء و العمارة 83911

اوتو مشيدت الرسم اهلندسى 83921
حسني حممد مجعة 83932 الرتميمات و الشروخ االضافات0 الدهانات الصناعية 0 الدهانات املعمارية 0املرجع احلديث للمهندس العصرى 

حيىي وزيرى التصميم املعمارى الصديق للبيئة   حنو عمارة خضراء 83944
جرجس حلمى عازر اسباهبا وعالجها- اهنيار املباىن  83961

حسني حممد مجعة الرتميمات و الدهانات و العزل/ مقايسات و مواصفات واسعار  83971
انور العرىب جمموعة قوانني البناء واهلدم وقوانني التصاحل ىف خمالفات البناء والالئحة التنفيذية 83981

فاروق عباس حيدر 1تشييد املباىن ج 83991
فاروق عباس حيدر 2تشييد املباىن ج 84001
فاروق عباس حيدر 3تشييد املباىن ج 84011
خليل ابراهيم واكد اسباب اهنيارات املباىن و طرق الرتميم و الصيانة 84023

شادية حنا االبيارى+منري كمال+عمرو سالمة+ شريف ابو اجملد يصدع املنشات اخلرسانية و طرق اصالحها 84031
كمال الوزان موسوعة القوانني اخلاصة بالبلدية املباىن 84041

حسني حممد مجعة الشروخ والرتميمات 84051
خليل ابراهيم واكد 84061 سؤال و جواب عن شروخ املباىن34الزالزل و سالمة مسكنك 
حممد جابر عباس 84071 ىف امليات و املواصفات و معدالت االداء ىف املباىن1املوسوعة اهلندسية ج
حممد جابر عباس 84081 ىف الكميات و املواصفات و معدالت االداء لألعمال التكميلية ىف املباىن2املوسوعة اهلندسية ج

عبد اللطيف ابو العطا املوسوعة اهلندسية النشاء املباىن و املرافق العامة 84092
84101 اختبارات املواد االسفلتية وخلطاهتا3االختبارات القياسية ج

املواصفات القياسية للطرق والكبارى 84112
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حيىي محوده التشكيل املعمارى 84121
دوبوك0س0ج الفتاة و البيت 84141

نظرية نقوال ادارة املنزل النظرى و العملى 84151
جني بنديك 15كتابك االول عن ج-  االصالحات املنزلية   84161

اقبال حجازى الغسل و الكى ىف البيت احلديث 84172
فتحى حممد صاحل كل شئ عن السباكة املنزلية و االعمال الصحية 84181

لكى ختدم نفسك بنفسك ترميم منزلك بنفسك 84231
جمدى امحد عزام احكام احتاد الشاغلني وقرارات الرتميم والصيانة ىف قانون البناء 84241

حممد حممد فياض غرائز احليوانات 84471
حممد على املغرىب اهلزات الزلزالية 84481

سيد سالمة اجناز واعجاز: مرتو االنفاق 84492
صبحى مصطفى املصرى الفئران ومقاومتها 84502

امحد منتصر الغاز الطبيعى واالستخدام املنزىل 84512
امينة امحد حسن اراء هامة لطالب الثانوية العامة 84521

حممد رؤوف حامد الوطنية ىف مواجهة العوملة 84531
انور عبد امللك الطريق اىل مصر اجلديدة 84541

حممد عادل املهدى كل شىء عن سيارتك الالدا 84701
وزارة الرتبية والتعليم ميكانيكا السيارات 84711

اشارات املرور فن قيادة السيارات 84721
حافظ بدوى اضواء على الطريق حول قانون املرور اجلديد 84731

املرور املصور مرشد قائدى السيارات الصول فن القيادة 84742
حممد محدى عبد املقصود دليلك للمرور 84751

املهندس/عادل املعلم 84761 معلومات متنوعة0 اصالح 0 صيانة 0 قيادة 0 ميكانيكا 0املوتوسيكل 
امحد رفعت السيارة واصول القيادة 84772

لكى ختدم نفسك بنفسك صيانة سيارتك بنفسك 84781
سامح خليل ميكانيكا السيارات دراسة فنية عن ميكانيكا السيارات 84791

قواعد وعالمات املرور ملصر واحناء العامل 84801
دليل السالمة على الطريق 84811

مهندس/صالح البحر مشاكل سيارتك هلا حل 84821
هايتزجراف 1اساسيت اهلندسة الكهربائية   ج 84931
هايتزجراف 2اساسيت اهلندسة الكهربائية   ج 84941

روبرت روزنربج 1اصالح احملركات الكهربية ج 84951
فايز مسعان توصيالت كهربائية للهواة 84961

صبحى حممد على اللحام بالقوس الكهربائى 84971
كارفيل.ج تبسيط املفاهيم اهلندسية 84982
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عبد املقصود على+ حممداجلميل محادة + اسامة عبد الكرمي السكرى  الصيانة املنزلية- الكهرباء - النجارة و دهاناهتا  84992
امحد سامل الصباغ "ختصص كهرباء " تكنولوجيا الورش و القياسات  85001

(تفصيل وخياطة)رسم باترون مالبس جاهزة  85231
نادية حممد عبد القادر+ نوال وهبة مطاوع + فوقية حممد املوجى  (تفصيل خياطة )رسم باترون مالبس جاهزة  85241

الرسم الزخرىف صناعة املالبس اجلاهزة 85461
نوال وهبة مطاوع+ زينب يوسف عطاوية  صناعة املالبس اجلاهزة0الرسم الزخرىف  85472

سامى بشاى رزق تاريخ الزحرفة للصناعات الزخرفية والنسجية الصف الثالث 85492
حممد توقيق جاد تاريخ الزخرفة 85501

فتحى خليل 85702 طريقة مبتكرة0 1طريقة فتحى خليل ىف اصول التفصيل ج
فتحى خليل 85711 طريقة مبتكرة0 2طريقة فتحى خليل ىف اصول التفصيل ج
فتحى خليل 85721 التطبيق العملى5اصول احلياكة ج

فريدة الكاشف فن الالسيه 85731
فتحى خليل 9موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85811
فتحى خليل 12موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج  85841
فتحى خليل 13موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85851
فتحى خليل 14موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85861
فتحى خليل 15موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85871
فتحى خليل 16موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج  85881
فتحى خليل 17موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85891
فتحى خليل 18موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85901
فتحى خليل 19موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85911
فتحى خليل 20موسوعة االجيال لتعليم التفصيل ج 85921

سنية الشرقاوى فن التفصيل واخلياطة 86121
فوزية صموئيل اخلياطة و التفصيل 86131

جليلة القطفاىن التفصيل من االلف اىل الياء 86141
بثينة الكفراوى (كامل  )كتاب الشعب - فن التفصيل واحلياكة  86151
بثينة الكفراوى 1فن التفصيل واحلياكة ج 86161
بثينة الكفراوى 2فن التفصيل واحلياكة ج 86171

مىن حممود صدقى الصناعات امللبسية للمرحلة االعدادية املهنية 86362
فريد امساعيل امحد+ جورجيت ايليا فانوس + امحد على ساملان  الفحص و التحليل لصناعة املالبس اجلاهزة 86371
نادية حممد عبد القادر+ امحد حممد عباس  التدريبات املهنية للمالبس اجلاهزة 86382

جورجيت ايليا فانوس+زينب يوسف عطاوية + سامى لبيب اسحق  عمليات كيماوية للمالبس اجلاهزة 86391
املعدات واالالت والعمليات والصيانة لصناعة املالبس اجلاهزة 86402

ماجدة السعيد عبد اجلليل+خدجية عزت مامون+سلوى ابو املعاطى املقايسات لصناعة املالبس اجلاهزة 86412
على امساعيل نصر+ ماهر شفيق + على امحد  عمليات صباغة و صناعة و جتهيز املنسوجات 86421
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نانسى شرف الدين فن التطريز و الكنافاه 86631
نانسى شرف الدين فن التطريز واجلاكار 86641

فهيمة ابو جندى فن الرتيكو 86851
امينة االعصر كتالوج الرتيكو 86861

بثينة الكفراوى الرتيكو اشغال الصوف 86871
سعد اخلادم تاريخ االزياء الشعبية ىف مصر 87062
تومى كاريل ترمجة طه السباعى- فلسفة املالبس   87261

عبد الرافع كامل مدخل اىل تكنولوجيا النسيج والتابسرتى 87271
فاطمة الزهراء عادل الرسم على القماش و احلرير 87281

مصطفى عبد الرحيم حممد الزخارف 87301
حيىي محوده االلوان 87311

حممد حممود 0فن الشطرنج  87491
عبد الرمحن حمفوظ حممد فن الشطرنج 87501

اشهر االدوار العاملية ىف الشطرنج 87511
اشرف خليل فن الشطرنج كتاب يهم كل مبتدئ و حمرتف مع اهم البطوالت العاملية 87523
حممد حممود الطريق اىل البطولة فنون الشطرنج 87531
حممد حممود اخلطط و املناورات احلديثة ىف فن الشطرنج 87542
عصام محودة 87552 و االختبارات11 الدرس 4املرجع الكامل لتعليم الشطرنج ج
عصام محودة 10 اىل 7الدرس  - 3املرجع الكامل لتعليم الشطرنج ج 87561

حممد حسني السوسى البهاوى قوانني لعبه الشطرنج و طرق تنظيم مبارياهتا 87571
عصام محودة 3الشطرنج من االلف اىل الياء دروس تعليم الشطرنج للمبتدئني ج 87581

يوسف موسى خطط ومناورات الشطرنج 87591
دياب بالل عبداهلل الشطرنج و الشباب 87601

عصام محودة 1املرجع الكامل لتعليم الشطرنج ج 87611
جمموعة من االساتذة امساك الزينة 87762

الساسانية- املسيحية - فنون الشرق االوسط ىف الفرتات اهليلينستية  87771
حممد شحاتة 9اهلوايات ىف العلوم و الفنون و الصناعات املبسطة ج 87971
حممد شحاتة اهلوايات ىف العلوم و الفنون و الصناعات البسيطة 87981

حممد سيد امحد حسن 87992 كتاب الشعب0هوايات مرحبة 
معرض الفنون الصينية 88001

فايز شاكر املليجى هوايات و فنون 88011
ماى دايرا فرميان علم و تسلية 88021
مصطفى عاشور كشف االسرار االلعاب السحرية و االلعاب اخلفية 88031

جالل عبادة 88041 لعبة مفيدة ومبتكرة55اصنع بنفسك 
حمىي الدين طالو اليد املبدعة 88051
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حممود خليل البنا الطباعة باحلرير 88091
امحد كمال+ عبد الرمحن حممد النجار + حممد عبد الرمحن ابراهيم  اسس الزخرفة 88201

خالد فؤاد بسيوىن تقنيات التشكيل والصب لالعمال النحتية 88211
سعد اخلادم 94 سلسلة كتابك ج0فن اخلزف  88221

ثريا عبد الرسول مدخل االشغال الفنية 88231
مصطفى شبل فن الرسم على الزجاج و الزجاج املعشق 88241

فكرى ابو الوفاء سيد+ امحد عذب حفناوى + حامد جاد حممد جاد  (الديكور  )صناعة الزخرفة و االعالن و التنسيق " املعدات و العمليات  88421
فكرى ابو الوفاء سيد+ امحد عذب حفناوى + حامد جاد حممد جاد  (الديكور  )صناعة الزخرفة و االعالن و التنسيق " تكنولوجيا العمليات  88431
فكرى ابو الوفاء سيد+ امحد عذب حفناوى + حامد جاد حممد جاد  [الديكور  ]صناعة الزخرفة و االعالن و التنسيق " املقايسات  88441

حممد عبد الفتاح الرسم الفىن الصف االول 88451
سامى بشاى رزق (الديكور )الرسم الفىن لصناعة الزخرفة و االعالن و التنسيق  88461

نعيم عطية حلظات مع سبعه رسامني مصريني-العني العاشقة  88471
مذكرات التذوق وتاريخ الفن 88491

حيىي محوده نظرية اللون 88501
عادل منصور بشارة تاريخ الفن املصرى القدمي 88511

حممود النبوى الشال+ عبد الغىن الشال  التذوق الفىن وتاريخ الفن 88521
صبحى الشاروىن 1فنون احلضارات الكربى ج 88531

شاكر عبد احلميد الفن و الغرابة مقدمة ىف جتليات الغريب ىف الفن و احلياة 88541
القس/غربيال حلمى تكنولوجيا العمليات وتطبيقاهتا الصف الثاىن 88551

عمرو عبد السميع مجهورية احلب اوراقى عن الفن والثقافة 88561
يوجني ولف التشريح للفنانني 88571

حلمى عبد اجلواد فنون افريقية 88581
امحد جنيد علم التشريح لطلبة الفنون اجلميلة 88591

توماس ليبهارت فن املامي و البانتومامي 88652
حممود البسيوىن+ حممد شفيق اجلنيدى +عبداهلل على حجاج 2االشغال اليدوية للمعلمني ج 88861

عباس عزت 2دروس االشغال اليدوية ج 88871
حممد احلسيىن+ عنايات املهدى  فن تشكيل اخلشب االركت 89081

حبيب زكى روحيات-علوم-قصص-اداب- فنون 1اشعة الفنون ج 89301
حممود البسيوىن طرق تعليم الفنون 89311

حممد محاد+ باهور لبيب  حملات من الفنون والصناعات الصغرية واثارنا املصرية 89321
فاسيلى كاندنسكى الروحانية ىف الفن 89332

حممد احلسيىن+ عنايات املهدى  كل شئ عن فن املكرمية 89532
د/عزيزة سعيد حممود التصوير والزخارف اجلصية البارزة واملوزايكو ىف الفن الروماىن 89632
د/عزيزة سعيد حممود فن الواليات الرومانية 89642
د/عزيزة سعيد حممود التصوير املوازيكو االستكو ىف الفن الروماىن 89651
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هربرت باست صناعة تنجيد االثاث 89741
رجب عزت تاريخ االثاث من اقدم العصور 89751
مسري غريب نقوش على زمن صفحات من تاريخ الفن التشكيلى 89811

مها حممود النبوى الشال+ حممود النبوى الشال  حممود خمتار رائد فن النحت املعاصر ىف مصر و تقومي اعماله الفنية 89822
مسري غريب كتاب الفن 89832

د/عزيزة سعيد حممود النحت الروماىن من البدايات االوىل وحىت هناية القرن الرابع امليالدى 89841
اماىن جورج بشاى الديانة االغريقية وتاثريها النحىت 89851

د/هبية شاهني النحت اهليللينسىت 89862
سوزان امحد الكلزة دراسات ىف فن النحت اليوناىن 89872

مىن حجاج ىف فن النحت اليوناىن 89881
د/هبية شاهني اللوحات النحتية ىف العصر البطلمى املهارات واخلربات 89891

امحد فاروق حمفوظ+ عنرت لطفى حممد +شعبان بدران  تاريخ الرتبية و تاريخ التعليم 89941
وزارة الرتبية والتعليم مشروع مبارك القومى-  اعوام 4اجنازات التعليم ىف  89951

باولو فريرى رسائل اىل الذين يتجاسرون على اختاذ التدريس مهنة- املعلمون بناة ثقافة - افاق تربوية متجددة   89962
صديق حممد عفيفى الرتبية اخللقية ىف املدرسة املصرية 89971

حممد عبد القادر حامت 89981 احملور االساسى للنهضة اليابانية0التعليم ىف اليابان 
حممد اجلوادى اراء حرة ىف الرتبية و التعليم 89992

اميل فهمى حنا شنودة 1952تاريخ التعليم الصناعى حىت ثورة يولية  90001
عبد السالم نوير نقابة املعلمني 90011

حسني كامل هباء الدين مفرتق الطرق 90022
فيليب مسيت+جوردن هلفش  التفكري التاملى 90031
د/مصطفى بدران الوسائل التعليمية 90041

حسان داود دليل املعلم االمثل اىل فعل وال تفعل 90051
باولو فريرى التعليم من اجل الوعى الناقد 90062
نل نودينجز السعادة والرتبية تعليم بال دموع 90072

كارو اوكاموتو تربية الشمس املشرقة مقدمة ىف الرتبية ىف اليابان 90083
التاريخ الثقاىف لليابان نظرة شاملة 90091

ميجول اورشيا+ ناجاى متشيو   ترمجة عادل عوض   (ميجى اشن  )الثورة االصالحية ىف اليابان  90102
اندى هارجريفز+ ميخائيل فوالن  النمو املهىن للمعلم و التغيري الرتبوى 90111

مارى هام+ دنيس ادمز  تصميمات جديدة للتعليم و التعلم تشجيع التعلم الفعال ىف مدارس الغد 90122
االن جينكيز+ جراهام جيبس  تدريس الفصول كبرية االعداد ىف التعليم العاىل كيف حنافظ على اجلودة رغم نقص املوارد 90131

ريتا ريتشى تصميم التعليم للدراسني الكبار نظرية النظم و تطبيقاهتا ىف التدريب 90143
وزارة الرتبية والتعليم وثائق نظام التعليم ىف فرنسا 90151

نويل ماكجن+ فريناندو راميرز  دراسات ىف الرتبية املقارنة مواجهة حتديات املستقبل املعلومات و البحوث الرتبوية و صنع القرار 90162
توماس ل فريدمان السيارة ليكزس و شجرة الزيتون حماولة لفهم العوملة 90181
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كيف تعد و تنفذ اجتماعا ناجحا للجمعية العمومية ؟ 90191
كيف تعقد اجتماعا ناجحا ؟ 90201

كيف تقوم بدورك داخل اجمللس ؟ 90211
كيف تشكل و تدير جلان اجمللس الفرعية ؟ 90221
كيف نبىن قدرات اجمللس و نطور ىف ادائه ؟ 90231

كيف تعىبء املوارد لدعم العملية التعليمية داخل املدرسة ؟ 90241
(متابعة - تنفيذ - اعداد  )كيف تشارك ىف خطط التحسني املدرسى ؟  90251

كيف حيقق جملس االمناء ممارسات احلوكمة الرشيدة ؟ 90261
كيف ختطط و تنفذ انشطة الدعوة و كسب التأييد ؟ 90271

كيف تساهم ىف الصيانة املدرسية ؟ 90281
كيف تتخذ القرار القائم على املعلومات ؟ 90291

كيف تشجع و تدعم تعليم الفتيات ؟ 90301
كيف تزيد و تعزز من املشاركة النسائية ؟ 90311

حممد حسنني هيكل حنن وامريكا 90411
ميجان اوسوليفان+ريتشارد هاس العسل واخلل احلوافز والعقوبات والسياسة اخلارجية 90421

جوليا ميتشل كوربت+ مايكل كوربت 2الدين والسياسة ىف الواليات املتحدة ج 90441
دينيس ماكويل+دوريس جرابر سياسة االخبار و اخبار السياسة 90452
ستيجليتز.جوزيف اى كيف جنعل العوملة مثمرة 90462

هال كني+  براون 0ليسرت ر السكان وكوكب االرض تقييم طاقة االرض على استيعاب السكان 90471
براعة االدارة ىف الشركات االمريكية دروس نتعلمها من الشركات الىت هتتم بالعاملني ووترمان االبن0روبرت ه 90482
بارون.جريوم ا الوجيز ىف القانون الدستورى املبادئئ االساسية للدستور االمريكى 90491

كيسنجر- السياسة اخلارجية االمريكية ىف السبعينات و الثمانينات من خالل رؤى و حتركات نيكسون حسني شريف 90501
عزمى عبد الفتاح امساعيل البشنرى الدميقراطية االمريكية وسياسية الضغط 90511

الدميقراطية االمريكية التاريخ و املرتكزات جمموعة دراسات بعنوان اوراق الدميقراطية 90522
رضا هالل تفكيك امريكا 90531

ابراهيم نافع انفجار سبتمرب بني العوملة و االمركة 90541
2السياسة اخلارجية االمريكية اجتاهاهتاوتطبيقاهتاوحتدياهتامن احلرب العاملية الثانية اىل النظام الدولىجحسني شريف 90551

السيد امني شلىب من احلرب الباردة اىل البحث عن نظام دوىل جديد 90561
سامى حكيم امريكا و الصهيونية 90572
فوزى فهمى عار العامل 90582

اعالم امريكيون 90591
هذه هى امريكا 90601

جون كريج سكوت احلكومة السرية ىف بريطانيا 90611
ابراهيم العابد 90621 احلزب احلاكم ىف اسرائيل0املاباى 

صموئيل اتينجر ( 1950 - 1850 )اليهود ىف البلدان االسالمية  90631
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دافيز.دانيال ف 1945تاريخ الواليات املتحدة منذ  90641
هنرى ستيل وماجر+ االن نيفينز موجز تاريخ الواليات املتحدة 90651

مرسى عطا اهلل العراق وامريكا اوراق ازمة 90661
عبد املنعم سعيد 90671 سبتمرب11العرب و

جالل دويدار هذه احلرب القذرة 90681
وحيد عبد اجمليد االرهاب و امريكا و االسالم من يطفئ النار  ؟            90692
اهداف سويف ىف مواجهة املدافع رحلة فلسطينية 90702

مأمون فندى 90712 سبتمرب11ضحايا احلداثة امريكا و العرب بعد 
حممد عبد املنعم 90723 و بعد   00 سبتمرب قبل 11احلادث الصاعقة 

مسري رجب !حينما ارجتت االرض رجا    90731
جالل امني عصر التشهري بالعرب واملسلمني 90742

كوانت. ب. وليام  1967عملية السالم الدبلوماسية االمريكية والنزاع العرىب االسرائيلى منذ  90751
سليمان الفهد 2/8/1990شاهد على زمان االحتالل العراقى ىف الكويت  90761

جاى باريىن ارض امليعاد ثالثة عشر كتابا غريت امريكا 90771
دافيد ماك كالال 90782 عام اعالن استقالل الواليات املتحدة1776

جون ستيل جوردون امرباطورية الثروة التاريخ امللحمى للقوة االقتصادية االمريكية 90792
فيليب كوتلر املسئولية االجتماعية للشركات 90802
بنيامني جينسربج+ثيودور لووى احلكومة االمريكية احلرية والسلطة الكتاب الثاىن 90812

لويس. جوردان د مشاركات استثمارية من اجل الرخاء 90822
االفكار الىت غريت العامل السالم والدميقراطية وفتح اسواق جديدة ىف القرن احلادى والعشرينمايكل ماندل بوم 90832

بول جوردون لورين نشاة وتطور حقوق االنسان الدولية الرؤى 90841
نيل بالدوين القيم االمريكية املثل العليا الىت شكلت امريكا من عصر البيوريتان حىت احلرب الباردة 90851
مان. كاثرين ل  التجارة االليكرتونية العاملية 90862

اورتيز+ جاجر ىف صحبة العمالقة قصص جناح اعظم مؤسسى شركات الكمبيوتر ىف العامل 90873
ليسرت ثورو النظام االقتصادى العاملى اجلديد اجلراة واملخاطرة طريق اىل الثروة 90882

توماس كاروذرز+مارينا اوتاوى املعونة االجنبية لدعم الدميقراطية 90891
1موجز تاريخ العامل ج ويلز0 ج0ه 90902

جودون تشايلد (دراسة لتطور احلضارة منذ العصر احلجرى حىت هناية العصور القدمية  )ماذا حدث ىف التاريخ   90911
90921  ترمجة عبد العزيز توفيق0موجز تاريخ العامل    ويلز0 ج0ه

جواهر الل هنرو حملات من تاريخ العامل 90931
حممد ج+ امحد طربني + ابراهيم امحد العدوى + حممد مصطفى زيادة  تاريخ العامل العرىب وحضارته ىف العصور القدمية والعصر االسالمى 90941

حممد غريب جودة موجز تاريخ العامل 90953
اسحق عظيموف العلم و افاق املستقبل 90963

جورج واشنطون اول رئيس للواليات املتحدة 90971
حممد امساعيل الندوى اهلند القدمية  حضارهتا ودياناهتا 90981
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جمموعة من كبار السوفيات 1965- 1955السياسة اخلارجية السوفياتية بني عامى  90991
عبد الرمحن البيضاىن ازمة االمة العربية وثورة اليمن 91001

اليس داجلليش بداية امريكا 91011
هالة سرحان امريكا خبط لزق مذكرات طالبة بعثة 9102

العالمة/غريغوريوس اىب الفرج بن اهرون الطبيب امللطى  تاريخ خمتصر الدول 91031
هامرتن.ا.السريجون 1تاريخ العامل ج 91041
هامرتن.ا.السريجون 2تاريخ العامل  ج  91051
هامرتن.ا.السريجون 3تاريخ العامل ج 91061
هامرتن.ا.السريجون 4تاريخ العامل ج  91071
هامرتن.ا.السريجون 5تاريخ العامل ج 91081
هامرتن.ا.السريجون 6تاريخ العامل ج  91091
هامرتن.ا.السريجون 7تاريخ العامل  ج 91101

حسني مؤنس مصر و رسالتها 91281
امست غنيم 1453-324تاريخ االمرباطورية البيزنطية  91361

ستيفن رنسيمان احلضارة البيزنطية 91371
حممد حممد الشيخ تاريخ مصر البيزنطية 91381

انطوىن سولاير تاريخ اوربا املعاصر 91392
فالدميري تيسمانيانو تاريخ اوربا الشرقية 91402

جودة حسنني جودة قارة اوروبا دراسات ىف اجلغرافيا االقليمية 91411
حممد حممد مرسى الشيخ معامل التاريخ االورىب الوسيط 91421
حممد حممد مرسى الشيخ تاريخ اوروبا ىف العصور الوسطى 91432

حممد حممود تاريخ اوروبا احلديث 91441
كامل جرجس+ حممد عبد الرحيم مصطفى  1939 - 1870اوربا املعاصرة من سنة  91451

ادمون دميوالن سر تقدم االنكليز السكسونيني 91461
عمرو عبد السميع االحاديث الربيطانية- حوارات حول املستقبل  91472

سبع معارك فاصلة ىف العصور الوسطى 91481
خنبة من العلماء و املربني اجمللد االول- تاريخ احلضارة املصرية العصر الفرعوىن  91491
حممد كمال السيد حممد امساء و مسميات من مصر القاهرة 91501

دير االنبا بضابا العملة الرومانية بني املز و التجسيد 91511
فتاىل لويس مصر الرومانية 91521

د/حممد فتحى الشاعر (عصر جوستنيان )السياسة الشرقية لالمرباطورية البينطية ىف القرن السادس امليالدى  91531
امرية قاسم احلديىن دراسات ىف تاريخ مصر و االمرباطورية الرومانية املتاخرة 91541

ابراهيم حممد عبد اهلل مبادىء ترميم االثار 91552
عبد الفتاح مصطفى غنيمة وسائل تعليمية- املتاحف واملعارض والقصور  91561

حممد السيد عبد الغىن النقوش اليونانية و الالتينية 91571
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حسني عبد العزيز العملة الرومانية و البيزنطية 91581
د/فادية حممد ابو بكر (مصر  )دراسات ىف العصر اهللينسىت  91591

د/هبية شاهني الفنون الصغرى ىف العصرين اليوناىن والروماىن 91603
زكريا رجب عبد اجمليد فن املتاحف و احلفائر 91611

عزت زكى حامد قادوس علم احلفائر و فن املتاحف 91622
عزت زكى املدخل اىل علم االثار اليونانية 91631

د/فؤاد شرقاوى مقدمة ىف االدب اليوناىن و الروماىن 91643
عزت زكى مواقع اثرية ىف العصر اليوناىن و الروماىن 91653

م ب تشارلزورث االمرباطورية الرومانية 91661
مىن حجاج حماضرات ىف العمارة اهللينستية 91672

ارنولد تونينىب تاريخ احلضارة اهليلينية 91682
جلربت مرى كتاب ما خلفته اليونان 91691
عزت قادوس عملة يونانية و هيللينستية 91701

انا كومنينا االمرية الكسياد للمؤرخة اليونانية 91711
جان مازيل تاريخ احلضارة الفينيفية الكنعانية 91721

عزت زكى حامد قادوس العمالت اليونانية واهلللينستية 91733
لطفى عبد الوهاب حيىي اليونان مقدمة ىف التاريخ احلضارى 91743

حسني الشيخ دراسات ىف تاريخ احلضارات القدمية اليونان 91751
سوزان امحد الكلزة املدخل اىل علم االثار اليونانية والرومانية 91761
امحد غامن حافظ االمرباطورية الرومانية من النشاة اىل االهنيار 91772

حسني الشيخ العصر اهلللينسىت مصر 91782
د/فادية حممد ابو بكر دراسات ىف تاريخ احلضارة املصرية العصر البطلمى 91792

د/فؤاد شرقاوى االسطورة ىف االدب اليوناىن و الروماىن 91803
د/هبية شاهني اثار حبر اجية وايطاليا 91813
على اسالم فالسفة اليونان الثالثة سقراط وافالطون وارسطو 91821
د/هبية شاهني املدخل اىل علم االثار اليونانية الرومانية 91832

الفكر التارخيى عند االغريق 91841
يسرية عبد العزيز حسىن اثار و فنون يونانية رومانية ىف مصر 91852
عزت زكى حامد قادوس العمارة اهلللينستية 91861
عزت زكى حامد قادوس اثار مصر ىف العصرين اليوناىن والروماىن 91872
عزت زكى حامد قادوس (القسم االفريقى  )اثار العامل العرىب ىف العصرين اليوناىن والروماىن  91881
عزت زكى حامد قادوس اثار العامل العرىب ىف العصرين اليوناىن والروماىن 91891

مصطفى العبادى االمرباطورية الرومانية النظام االمرباطورى ومصر الرومانية 91901
كويلرينج.ت (جمتمعه وثقافته )الشرق االدىن  91913

سوزان عباس عبد اللطيف+ امحد امني سليم   دراسات ىف حضارة الشرق االدىن القدمي حضارة مصر القدمية 91921
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كمال السعيد حبيب الدين والدولة ىف تركيا صراع االسم والعلمانية 91932
د/عزيزة سعيد حممود اسيا الصغرى مركز االشعاع احلضارى ىف العامل القدمي 91941

مىن حجاج ىف عمارة االغريق 91951
حسني عبد العزيز الفخار االغريقى 91961

ادوارد جيبون 1اضمحالل االمرباطوية الرومانية و سقوطها ج 91971
ادوارد جيبون 2اضمحالل االمرباطوية الرومانية و سقوطها ج 91981
ادوارد جيبون 3اضمحالل االمرباطوية الرومانية و سقوطها ج 91991

فتحية السالمى الفخار اليوناىن 92001
احلضارة الفينيقية 92011

د/فادية حممد ابو بكر مصر زمن البطاملة 92021
مىن قاسم االصالح االقتصادى ىف مصر 92123

حممد يونس مؤسس بنوك الفقراء عامل بال فقر دور االقراض بالغ الصغر ىف التنمية ترمجة حممد حممود شهاب 92131
موريس ذب االصالح االقتصادى ىف الدول االشرتاكية 92141

حازم الببالوى دور الدولة ىف االقتصاد 92153
شرييل بييار البنك الدوىل دراسة نقدية 92161

صالح الدين حسن االحتاد االورىب والعملة االوربية املوحدة اليورو 92171
مصطفى السعيد العالج/ االسباب / االقتصاد املصرى و حتديات االوضاع الراهنة مظاهر الضعف 92181

صالح الدين حسن القطاع املصرىف واالقتصاد الوطىن وغسيل االموال 92192
مصطفى عبد الغىن اجلات و التبعية الثقافية 92203

مىن قاسم صناديق االستثمار للبنوك و املستثمرين 92212
نبيل حشاد اجلات و منظمة التجارة العاملية اهم التحديات ىف مواجهة االقتصاد العرىب 92221
جاك فاليه االقتصاد الكوىب ىف مشكالته السياسية 92231

شركات توظيف االموال االسطورة االهنيار املستقبل 92241
لطف اهلل امام صاحل (صناعة التامني - سوق االوراق املالية - اجلهاز املصرىف  )منظومة سوق املال املصرية   92252

حلمى حممد سامل (كلية اآلداب  )اقتصاد مصر الداخلى و انظمته ىف العهد املماليكى    92261
نورمان كالرك االقتصاد السياسى للعلم و التكنولوجيا 92272

ابراهيم حلمى عبد الرمحن 92281 عامل واحد ام عوامل متعددة0عامل الغد 
حازم الببالوى على ابواب عصر جديد 92293
حازم الببالوى التغيري من اجل االستقرار 92301

امحد انور االثار االجتماعية للعوملة االقتصادية 92312
لسرت ثارو 92321 مستقبل املنافسة االقتصادية بني امريكا و اليابان0الصراع على القمة 

على على حبيش حقوق امللكية الفكرية واتفاقية اجلات 92331
حممد سيد طنطاوى معامالت البنوك و احكامها الشرعية 92341

حازم الببالوى معايري و قواعد مالية جديدة- النظام االقتصادى الدوىل املعاصر  92351
مصطفى بيومى رواد االستثمار 92362
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روبرت ليتان+ جارى بريتلس + مارتن نيل  النمو مع املساواة هدف السياسة االقتصادية للقرن القادم 92372
هرناندو دى سوتر سر راس املال ملاذا تنتصر الرامسالية ىف الغرب وتفشل ىف كل مكان اخر 92383

جون كنث جالربيث اقتصاد االختيال الربئ 92392
الدليل املوجز للشباب الباحث عن عمل 92401

ناجى جيد التعاليم املسيحية ومبادئ الفكر االقتصادى 92412
حممد رجب النجار 1من فنون االدب الشعىب ىف الثراث العرىب ج 92531
حممد رجب النجار 2من فنون االدب الشعىب ىف الثراث العرىب ج 92541

جمدى حممد مشس اللدين اجلزء االول-  فنون اندلسية ىف االدب العاملى اململوكى    92551
جمدى حممد مشس اللدين فنون اندلسية ىف االدب العلمى امللوكى     اجلزء الثاىن 92562

الوان من االدب الشعىب باالشرتاك مع رابطة الزجالني زكتاب االغاىن 92571
امحد على املرسى االدب الشعىب و ثقافة اجملتمع 92581

امحد رشدى صاحل االدب الشعىب 92591
عبد احلميد يونس خيال الظل 92602

امحد مشس الدين احلجاجى النبوة او قدر البطل ىف السري الشعبية العربية 92611
املستشار/يوسف الغرياىن نظم االسترياد والتصدير والنقد 92621
املستشار/يوسف الغرياىن االعفاءات اجلمركية 92631
رزق اهلل سعد على االصل دور 92641
رزق اهلل سعد مهن اندثرث 92651

امري لويس برسوم االدب القبطى 92803
حممد سيد كيالىن االدب القبطى قدميا و حديثا 92813

عادل البطوسى تبسيط موسيقا الشعر للموهوبني 92824
جرجس تادرس قريصه ابناء هلم تاريخ 92835

عادل البطوسى اطلق سراح املوج 92841
(و هو اميل ماهر اسحق)القس /شنودة ماهر اسحق االدب القبطى اللهجات القبطية واثارها االدبية 92853

فتحى سالمة اخلطاب االبداعى للطفل 93021
خنبة من االساتذة اجلامعيني دراسات ىف ادب االطفال 93032

امساعيل عبد الفتاح االبتكار و تنميته لدى اطفالنا 93042
صربى ابو الفضل خمتارات من االدب الياباىن 93254

خالد حممد القاضى من روائع االدب القضائى 93461
خالد حممد القاضى 3من روائع االدب القضائى ج 93472

حممد سعيد العشماوى على منصة القضاء 93481
حممد محدى البكرى+ مراد كامل  تاريخ االدب السرياىن من نشاته اىل الفتح االسالمى 93661

اهليئة القبطية االجنيلية للخدمات االجتماعية 93671
هيبوليت تني تاريخ االدب االجنليزى 93681
فاطمة موسى سرية االدب االجنليزى للقارىء 93691
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93701 تعريب حممد بدران2مقاالت خمتارة من االدب االجنليزى ج
زكى جنيب حممود+ امحد امني  ىف االدب احلديث اىل مبدا القرن التاسع عشر( القسم االول 2ج)قصة االدب ىف العامل   93732
زكى جنيب حممود+ امحد امني  19و االدب الشرقى من سقوط بغداد اىل مبدا القرن 18االدب العرىب ىف القرن  (2قسم2ج)قصة االدب ىف العامل  93741
زكى جنيب حممود+ امحد امني  ىف االدب العرىب و الشرقى ىف القرن التاسع عشر(قسم اول 0 3ج )قصة االدب ىف العامل  93751

مسري عبد ربه نصوص قصصية من روائع االدب االفريقى 93782
حممد طنطاوى خمتارات من الشعر االفريقى املعاصر 93791
ابراهيم خطاب شعر- الدرويشة  93801

حممد صقر خفاجة تاريخ االدب اليوناىن 93831
مجال عبد السميع الشاذىل دراسات ىف االدب العربى احلديث مع مناذج مرتمجة 93841

عبد الرمحن بدوى االدب االملاىن ىف نصف قرن 93881
مسري عبد اجمليد تفاهم خمتارات قصصية من االدب الباكستاىن املعاصر 93932
رمسيس عوض االدب الروسى و الربيسرتويكا 93981

من االدب اهلندى احلديث واملعاصر االم والنصيب وقصص اخرى 94032
نبيل راغب االدب الساخر 94081
حازم هاشم مكلمخانة من االدب الساخر 94091

حسن شحاته سعفان 94303 لكنفشيوس0الكتب اخلمسة 
سيجموند فرويد القلق 94313

القزويىن عجائب املخلوقات 94321
الطربى تاريخ االمم و امللوك 94331
كروتشه االستاتيقا 94341

ابراهيم امحد العدوى ابن عبد احلكم- فتوح مصر  94351
اميانويل كانط نقد العقل اخلالص 94361

امحد فؤاد االهواىن حماورات سقراط 94372
نبيلة ابراهيم ملخص- سرية االمرية ذات اهلمة  94381

السيد حممد بدوى 94392 لكوندرسيه0خمطط تارخيى لتقدم العقل البشرى  
امام ابراهيم امحد 94502 للبريوىن0القانون املسعودى 

سيبويه كتاب سيبويه 94511
فريد دى موسيه اللياىل 94521

حممد يوسف حسن 94532 لتشارلس داروين0مذكرات رحلة حول العامل 
ابراهيم االبيارى 94542 لياقوت الرومى0معجم االدباء  

ابراهيم سكر 94552 لسوفوكليس0اوديب ملكا 
ارسطو فانيس الضفادع 94561

والرت سافيدج الندور احاديث خيالية 94574
عبد احلليم منتصر 94582 لعبد اللطيف البغدادى0االفادة و االعتبار  

الطرطوشى سراج امللوك 94591
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امحد محدى حممود 94602 لرفردريش شيلر0ىف الرتبية اجلمالية لالنسان 
عبد احلميد يونس سرية بىن هالل 94611

كافكا القضية 94621
حممود امحد احلفىن للفاراىب- املوسيقى الكبري 94631
عبد الرمحن بدوى 94641 ابن طفيل0حى بن يقظان 

اىب هالل العسكرى كتاب الصناعتني 94661
ليبنتس مذهب الذرات الروحية 94671

مرجريت متشل ذهب مع الريح 94682
امحد محاد احلسيىن 94691 للجاحظ0كتاب احليوان 

امحد يوسف الشريف 94701 الىب العالء املعرى0سقط الزند 
اتورتوريه دى يلزاك االب جوريو 94711

ابو الفتح عمر ابن ابراهيم اخليام رباعيات اخليام 94721
ابن سعد الطبقات الكربى 94731
ابن الندمي الفهرست 94741
ابن رشد الكشف عن مناهج االدلة 94751

ارسطو طاليس ما بعد الطبيعة 94762
على درويش 94773 لالفونتني0احلكايات  
وليم جيمس الربامجية 94781

مونتسيكو روح القوانني 94791
جان جاك روسو العقد االجتماعى 94801

الشافعى الرسالة 94811
حممد امساعيل الندوى املهاهباراتا 94821

رسيودوس قصيدة االعمال و االيام 94832
ابراهيم سكر االساطري االغريقية 94841

حممد سليم سامل 94851 اليسخيلوس0الفرس
سعيد زايد 94862 للخوارزمى0مفاتيح العلوم 

جيمس كوك رحالت حول العامل 94871
سويفت رحالت جليفر 94881

داود االنطاكى تذكرة اوىل االلباب 94891
هيجل ظاهريات الفكر 94901

عبد العزيز الشناوى 94913 لعلى مبارك0اخلطط التوفيقية  
شوقى ضيف ضحى االسالم للدكتور امحد امني 94921
امني اخلوىل موطا مالك 94933

رحالت فارتيما 94941
صبحى عبده شنوده تراث االنسانية اجمللد الرابع 94971
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تيموتى ميتشل الدميقراطية و الدولة ىف العامل العرىب 95102
امحد طه خلف اهلل 2000التحوالت الدميقراطية ىف مصر ىف ضوء انتخابات جملس الشعب  95111

مسري غريب من كتبات زمن احلرية 95122
صالح الدين حافظ صدمة الدميقراطية 95132

حممد مندور الدميقراطية و السياسة 95141
توماس مور يوتوبيا 95152

جان جاك روسو املختار من العقد االجتماعى 95161
انور عبد امللك الوطنية هى احلل 95171
شوقى جالل العقل االمريكى يفكر من احلري الفردية اىل مسخ الكائنات 95182

بوتنام0روبرت د  كيف تنجح الدميقراطية 95191
مذكرات ذرة 95201

كامل الشناوى الليل احلب املوت 95211
جوزف سينل احلاسة السادسة 95221

البري كامى اسطورة سيسف 95231
اشرتاكيتنا و الشيوعيون العمالء 95241

اخالص فخرى (شعر)و كذا الرجال  95251
رشدى ماهر اشعار 95261
جنيب حمفوظ اللص و الكالب 95272
فاروق جويدة زمان القهر علمىن 95281
فاروق جويدة كانت لنا اوطان 95291
فيليب عطية امراض الفقر املشكالت الصحية ىف العامل الثالث 95391

نعمات امحد فؤاد صناعة اجلهل  كتاب ىف السياسة 95401
يوسف ادريس فقر الفكر و فكر الفقر 95411

مراد وهبة جرثومة التخلف 95422
حسن فتحى 2001 مكتبة االسرة 0عمارة الفقراء  95432

فؤاد شاكر مرياث الفقراء 95441
ترييزا هايرت صناعة الفقر العاملى 95451

مذكرات روميل ثعلب الصحراء 95461
الفريق سعد الدين الشاذىل مذكرات حرب اكتوبر 95471

عادل ابو االنوار ادولف هتلر كفاحى 95481
جاك اندرسون جنرال اخلليج الغامض شوار سكوف االسرار الكاملة لقصة حياته 95491
حممود عوض شخصيات 95501
جمدى مهنا اقالة زكى بدر 95511

عمر بطيشة شاهد على العصر 95521
كمال خالد 2ج- شاهد على اغرب حماكمات مصر- ىف ساحة الطغيان  95542

148 / 2016125,  نوفمبر02



شوكت التوىن احلكم على ملك التعذيب 95551
مرافعة حممد شوكت التوىن احملامى عن االستاذ مصطفى امني املدعى املدىن ىف قضية التعذيب الكربىشوكت التوىن 95561

رشوان حممود جاب اهلل على ماهر 95571
عالء احلديدى مصطفى النحاس دراسة ىف الزعامة السياسية املصرية 95581

حممد عبد الرحيم عنرب قبل ان يضيع الوفد 95591
موسى صربى اعرتافات كسينجر 95603

روبرت دونوفان 109كنيدى قائد الزورق  95611
مذكرات زوكوف 95621

املارشال مونتجرى مذكرات املارشال مونتجرى 95631
امرية فكرى عبد املنعم رياض رمز العسكرية املصرية 95641

حممد حممد اجلوادى الشهيد عبد املنعم رياض مساء العسكرية املصرية 95651
عبد العظيم رمضان 1981 / 1891مذكرات السياسيني و الزعماء ىف مصر  95662

برجيينيف االراضى البكر، االنبعاث، االرض الصغرى- مذكرات برجينيف 95671
رفعت السعيد 1جمرد ذكريات ج 95682
رفعت السعيد 2جمرد ذكريات ج 95692

امحد امني من زعماء االصالح 95702
حممود اخلفيف ابراهام لنكولن هدية االحراج اىل عامل املدنية 95711
ابراهيم طلعت مذكرات ابراهيم طلعت ايام الوفد االخرية 95722

عبد املنعم النمر موالنا ابو الكالم ازاد املصلح الديىن و الزعيم السياسى ىف اهلند 95732
مىن مكرم عبيد 95741 كلمات و مواقف1989 / 1889مكرم عبيد 

امحد الصاوى حممد التلميذة اخلالدة 95753
عدىل رزق اهلل الوصول اىل البداية ىف الفن واحلياة 95762
لطيفة الزيات "اوراق شخصية"محلة تفتيش  95772
فتحية العسال (اجلزء االول  )حضن العمر  95782
فتحية العسال (اجلزء الثاىن  )حضن العمر  95792
فتحية العسال حضن العمر اجلزء الثالث و الرابع 95801

عبد احلميد جودة السحار هذه حياتى 95811
حممود فوزى اعرتافات مصطفى حممود 95821

جنيب حمفوظ 95832  جنيب حمفوظ0اصداء السرية الذاتية 
فرجينيا دانيلسون صوت مصر ام كلثوم واالغنية العربية واجملتمع املصرى ىف القرن العشرين 95842

سعيد خيال مذكرات اجنى افالطون 95852
امحد امني حياتى 95862

مصطفى صادق الرافعى 1من وحى القلم ج  95872
مصطفى صادق الرافعى 2من وحى القلم ج 95882
مصطفى صادق الرافعى 3من وحى القلم ج 95892
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مصطفى صادق الرافعى من وحى القلم 95902
سونيا دوكرىن خادمات االنسانية 95912
دار ياى الل دعوة املعلم العظيم 95921
يعقوب بباوى حياة عصامى 95931

كمال حممد على عبد الرمحن الشرقاوى الفالح الثائر 95942
نيكى كروز 95951 قصة حتول حياة زعيم اكرب عصابات املراهقني ىف نيويورك0اهلروب من اهلاوية 

حرب الثالث سنوات مذكرات الفريق اول حممد فوزى 95961
عبد احلميد يونس حكايات قضائية 95971

حممد فهمى عبد اللطيف فالسفة و صعاليك 95981
حممد السيد الشناوى مشوع على الطريق 95991

ماهر عبد احلميد كنت صديقا لديان 96001
عزت زكى ابطال و حتديات  شخصيات صنعت التاريخ 96012

حممد صبيح فؤاد االول 96021
2سقوط برلني ج 96041

كورنيلياس ريان 3القصة الكاملة الهنيار امرباطورية هتلر ج- سقوط برلني  96051
فؤاد زكريا مقامرة التاريخ الكربى  على ماذا يراهن جورباتشوف ؟ 96061

لينني لينني مصادر املاركسية الثالثة واقسامها املكونة الثالثة 96071
منشيكوف0س+ جالربث 0ج التعايش بني الرامسالية و الشيوعية 96081

اعالم الفكر االورىب من سقراط اىل سارتر 96091
روبرت يانج اساطري بيضاء كتابة التاريخ و الغرب 96102

جان بول سارتر ما االدب ؟ 96113
عبد الستار طويلة سقوط احللم الشيوعى 96122

برتراند راسل السلطة و الفرد 96131
على عبد الرازق حلىب+ حممد على حممد  59نقد علم االجتماع املاركسى الكتاب  96141
الفى بديع تكال بني البدع الداروينية و الدين 96151

رفعت السعيد ماركسية املستقبل 96161
فؤاد مرسى مدخل اىل االشرتاكية 96171

رفعت السعيد التجمع/ االخوان الناصريون / التيارات السياسية ىف مصر املاركسيون  96181
الفني توفلر حتول السلطة 96192

برتراند راسل اثر العلم ىف اجملتمع 96203
صالح قبضايا سقوط بغداد 96212
حممود صالح سور برلني هزمية حائط 96221
لطفى رضوان حممد عبد الوهاب سرية ذاتية 96231

فريد زكريا مستقبل احلرية الدميقراطية غري الليربالية ىف الوطن واخلارج 96242
مجال حممد غطاس الدميقراطية الرقمية 96252
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رتيبة احلنفي حممد عبد الوهاب حياته وفنه 96261
مسري اجلمل الكربياء ايام سعد الدين الشاذىل 96271
حممد بدران هنرو 96281

ونستون تشرشل 2مذكرات ونستون تشرشل ج 96291
ونستون تشرشل 3مذكرات ونستون تشرشل ج 96301
ونستون تشرشل 4مذكرات ونستون تشرشل ج 96312
ونستون تشرشل 5مذكرات ونستون تشرشل ج 96322

ابراهيم عبد العزيز حممد عبد القادر حامت  ابو التليفزيون العرىب 96391
عبد اهلل مناع قراءة فكرية ادبية جلوانب من حياة موسيقار االجيال حممد عبد الوهاب- امرباطور النغم 96401
دييرت سنغاس الصدام داخل احلضارات التفاهم بشان الصراعات الثقافية 96412

فؤاد شاكر 1حصاد القرن العشرين رجال صاغوا القرن العشرين ج 96421
فؤاد شاكر 2حصاد القرن العشرين رجال صاغوا القرن ج 96432

ابراهيم نافع 96443 مع ملوك ورؤساء الدول واحلكومات ىف مصر والعامل0حوارات للتاريخ 
عادل محودة انا و اجلنزورى اسرار معركة خفية ىف كواليس السياسة و الصحافة 96451

عبد الكرمي فرحان ( 1968 - 1958)حصاد ثورة مذكرات جتربة السلطة ىف العراق  96461
ساندرا مكى امللفات السرية للحكام العرب 96471
حسني مؤنس صور من البطوالت العربية و االجنبية 96481

حممد حسنني هيكل وقائع حتقيق سياسى امام املدعى االشرتاكى 96492
منري البعليكى عند قدمى غاندى 96501

حممد حسني هيكل تراجم مصرية و غربية 96511
مصطفى امني صاحبة اجلاللة ىف الزنزانة 96521
مصطفى امني مسائل شخصية 96531

صالح عبد اجليد شخصيات بال رتوش 96541
مسري حنا صادق حكايات عامل عجوز 96552

هاىن حسن علماء علموا العامل 96561
توماس كون بنية الثورات العلمية 96572
96581 للنفاثة00من الطيارة الورق  بيشوب0ريتشارد و 

حممد صديق املنشاوى 99صاحب نوبل 00امحد زويل العبقرى العرىب  96591
اكرم عبد الوهاب 96602 عامل غريوا وجه العامل100

ابراهيم مسلم اطاللة على االوائل 96612
بريان سايكس العلم الذى يكشف عن اسالفانا وراثيًا- سبع بنات حلواء   96622

حممد غريب جودة عباقرة علماء احلضارة العربية واالسالمية 96632
ابن رشد رسائل ابن رشد الطبية 96642

على ابواب القرن احلادى و العشرين الثورة التكنولوجية و االدب ترمجة عبد احلميد سليم 96652
حممد فتحى عبد اهلادى جمتمع املعلومات بني النظرية والتطبيق 96671
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مصطفى امني 96682 فكرة200ال
مصطفى امني فكرة وفكرة100 96691

هناد شريف 1توماس اديسون معجزة العلم ج 96702
حممود فوزى اسرار اقالة عبد احلليم موسى وزكى بدر وامحد رشدى 96712
امحد خضر 3سلسلة عظماء عاشوا باالمل ج- فرانكلني روزفلت اىل القمة على كرسى متحرك  96723
سلوى سبع 6 عظماء عاشوا باالمل ج0صبحى اجليار نقيب الصابرين  96751

حممد سليمان 10لويس بريل االب الروحى للمكفوفني ج 96792
فؤاد حجاج 14بتهوفن معزوفة التحدى ج 96831

فايز فرح عظماء قهروا الياس 96862
فايز فرح عباقرة هزموا اليأس 96871

عبد الباسط اجلمل ابن طفيل- حى بن يقظان  96881
مسري سواىن 2شخصيات ال تنسى ج 96902

يوسف الشريف كامل الشناوى اخر ظرفاء ذلك الزمان- سرية حياة شاعر  96911
بارى.ر اهلندسة الصحية 97001

عباس حلمى املاظ 97011 الكهرباء0 السباكة 0علم نفسك النجارة 
جون وولف+ م س فلمنجز +ه ف تايلور  هندسة السباكة 97022

حممد عبد املنعم مصطفى+حممود وصفى بك 97031 مياه اجملارى وتنقيتها2هندسة البلديات ج
حيىي محوده هندسة االعمال الصحية املرافق الصحية وجتهيزاهتا داخل املباىن 97042

حممد على على فرج اهلندسة الصحية امداد املدن باملياة الصرف الصحى للمخالفات السائلة 97051
حممد صادق العدوى مبادئ ىف هندسة الرتكيبات الصحية 97061

برسوم ميخائيل االدلة العلمية و الكتابية على بطالن نظرية التطور 97121
سالمة موسى نظرية التطور و اصل االنسان 97131

اسحق عظيموف البدايات قصة نشؤ االنسان احلياة االرض الكون 97141
توفيق حممد قاسم االنسان والطاقة عرب التاريخ 97152

جاكوب برونوفسكى (ارتقاء االنسان  )التطور احلضارى لألنسان  97163
عبد العزيز امني 124 سلسلة كتابك ج0االنسان و العلم  97171
راميوند ويليامز طرائق احلداثة ضد املتوائمني اجلد 97181

فتحى حممد صاحل كل شئ عن فنون النجارة احلديثة للهواه و احملرتفني 97351
حممد عبد النصري القدمي املاىن.فرنسى.اجنليزى. االت اللورش عرىب مع التعريف 0املعاجم التكنولوجية التخصصية  97412

حممد كمال الطبيب الربادة امليكانيكية و تركيب االسطح 97421
امني فهمى معادالت الرتانزستورخري معني للمارسني و اهلواة و لورش الصيانة و االصالح 97431

علبد املنصف حممود على ضفاف حبريات مصر حبرية ادكو حبرية مريوط حبرية قارون 97581
رايس.ا.ا البحر و التاريخ حتديات اللطبيعة و استجابات البشر 97592

ارثر هاسويل+ باميال جرانت  املاء 97614
جودة حسنني جودة دراسات ىف جغرافية البحار و احمليطات الطبيبعية و احليوية 97621
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نعمات ابراهيم اعماق البحار واحمليطات 97631
رجاء النقاش تامالت ىف االنسان 97641

امحد حممود فرج 97651 امساء البنني و البنات و معانيها0املعاىن ىف احلى االسامى 
جابر عصفور الرهان على املستقبل 97662

رتيبة سعيد على التايوانية- مستقبل العالقات الصينية  97672
فانس بكارد اهنم يصنعون البشر 97681

فتحى عبد الفتاح صناعة الغد بني العلم و اخلرافة 97691
حسني فوزى (جوالت ىف رحاب التاريخ  )سندباد مصرى  97703

حممد كرد على بني املدنية العربية و االوربية    تعليق عبد الرمحن عبد اهلل الشيخ 97712
صالح الشاهد اقوال اعجبتىن 97721
يسرى الفخراىن 97731 يبدا بالكلمة00كالم عن الكالم  الوصول للقمة 

رمزى زكى وداعاً للطبقة الوسطى 97741
لويس عوض اقنعة اوربية 97751

عبد الباسط عبد املعطى التدين و االبداع الوعى الشعىب ىف مصر 97761
روحية حممد احللواىن+ على ابو ليلة  97771 سنوات3اجملتمع الريفى و مشكالته للصف االول الثانوى الزراعى نطام 

امحد سيد مصطفى "نظرة تاملية معاصرة " سلوك اناس ىف العمل  97781
امحد سيد مصطفى املدير ىف البيئة املصرية 97791

ابراهيم سعده املوقف السياسى 97803
رجاء النقاش عباقرة و جمانني 97811
فوزى فهمى ختريب العامل 97822

انور عبد امللك ىف اصول املسألة احلضارية 97831
حممود عبد الفضيل حوار مع املستقبل 97841

عبد اهلل عبد الرمحن جفرى ابواب للريح والشمس 97862
امحد زكريا الشلق امحد فتحى زغلول و االثار الفتحية 97872
عبد العاطى شلىب 1فن النثر احلديث حتليل مقاالت وقصص قصرية ج 97881
نيقوال ميكافيللى االمري 97892
نيقوال ميكافيللى كتاب االمري مليكافيللى كتب غريت جمرى التاريخ 97901

ابراهيم سعده مقاالت ساخنة 97912
جورج حليم كريلس 97922 معلومات ومشاهدات ىف كتاب واحد0هذة هى احلياة 

حكمت ابو زيد التكيف االجتماعى ىف الريف املصرى 97931
مصطفى سويف حنن و املستقبل 97942
السيد ابو النجا السيد ابو النجا مع هؤالء 97952
سليمان جودة رسائل وصلتىن 97962
صالح منتصر حكايات االيام 97971

ميالد حنا االسكان و السياسة 97981
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فؤاد قنديل صناعة التقدم ىف مصر العوامل والشروط 97991
غاىل شكرى دكتاتورية التخلف العرىب 98001
غاىل شكرى برج بابل النقد و احلداثة الشريدة 98012
غاىل شكرى الثورة املضادة ىف مصر 98021
غاىل شكرى ذاكرة اجليل الضائع 98031
غاىل شكرى بداية التاريخ من زبزال اخلليج اىل زوال السوفييت 98042
غاىل شكرى من احلق االهلى اىل العقد االجتماعى- املواجهة  98054

نيقوال ميكافيللى ميكيافيللى و كتاب االمري 98062
ديكنسون.جون ب.د العلم واملشتغلون بالبحث العلمى ىف اجملتمع احلديث 98071

جورج سارتون االصول الشرقية و اليونانية-  العلم القدمي ىف العصر الذهىب لليونان 1تاريخ العلم ج 98081
جورج سارتون القرن اخلامس- العلم القدمي ىف العصر الذهىب لليونان -2تاريخ العلم ج 98091
جورج سارتون 98101 القرن الرابع3-العلم القدمي ىف العصر الذهىب لليونان  -3تاريخ العلم ج
جورج سارتون العلم و احلضارة اهللنستية ىف القرون الثالثة االخرية قبل امليالد -6تاريخ العلم ج 98131

امحد جمدى مطاوع املواد الالصقة و الطالئية 98251
مجال عبد الناصر البرتول والسياسة العربية 98451

محدى البنىب البرتول بني النظرية و التطبيق 98463
امحد املعتصم باهلل البرتول العرىب واثرة ىف حاضر ومستقبل االمة العربية 98471

عائشة التهامى مالمح من حضارة الفيوم القبطية و االسالمية و الطبيعية 98601
حممد الشافعى بورسعيد بوابة التاريخ 98661

رشيد 98671
حممد الشافعى السويس مدينة االبطال 98722

لطيفة حممد سامل 1957 - 1954ازمة السويس جذور احداث نتائج  98732
جون كونل قصة السويس 98741

حممد فيصل عبد املنعم قناة السويس شريان الرخاء للعامل 98751
ديزلىب.ن.ا مؤامرة السويس 98761

طاهر ابو فاشا قصة السد العاىل 98771
ياسر عبد املنعم حماريق املنوفية ىف القرن الثامن عشر 98781

حممود زكى عبد اللطيف 0السد العاىل 98791
د/فطني امحد فريد على الدبلوماسية املصرية و ازمة السويس 98801

حممود مراد الوثائق الكاملة السياسية و العسكرية للعدوان الثالثى و تاميم القناة- حرب السويس  98811
السري/انتوىن ايدن السويس- مذكرات ايدن  98821

بول جونسون حرب السويس 98831
انتصار بدر+ حممد فرج  نوابنا ىف الربملان 98841

دير االنبا بضابا 3قناة السويس ج 98871
98881 ساعة ىف الوحل100
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حسني العشى معركة كفر امحد عبده 98891
حممد اجلوادى 2000- 1871البنيان الوزارى ىف مصر  98902

عبد العاطى حامد كرسى الوزارة 98913
صالح الشاهد ذكرياتى ىف عهدين 98921

خالد ابو الفتوح االفكار و املواقف و مالمح الشخصية- حممد حسنني هيكل  98931
حممد محدى سيد مصطفى عمالقة الربلس 98941

ابراهيم راشد سنة اوراق صحفية30 98951
يونان ليبب رزق االحزاب املصرية عرب مائة عام 98962
يونان ليبب رزق تاريخ االحزاب املصرية 98972

امحد حسني سليم+ امحد عبد التواب عبد البصري  98982 يناير25احلياة احلزبية اجلديدة بعد ثورة 
98992 يناير ثورة شعب محاها اجليش25ثورة 

99001 يوما هزت مصر18 يناير 25-كتاب اليوم
مجال محدان اسرتاتيجية االستعمار و التحرير 99033

عبد العظيم رمضان ((رؤية تارخيية))اكذوبة االستعمار املصرى للسودان  99201
يونان ليبب رزق 1912تاريخ العالقات املصرية املغربية منذ مطلع العصور احلديثة حىت عام  99211

حممد كمال الدين عز الدين على اربعة مؤرخني و اربعة مؤلفات من دولة املماليك اجلراكسة 99223
حممد عبد احلميد احلناوى معركة اجلالء و وحدة وادى النيل 99231

سليم خليل النقاش 8مصر للمصريني ج 99241
متام مهام متام 1953 - 1936السياسة املصرية ىف السوادن  99251

سامى سليمان حممد السهم التعليم و التغيري االجتماعى ىف مصر ىف القرن التاسع عشر 99261
صفى على حممد عبداهلل احلركة العلمية و االدبية ىف الفسطاط منذ الفتح العرىب اىل هناية الدولة االخشيدية 99271

يسرى عبد الغىن مؤرخون مصريون من عصر املوسوعات 99281
صفى على حممد عبداهلل مدن مصر الصناعية ىف العصر االسالمى اىل هناية عصر الفاطميني 99291

امحد عبد احلليم دراز م0مصر وليبيا فيما بني القرن السابع والقرن الرابع ق 99301
سحر على حنفى العالقات التجارية بني مصر وبالد الشام الكربى ىف القرن الثامن عشر 99311

عفاف مسعد السيد العبد م ( 1609 - 1564)دور احلامية العثمانية ىف تاريخ مصر  99321
عادل عبد احلافظ محزة (187تاريخ املصريني ) (1ج)م 1517-1250نيابة حلب ىف عصر سالطني املماليك  99331
عادل عبد احلافظ محزة (188تاريخ املصريني ) (2ج)م 1517-1250نيابة حلب ىف عصر سالطني املماليك  99341

عبد احلميد عبد اجلليل امحد شلىب (190تاريخ املصريني)م 1963-1951العالقات السياسية بني مصر والعراق  99351
هباء الدين ابراهيم حممود املعبد ىف الدولة احلديثة ىف مصر الفرعونية تنظيمه االدارى و دوره السياسى 99361

مرفت صبحى غاىل (1945-1935)العالقات االقتصادية بني مصر و بريطانيا  99371
سليم خليل النقاش 9مصر للمصريني ج 99381
كمال امحد عامر 1الدور املصرى و العرىب ىف حرب حترير الكويت ج 99391

سيد عشماوى (1952-1882)امللك - السلطان- العيب ىف الذات امللكية اهنيار هيبة حكم الفرد املطلق اخلديو  99401
ونستون تشرشل حرب النهر تاريخ الثورة املهدية 99411
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عز الدين امساعيل امحد تاريخ اجليش املصرى ىف عصور ما قبل التاريخ 99421
فرغلى على تسن هريدى اجلزء الثاىن (م 1957-1937)الرامسالية االجنبية ىف مصر  99431
انتوىن سولاير عبد السيد اجلزء االول (م1935-1855)العالقات املصرية االثيوبية  99441
انتوىن سولاير عبد السيد اجلزء الثاىن (1935-1855)العالقات املصرية االثيوبية  99451

الينور بريتز دراسات ىف تاريخ مصر االجتماعى 99461
املؤامرة على سورية 99471

الربت فارمان مصر وكيف غدر هبا 99481
رفعت السعيد (االسباب والتداعيات  )الرامسالية املصرية عرب مسار خنتلف  99491

حممد حسنني هيكل حكاية العرب و السوفييت 99501
عبد الفتاح حسن ذكريات سياسية 99511

بيريال كوم الفساد 99802
حنفى احملالوى حكايىت مع السجن- سياسيون و قضبان  99821

حممد حسنني هيكل ملصر ال لعبد الناصر 99991
امحد محروش عبد الناصر و العرب 100001

مصطفى عبد اجمليد نصري ثورة يوليو و احلقيقة الغائبة 100011
ىف عيد الثورة السابع- حقائق و ارقام  100021

مصطفى خليل املستكاوى قصة خلف ثورة 100041
1960(متوز) يوليو 9خطاب الرئيس مجال عبد الناصر ىف املؤمتر العام لالحتاد القومى  100051

5كلمة صرحية ىف خطاب الرئيس مجال عبد الناصر ج 100061
دستور الشعب- 8-كلمة صرحية 100071

لطفى عبد القادر 1ثورة يوليو و قضايا حائرة ج 100081
مجال عبد الناصر التحول العظيم 100092

طارق البشرى 1970- 1952 يوليو 23ونظام  100101
اهلام حممد على ذهىن مصر ىف كتابات الرحالة الفرنسيني ىف القرنني السادس عشر والسابع عشر 100271
اهلام حممد على ذهىن مصر ىف كتابات الرحالة و القناصل الفرنسيني ىف القرن الثامن عشر 100281
امحد شفيق ابو عوف 1مذكراتى ىف نصف قرن ج 100291
امحد شفيق ابو عوف 2مذكراتى ىف نصف قرن ج 100301

صالح االمام حسني الشافعى واسرار ثورة يوليو وحكم السادات 100311
عبداهلل االمام على صربى يتذكر 100321

وجية ابو ذكرى الزهور تدفن ىف اليمن 100331
عبداهلل االمام صالح نصر يتذكر املخابرات والثورة 100343
عبده مباشر اغراق ايالت 100351

امليثاق 100361
مصطفى عبد الغىن طه حسني وثورة يوليو صعود املثقف وسقوطه 100371
عبد العظيم رمضان 100382 يوليو23الفكر الثورى ىف مصر قبل ثورة 
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عبد العظيم رمضان (اوراق يوسف صديق ) يوليو 23ليلة ثورة  100392
امحد كمال الطوجبى 1952النقل البحرى ىف مصر تطورة التارخيى وهنضتة منذ ثورة  100401

سامى جوهر الصامتون يتكلمون 100413
امساعيل صدقى باشا مذكراتى 100421

امحد محروش نسيج العمر 100432
عبد الرمحن الرافعى 100443 يوليو23مقدمات ثورة 

عبد احملسن ابو النور احلقيقة عن ثورة يوليو 100452
كمال الدين حسني وزي الرتبية والتعليم فلسفة الثورة مجال عبد الناصر دستور الغد 100461

حممد حسنني هيكل عبد الناصر و العامل 100471
القوات البحرية 1965/ 12/ 21املالمح الرئيسية ىف خطاب الرئيس مجال عبد الناصر ىف ذكرى عيد النصر التاسع  100481
عبداهلل االمام عبد الناصر كيف حكم مصر حديث لسامى شرف 100491
مجال العطيفى ايام خالدة ىف حياة عبد الناصر 100501
صالح منتصر من عراىب اىل عبد الناصر قراءة جديدة للتاريخ 100513
ثروت عكاشة مذكراتى ىف السياسة والثقافة اجمللد االول 100523
ثروت عكاشة 2مذكراتى ىف السياسة و الثقافة ج 100532
السيد يوسف مذكرات معتقل سياسى صفحة ىف تاريخ مصر 100542

حممد حسنني هيكل ملفات السويس حرب الثالثني سنة 100553
عبد السالم عبد احلليم عامر 1961 - 1957الرامسالية الصناعية ىف مصر من التمصري اىل التاميم  100562

وجية ابو ذكرى اسرار حرب اليمن 100571
برلنىت عبد احلميد املشري و انا 100581

حممود فوزى مؤامرة اغتيال املشري عامر 100591
حممد رجب مامل تنشرة الصحف 100601

عبد العظيم رمضان 2 ج1967حتطيم االهلة قصة حرب يونية  100612
2002-1952ثورة يوليو نصف قرن  100621

رشاد كامل الصحافة و الثورة ذكريات و مذكرات 100632
املستشار/يوسف الغرياىن ىف تاريخ مصر السياسى عبد الناصر ىف امليزان حسناته و اخطاوه و ايهما ارجح 100641

حممد بدر الدين مصطفى دراسة ىف منهاجية املفاوضات الدولية1954- 1953املفاوضات املصرية الربيطانية  100651
عزت معوض ثورة يوليو و ازمة الثقافة 100661
حممود فوزى 100671 الثعلب السياسى الكبري00هيكل 

محادة حسىن امحد حممد (1961-1953 ) 1952التنظيمات السياسية لثورة يوليو  100681
عبد العظيم رمضان احلقيقة التارخيية حول قرار تاميم شركة قناة السويس 100691

هشام خضر عبد الناصر و عالقاته اخلفية باملوساد و املخابرات االمريكية 100701
كلمات خالدة 100711

جناح عمر مجال العرب 100722
رشاد كامل عبد الناصر الذى التعرفة 100731
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امحد هباء الدين القائد والشباب 100741
عبد املنعم مشيس ناصر احلرية 100752
مجال عبد الناصر فلسفة الثورة 100763

عبد الناصر واالسالم 100771
نتيلة راشد حكاية كفاح ضد االستعمار 100781

املقتطف عبد الناصر ىف ذكرى مولده 100791
100801 عاما12الثورة ىف 

عبد الرمحن فهمى ىف سبيل احلرية 100811
الفجر العرىب 100821

كيف جنح عبد الناصر 100831
حسني الطنطاوى فكر عبد الناصر حتليل سياسى لفكر وفلسفة ونضال الزعيم اخلالد 100841

عبد العظيم رمضان 1954اىل هناية ازمة مارس1952يوليو23الصراع االجتماعى والسياسى ىف مصر قيام ثورة 100851
فادية سراج الدين 1954-1950التحرر الوطىن القضية املصرية ىف املرحلة االخرية  100861

عاطف الغمرى خفايا النكسة من املؤامرة اىل الوفاق 100871
عبد العظيم رمضان حرب االستنزاف ىف حمكمة التاريخ 100881

حممد مجال الدين حمفوظ عبد الناصر و القوات املسلحة 100892
يسرى الفخراىن عبد احلليم00عبد الناصر 100901

اجارييشيف.ا ناصر 100911
حممد مصطفى عطا مصر بني ثورتني 100921

اميل الغورى صراع القومية العربية من معركة القناة اىل ثورة العراق 100931
تسلح مصر ىف الصحف العربية 100941

بطل التاريخ 100951
ساعة ىف الوحل100 100961

عبداهلل االمام جتربة عثمان 100972
حمكمة الثورة القضية العاشرة 100981

مجال عبد الناصر حنن والعراق والشيوعية 100991
شوقى عبد احلميد حيىي 101002 و اثره ىف الرواية املصرية1967يونيو 

حممود عوض ممنوع من التداول 101011
عبد املنعم مشيس زعماء احلياد االجياىب 101021

حممد عبد اجمليد مرعى رحالت من اجل السالم 101031
عبد املنعم مشيس الزعيم الثائر 101041

صالح دسوقى االستعمار املشرتك 101051
حممود مراد الثورة بني العقل واالبداع 101061

اجلمهورية العربية املتحدة 101071
حلمى سالم كلمات مصرية 101081
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امحد عطية صاحل بامر عبد الناصر مذحبة ىف بالط صاحبة اجلاللة 101091
حممد فايق عبد الناصر والثورة االفريقية 101101

الفى انور عطااهلل حرب اليمن واهنيار االقتصاد62عبد الناصر  101111
محدى لطفى العسكرية املصرية فوق سيناء 101121

10كلمة صرحية ج 101131
فوزى فهمى+مجال عبد الناصر 0ىف سبيل احلرية 101141

عبد الرحيم عجاج 00ىف سبيل احلرية 101151
حنفى احملالوى فنانات ىف الشارع السياسى 101161

اسرار احلرة الطالبية 101171
1الوثائق السرية لثورة يوليو النصوص الكاملة حملاضر االمانة العامة لالحتاد االشرتاكى جعبد العظيم رمضان 101181
2الوثائق السرية لثورة يوليو النصوص الكاملة حملاضر االمانة العامة لالحتاد االشرتاكى جعبد العظيم رمضان 101191

امحد محروش 101201 البحث عن الدميقراطية والبحث عن االشرتاكية3 يوليو ج23ثورة 
حممد الطويل برملان الثورة تاريخ احلياة النيابية ىف مصر 101211

1960يناير-1958جمموعة خطب وتصرحيات وبيانات الرئيس مجال عبد الناصر القسم الثاىن فرباير  101221
1962يناير1960جمموعة خطب وتصرحيات وبيانات الرئيس مجال عبد الناصر القسم الثالث فرباير 101231

احسان عبد القدوس البحث عن ثورة 101241
مصطفى امني سنة اوىل سجن 101252
صليب ابراهيم من ذكريات معتقل سياسى 101263

عادل ثابت عبد الناصر والذين غدروا به 101271
فؤاد مطر بصراحة عن عبد الناصر حوار مع حممد حسنني هيكل 101282

موسى صربى 101292 وزارات اسرار حكم مصر من حريق القاهرة حىت قيام الثورة4قصة ملك و
محدى لطفى ماساة عبد احلكيم عامر 101303
مالكومل كري 1970-1958تاريخ املصريني عبد الناصر واحلرب العربية الباردة  101311

ضياء الدين بيربس اسرار حكومة يوليو 101321
سيد زهران القصة احلقيقة برلنىت و املشري 101331

كمال خالد 1ىف ساحة الطغيان شاهد على اغرب حماكمات مصر ج 101342
يوسف السباعى اىل الزعيم اخلالد مجال عبد الناصر 101351

حممد حسنني هيكل حماضر حمادثات الوحدة 101361
101371 حديث املبادرة1997 / 1977حممد حسنني هيكل 

على عبد احلميد الدشناوى ايام خالدة 101381
على سامل 101391 منصور فايز الطبيب اخلاص للرئيس عبد الناصر0مشوارى مع عبد الناصر مذكرات د

حسنني كروم (الرد على كتاب وثائق ىف طريق عودة الوعى )سقوط احلكيم  101401
مجال مظلوم كمال حسن على من احلرب اىل السالم 101411

عبد العظيم رمضان اوراق يوسف صديق 101421
عبد املنعم مشيس عشر سنوات ىف مشرق الشمس 101432
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فؤاد حممد شوقى 101441 سنوات10ثورتنا ىف 
عبد الرمحن الرافعى كفاح الشعب و اجلالء 101451

سعاد منسى من الذى يربىء عبد الناصر 101461
انور السادات قصة الثورة كاملة 101472

عبد املنعم مشيس ايامنا اخلالدة 101481
دير االنبا بضابا ملحمة الثورة 101491

فتحى رضوان عبد الناصر 101501
حممود القاضى وجها لوجه مع عثمان امحد عثمان- البيوت الزجاجية  101511

عبد اهلل جزيالن التاريخ السرى للثورة اليمنية 101521
ابو احلجاج حافظ صفحات مشرفة من النضال ىف اليمن- عودة االبطال 101531

رفعت سالم حبثا عن الرتاث العرىب نظرة نقدية منهجية 101542
زكى جنيب حممود قيم من الرتاث 101551

حسنني كروم عبد الناصر املفرتى عليه 101561
امحد محروش نبض التاريخ 101571
امرية فكرى اللواء حسن اجلريدىل شاهدا على حروب الكرامة 101581
مجال مظلوم الفريق فؤاد عزيز غاىل بطل احلرب و التنمية 101591
د/ابراهيم عبده تاريخ بال وثائق 101601
مجال بدوى من عيون الرتاث 101611

سعيد اجلزائرى 1املخابرات و العامل ج 101621
ابن عبد ربه من بريق العقد الفريد 101642

ما تبقى من ثورة يوليو و حماولة رد اعتبار امللك 101651
عادل محودة هناية ثورة يوليو 101661
سيد مخيس القصص الديىن بني الرتاث والتاريخ 101672

مرسى عطا اهلل السالم املمكن و السالم املستحيل 10168
عبداهلل االمام حماكمة عصر- قضية عصمت السادات  101691

ابن الكندى عمر بن حممد بن يوسف فضائل مصر احملروسة 101703
امحد عطية اهلل 1954قاموس الثورة املصرية  101711

عبد الرمحن بن خلدون 3مقدمة ابن خلدون ج 101742
(م2002 فرباير 10 -9)ندوة تاج العروس املنعقدة بتاريخ  101782

اىب الوليد حممد بن امحد 2بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 101802
امحد الشيخ اجلاحظ العبقرية الساخرة 101821

مصطفى عبد العزيز صور من احلياة 101831
انور عبد العليم قصة التطور 101841

عبد اهلل امام ناصر و عامر 101851
حممد الشافعى االمساعيلية ارض الفرسان 101861
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املعركة الفاصلة مع اسرائيل مجال عبد الناصر و امللك عبد الناصر و امللك حسني يدقان ناقوس اخلطرعمر ابو النصر 101871
رشاد كامل املراة الىت هزت عرش مصر 101881

صالح نصر عبد الناصر و جتربة الوحدة 101891
عبده مباشر حرب االستنزاف 101901

امني حسان كامل 1حمكمة الثورة ج  101911
امني حسان كامل 2حمكمة الثورة ج 101921
امني حسان كامل 3حمكمة الثورة ج 101931

رشاد كامل 101941 اخليبة و اخلديعة48حرب فلسطني 
2006- 1956 عاما 50العدوان الثالثى  101951

عبد الصمد حممد عبد الصمد مشوع ال تضىء اسرار من ايام عبد الناصر 101961
عبد املنعم مشيس انور السادات 101971

كشف حساب و اسرتاتيجية دولة 101981
السادات ىف العاشر من رمضان 101991

مسري زكى عبد القوى السادات بني يومة االول و يومة االخري 102001
محدى لطفى انور السادات قصة اميان بالعسكرية املصرية 102011
انور السادات قصة الوحدة العربية 102021

سناء اخلوىل االسرة و احلياة العائلية 102101
نبيل فاروق رمضان عقارب الساعة- 105-سلسلة رجل املستحيل  102191

حممد محاد ختطيط املدن االنساىن عرب العصور 102202
حسام حممد غامن+ امحد شعبان  تصميم الكبارى املعدنية اسس التصميم و شروط التنفيذ 102221

حممود حسن متوىل املنشات املعدنية 102231
حسام حممد غامن تصميم املنشات املعدنية 102241

امحد امني اىل ولدى 102451
مسعد عويس القدوة ىف حميط النشئ و الشباب 102461
عزت حجازى الشباب العرىب ومشكالته 102471

ماهر عبد القادر حممد اصول البحث العلمى 102582
يعقوب الشاروىن 1معلومة وحقيقة اخرى ج60عامل املرعفة بني يديك عجائب الدنيا مع  102733
يعقوب الشاروىن 6معلومة وحقيقة اخرى ج60عامل املعرفة بني يديك بداية االشياء مع  102783
امين ابو الروس كنوز املعرفة 102963
على سيد امحد على+ جار النىب احللو دائرة معارف العرىب 102972
شريف العلمى 3جيم ج..سني  102981
شريف العلمى 8جيم ج..سني  102991
مسري شيخاىن 6فكر و تسل ج 103001
مسري شيخاىن 7فكر و تسل ج 103011
عزة سليمان ...لألذكياء فقط  103021
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صالح خميمر 103191 ىف جمال مشكالته الفيزيائية و املهنية1الكفيف العرىب يتحدث ج
صالح خميمر 103201 تاريخ تاهيل املكفوفني2الكفيف العرىب يتحدث ج

رشدى عازر اقالديوس املكفوفون ىف املصانع 103211
مجال حممد ابو شنب 1قواعد البحث العلمى ج 103351
مجال حممد ابو شنب 2قواعد البحث العلمى ج 103361

بينا دى اجنيليس منهجية البحث العلمى 103371
ماهر عبد القادر حممد مناهج البحث العلمى 103381

كامل الزهريى مذاهب غريبة 103401
عبد العزيز البشرى قطوف 103412

يوسف معاطى اه يا دماغى 103421
حممد زكى عبد القادر اشتات من الناس 103431

اقبال بركة عودة اىل الفضفضة 103442
مايكل كورباليس ىف نشاة اللغة من اشارة اليد اىل نطق الفم 103451

فريجينيا هيلد اخالق العناية 103461
مارك كريالنسكى االمرباطوريات ؛ املعتقدات ؛ ثورات الشعوب ؛ واالقتصاد العاملى*  تاريخ امللح ىف العامل   103471

عبد الغفار مكاوى 103481 قراءة ىف ادب قدمي0جذور االستبداد 
نبيل عبد الفتاح سياسات االديان الصراعات وضرورات االصالح 103492
صاىف ناز كاظم تاكسى الكالم 103501

ابراهيم حممد املنوىف طرق العمل مع اجملتمع الريفى 103511
جريار جورج ليميز مقاهى الشرق 103521

عبد احلكيم العفيفى تاريخ االغتياالت السياسة ىف مصر 103531
حممد كامل حممود املركز القومى للبحوث بني املاضى واحلاضر واملستقبل 103541

فرح انطون الدين و العلم و املال 103554
جابر عصفور من اعالم التنوير 103561
هارلد شراياك هل لك ىف سيكارة ؟ 104001

سامح كمال- القمص /يؤانس كمال حبيب 000التدخني - احذر هذه  104013
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس 104023 املسيحية والتدخني0 ال تقتل 0الوصية السادسة 

ميخائيل مكسى اسكندر !هل تدخني السيجارة خطية ؟ 104033
القس/يواقيم سامى امني املسيحية و التدخني 104043

خمتار مدكور ؟00ملاذا تدخن  104051
حسني امني شحاته التدخني بني االسالم و املسيحية 104061

نبيل راغب بئر االدمان 104073
ناجى حممد هالل رؤبة علمية و اجتماعية- ادمان املخدرات  104081

امحد حامد مدمنون و مدمنات قصص و حكايات من عامل املخدرات 104093
القمص باخوم عطااهلل0وهيب عطا اهلل جرجس - االنبا /غريغوريوس رأى املسيحية ىف املخدرات 104103
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حممد فتحى عيد التعاطى جرمية ام ال؟ 104111
القس/بيشوى فؤاد واصف ال يتسلط على شىء 104123

امحد عكاشة االدمان خطر 104133
ا/نبيل منري+ ا /عزت فوزى+د /منري جنيب+ د /نبيل صبحى الشباب و املخدرات 104145

صفوت حممود درويش العمال و املخدرات املشكلة و احلل 104152
مجال الدين حممد موسى 2عامل احلشيش و اثاره الضارة على اجملتمع ج 104162

مركز احلياة االفضل مقدمة ىف مكافحة االدمان و االيدز 104173
القمص/يوسف اسعد حرية املسيحى ضد اخلمر والسجاير واملخدرات 104185
سهري لطفى 104191 حقائق0 اخطار 0االدمان اوهام 

اديب جنيب سالمة دراسات و خربات حول مشكلة االدمان 104203
صفوت حممود درويش اهلريوين دعوة اىل املوت 104211

بيرت لورى املخدرات حقائق اجتماعية و نفسية و طبية 104222
مجعية منع املسكرات ومكافحة املخدرات باملنوفية حنو غد بال ادمان 104231

مصطفى سويف (بنظرة علمية  )مشكلة تعاطى املخدرات  104244
املدمن والكنيسة واالسرة 104255

عادل صادق االدمان له عالج 104261
فاروق فهمى الشمة القاتلة  اسرار حرب االدمان ىف مصر 104271

املخدرات ماساة الشباب املعاصر 104281
القس/باخوم عطية انت تدمنها وهى تقتلك 104291

عفاف حممد عبد املنعم االدمان دراسة نفسية السبابه ونتائجه 104302
روبري الفارس دماغ عبد باجنو 104313

كيف تقلع عن التدخني 104321
التدخني 104331

مدحت عبد احلميد 5املوسوعة املسلسلة ىف سيكولوجية االدمان حبوث ىف الشخصية االدمانية ج 104341
امحد زكريا الشلق طه حسني جدد الفكر السياسى 104351

جورج سباين 1تطور الفكر السياسى ج 104611
جورج سباين 2تطور الفكر السياسى ج 104621
جورج سباين 3تطور الفكر السياسى ج 104631
جورج سباين 4تطور الفكر السياسى ج 104641
جورج سباين 5تطور الفكر السياسى ج 104651
النظام السياسى ىف مجهورية مصر العربية مركز االعالم والتعليم واالتصال0وزارة االعالم  104661

على محدى اجلمال النزاع بني اهلند والصني 104671
الكويت عالقات نصف قرن- مصر  104682

املعلومات 104971
فتحى عبد العزيز ابو راضى اجلغرافية العملية ومبادئ اخلرائط 104981
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حممد فريد فتحى 2 ج1املساحة للجفرافيني املساحة املستوية والتصويرية ج 104991
فايز حممد العيسوى اسس اجلغرافيا البشرية 105001

حممد الفتحى بكري حممد اجلغرافية االقتصادية اسس وتطبيقات 105011
جودة حسنني جودة اجليومور فولوجيا علم اشكال سطح االرض مع التطبيق باحباث ىف جيومور فولوجيا 105021
حممد عبد اهلل سراج+شفيق العوضى الوكيل املناخ وعمارة املناطق احلارة 105031

عيسى على ابراهيم جفرافية مصر 105042
حسن ابو بكر تغري املناخ 105051

زكريا هاشم زكريا ام كلثوم حتفة العصر ومعجزة الدهر 105251
عبد النور خليل رجال ىف حياة ام كلثوم 105261

ام كلثوم قصة حياهتا جمموعة اغانيها وبعض نكاهتا ووفاهتا 105271
حنفى احملالوى عبد الناصر وام كلثوم 105281

حممد تبارك ذكريات عاشق امحد رامى وام كلثوم 105291
رجاء النقاش لغز ام كلثوم 105302
ثروت فهمى جنوم وحكايات 105391

وزارة الرتبية والتعليم االطلس العرىب 105553
جمموعة من االساتذة االطلس املدرسى 105563

نصر السيد نصر اخلريطة اداة الدراسة 105571
مصطفى الفضاىل اطلس االسكندرية 105581
جممع اللغة العربية املعجم الوجيز 105802

حممد بن اىب بكر عبد القادر الرازى خمتار الصحاح 105813
علم الداللة مع دراسة تطبيقية مقارنة بني العربية والفصحى وعربية العهد القدمي حول دالالت كلمة العنيحممود امحد حسن املراغى 105821

اىب احلسني امحد بن فارس بن زكريا معجم املقاييس ىف اللغة 105831
حممد محاد تعليم اهلريوغليفية لغة مصر القدمية واصل اخلطوط العاملية 105951

سامح مقار اخلط اهلريوغليفى ىف الدولة الوسطى(عرىب-هريوغليفى)املعجم الوجيز  105961
مارك كولر كيف تقرا املصرية القدمية اهلريوغليفية 105971

عبد احلليم نور الدين (العصر الوسيط)اللغة املصرية القدمية  105982
حشمت كمال قاموس اجليب للمصطلحات املسيحية 106072

شحاتة حممد شحاتة اجنليزى- عرىب - عرىب - القاموس التجارى لرجال املال واالعمال اجنليزى  106091
LE ROBERT JUNIOR 106101

هلموت كلوبغر القاموس االملاىن العرىب للدراسات االساسية 106151
قاموس فرنسى عرىب 106181

يرتى الياس عرىب-قاموس فرنسى  106192
SALIM ELIAS LE GUIDE LINGUISTIQUE LINGUISTIC 106201

مرتى الياس عرىب/ قاموس الياس اجليب فرنسى  106212
املفردات الذرية ىف اللغتني العربية والفرنسوية 106221
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حممود حممد سامل املوجز ىف احملادثات فرنسى وعرىب مع تصوير النطق 106281
الرتمجان احلديث يعلمك الغة الفرنسية من غري معلم 106311

رياض جيد القاموس الفريد ايطاىل عرىب 106331
LANGENSCHEIDTS TASCHENWORTERBUCHرودلف هومباردروتس+كامل شكرى 106451 عرىب املاىن2ج

قاموس ستار املفهرس 106471
اجنليزى املاىن/ قاموس املاىن اجنليزى  106561

القس/ غسان خلف  الفهرس العرىب لكلمات العهد اجلديد اليونانية 106672
القس/ببنودة االنبا بيشوى شرح مبسط لقواعد اللغة اليونانية للعهد اجلديد- يوناىن العهد اجلديد  106683

جمدى كيالىن نصوص يونانية وتعليقات 106691
موريس تاوضروس+ صموئيل كامل   قاموس عرىب يوناىن 106721

دير انبا مقار قاموس يوناىن عرىب لكلمات العهد اجلديد و الكتابات املسيحية االوىل 106732
فؤاد زيدان تعليم اليونانية بغري معلم 106741

GREEK GRAMMAR PART 1 106751
TETIN GRAMMAR 106761

على حممود عويضة املعجم الطىب الصيدىل احلديث 106851
english dictionary english - arabic 106861

قاموس السياحة والفنادق 106871
حنان العصار تطبيقاهتا السيحية و الفندقية )حماضرات ىف العالقات العامة  106881
يوسف حيت عرىب- قاموس حيت الطىب للجيب انكليزى  106891

الياس انطون الياس اجنليزى- قاموس الياس اجليب عرىب  106901
الياس انطون الياس اجنليزى/ عرىب ، عرىب /قاموس الياس اجليب اجنليزى  106911

Asaad zaki demian English for the seminarians 106921
اللغة االجنليزية للطالب االكلرييكى 106932

وجيه يوسف عرىب- القاموس الالهوتى اجنليزى  106941
ابراهيم سالمة ابراهيم عرىب- دليل املفردات الكنسية  اجنليزى  106952

رتشرد توماس عرىب- دليل املصطلحات الدينية انكليزى  106961
فؤاد زيدان تعليم االجنليزية بغري معلم 106971

جامعة اكسفورد قاموس اكسفورد املصور 106981
مؤيد الكيالىن الرتمجان االنكليزى لتعليم اللغة االجنليزية بدون معلم 106991

العرىب- املنجد االنكليزي  107001
حممد محدى+ جورج روب  2ج -خمتارات الرتمجة عربية وانكليزية  107011
حممد محدى+ جورج روب  4ج - خمتارات الرتمجة عربية وانكليزية  107032

الفرائد الذرية للطالب عرىب اجنليزى 107041
الياس انطون الياس عرىب- قاموس الياس املدرسى  اجنليزى  107051

حممود عزت عرىب/ اجنليزى - املوسوعة ىف حمادثات اللغة االجنليزية  107062
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الرتمجان احلديث يعلمك اللغة االنكليزية من غري معلم 107071
عرىب/ اجنليزى - قاموس جيب  107081

منري البعليكى عرىب- املورد القريب قاموس انكليزى  107092
كيف تتكلم االجنليزية بدون معلم ىف اربعة ايام 107101

الياس انطون الياس اجنليزى- قاموس اجليب عرىب  107113
الياس انطون الياس عرىب/ اجنليزى - قاموس الياس العصرى  107124

هيئة االذاعة الربيطانية ماذا نقول دورة دراسية من احملادثات النموذجية باللغة االنكليزية 107131
عبد احلفيظ بيضون عرىب- معجم الطالب انكليزى  107141

معجم مصطلحات اخلدمة االجتماعية 107151
عرىب- جونيور قاموس اجنليزى  107161

2الكاىف ىف تعليم اللغة االجنليزية ج 107171
3الكاىف ىف تعليم اللغة االجنليزية ج 107181
4الكاىف ىف تعليم اللغة االجنليزية ج 107191
5الكاىف ىف تعليم اللغة االجنليزية ج 107201
6الكاىف ىف تعليم اللغة االجنليزية ج 107211

مجال الدين عبد الرازق علم نفسك اللغة االجنليزية السليمة 107221
كيف تكتب رسائلك باالنكليزية 107231

قاموس وبسرت للطالب 107241
حنا يوسف عرىب/ قاموس املعاىن املصور للمفردات املسيحية   اجنليزى  107253

منري البعليكى عرىب- املورد الوسيط قاموس اجنليزى  107261
دايفد هيكس اىل مجيع املبتدئني و من يريد مراجعة 107291

margaret maggs grolier programmed english course 1ج 107301
margaret maggs grolier programmed english course 2ج 107311
margaret maggs grolier programmed english course 3ج 107321
margaret maggs grolier programmed english course 4ج 107331

26-14الدروس من 2حتدث باالجنليزية ج 107351
39-27 الدروس من 3حتدث باالجنليزية ج 107361
52-40 الدروس من 4حتدث باالجنليزية ج 107371
65-53 الدروس من 5حتدث باالجنليزية ج 107381
78-66 الدروس من6حتدث باالجنليزية ج 107391

هيئة االذاعة الربيطانية 1تعلم االجنليزية ج 107401
YOUNG LEARNERS DICTIONARY 107411

first dictionary 107421
oxford childrens picture dictionary 107435

OXFORD PICTURE POWER DICTIONARY 107441
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gogo 1 ADVENTURES WITH ENGLISH 107451
gogo 2 ADVENTURES WITH ENGLISH 107461

gogoACTIVITY BOOK 1 ADVENTURES WITH ENGLISH 107471
gogoACTIVITY BOOK 2 ADVENTURES WITH ENGLISH 107481

SONG BOOK ADVENTURES WITH ENGLISH 107491
COLOURING BOOK 1 ADVENTURES WITH ENGLISH 107501

PICTURE DICTIONARY القاموس املصور ADVENTURES WITH ENGLISH 107511
1مغامرات جوجو مع اللغة االجنليزية ارشادات للوالدين ج 107521

حممود عزت 1املوسوعة ىف حمادثات تااغة االجنليزية ج 107671
حممود عزت 2موسوعة تعليم اللغة االجنليزية  للعرب ج 107681
حممود عزت 3موسوعة اللغة االجنليزية قواعد اللفة االجنليزية ج 107691

MICHAEL WEST THE NEW METHOD ENGLISH DICTIONARY 107705
active study dictionary 107713

helloقاموس  107723
LONGMAN - DICTIONRY 107732

A W FRISBY LONGMAN FIRST ENGLISH DICTIONARY 107743
Rosemary BORDERTHE OXFORT ILLUSTRATED JUNIOR DICTIONARY 107754

MUSTAPHA HENNIENGLISH RESOURE BOOK FOR COMMERCIAL SCHOOLS 107763
شحاتة حممد شحاتة عرىب/ قاموس شحاته التعليمى مع تعليم طريقة النطق الصحيح اجنليزى 107771

CONVERSATIONAL ENGLISH 107781
ناهد عبد الرازق االجنليزية بدون معلم للطلبة ورجال االعمال واملسافرين للخارج 107791
اللواء/رفعت اجلوهرى جنة الصحراء سيوة وواحة امون 108051
اللواء/رفعت اجلوهرى عرائس ىف الرمال واحات الوادى اجلديد 108061
اللواء/رفعت اجلوهرى اسرار من الصحراء الغربية 108071
اللواء/رفعت اجلوهرى 108082 عادات وتقاليد0شريعة الصحراء 

على مصباح طريق الصحراء 108092
حممد فتحى عوض اهلل رحالت جيولوجية ىف صحراء مصر الغربية 108103

الدكتور/ عابد قهواتى  امراض القلب واالوعية 108111
عبد القادر عبد اجلبار كتاب اجلراحة الرضية 108121

دكتور/خالد احلسن امراض العيون 108131
امحد كرزة 1الكيمياء احليوية ج 108141

خالد بصمرجى علم الطفيليات الطبية 108161
د/عبد الرزاق محامى فن التوليد 108171

فائز عيسى امراض جهاز اهلضم 108181
الدكتور/اديب مطر 1الوجيز ىف طب االطفال ج 108191
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د/بشري الكاتب الوجيز ىف اجلراحة الصدرية و القلبية 108201
د/رياض جودت اجلراحة البولية و اجلراحة التناسلية عند الذكور 108211

د/ناضم جنيب قاضى ((الغدد الصماء )اجلهاز العصىب - جهاز اهلضم - الفيتامينات )الفيزيولوجيا  108221
حممد طه اجلاسر حماضرات ىف علم التخدير و االنعاش 108231
الدكتور/ جناح حجازى  التشريح املرضى العام 108241
جابر عصفور التنوير يواجه االظالم 108261

فرح انطون فلسفة ابن رشد-  املواجهة  108271
زكى جنيب حممود الشرق الفنان- املواجهة  108282

جمموعة من كبار الكتاب واملفكرين الوحدة الوطنية واالرهاب 108292
سالمة موسى 1حرية الفكر ج- املواجهة  108341
سالمة موسى 2حرية الفكر ج- املواجهة  108351

مصطفى حممود التوراة 108361
فرج على فودة حىت اليكون كالماً ىف اهلواء 108371
فرج على فودة احلقيقة الغائبة 108381

د/فرج فودة حوار حول العلمانية 108391
فرج على فودة قصة شركات توظيف االموال- امللعوب  108423
فرج على فودة قبل السقوط 108431
فرج على فودة النذير 108443

ليبمان.و.توماس ترمجة رفعت سيد- مجاعات االسالم السياسى    108481
نعوم شومسكى االرهاب 108501

غاىل شكرى اقنعة االرهاب البحث عن علمانية جديدة 108521
سناء املصرى خلف احلجاب 108563

كريستيان فان مسيحيون و مسلمون اخوة امام اهلل 108612
شوقى عبد احلكيم تراث شعىب علمنة الدولة و عقلنة الرتاث العرىب 108701

سيد مخيس وصل ما انقطع قراءات ىف الرتاث العرىب االسالمى 108711
رفيق حبيب احياء التقاليد العربية 108722

اليكس جورافسكى االسالم و املسيحية 108741
االن هو+ اريك موريس  االرهاب التهديد و الرد عليه 108871

امارتيا صن اهلوية و العنف 108941
هاىن اجلزار اسباب التعصب حنو رؤية تكاملية 108971

القس/ثروت قادس املسيحية واالسالم من احلوار اىل اجلوار 109092
غاىل شكرى العلمانية امللعونة- املواجهة 109111
قاسم امني حترير املراة-  املواجهة  109122

حسن حنفى دعوة للحوار- املواجهة  109134
جابر عصفور انوار العقل 109141
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زينب الغزاىل ايام من حياتى 109161
مجال الدين حممد على الشرطة ومواجهة االرهاب 109182

رفعت السعيد الوحدة الوطنية نعم ام ال ؟ 109193
يوسف حممد احلركة الشيوعية ىف مصر 109212

2012دستور مصر  109221
املسودة النهائية لـ دستور مجهورية مصر العربية 109231

2013مشروع دستور  109242
القس/ابراهيم عبد السيد رؤية مسيحية للوحدة الوطنية و حقوق االنسان- شعب واحد  109301

لواء/شفيق عصمت قاموس الشرطة 109311
العرىب العلمى هناية مصباح اديسون هل تفيد البيئة حقا 109501

العرىب العلمى جينوم الشجرة االول 109511
العرىب العلمى القاتل الصامت 109521

هل هى احللقة املفقودة ىف شجرة التطور (ادا)العرىب العلمى  109531
العرىب العلمى خطوة صغرية لرجل قفزة عمالقة لالنسانية 109541

راغب مىت املوجز ىف الرتبية وطرق التدريس 109641
جلربت روبني الصعوبات املدرسية عند الطفل 109651
روجيه جال التوجية الرتبوى 109661

سبوك دليل االسرة ىف تربية االبناء 109671
فؤاد سليمان قالدة االهداف الرتبوية و التقومي 109681

وزارة املعارف العراقية 1937 مايس 0جملة املعلم اجلديد  109701
وزارة املعارف العراقية 1938شباط - جملة املعلم اجلديد  109711
وزارة املعارف العراقية 1938نيسان - جملة املعلم اجلديد  109721

1932جملة الرتبية احلديثة    فرباير سنة  109731
1940ديسمرب سنة -   جملة الرتبية احلديثة  109741
1942ديسمرب سنة - جملة الرتبية احلديثة  109751
1945دمسرب - جملة الرتبية احلديثة  109761
1946ديسمرب سنة - جملة الرتبية احلديثة  109771
1947اكتوبر سنة - جملة الرتبية احلديثة  109781
1947ديسمرب - جملة الرتبية احلديثة  109791

مصطفى امني تاريخ الرتبية 109801
عبد العزيز عبد اجمليد+ صاحل عبد العزيز  1الرتبية وطرق التدريس  ج 109811

عواطف ابراهيم حممد تعلم الطفل ىف دور احلضانة بني النظرية و التطبيق 109821
كمال زاخر موسى التكوين املعرىف لالنسان املعاصر  نداء القرن احلادى والعشرين 109833

ليوفيليس بوسكاجليا احلب اول دراسة عاملية الهم ظاهرة انسانية 109841
رابطة خرجيى معاهد وكليات الرتبية بالقاهرة 1963 مايو 0صحيفة الرتبية  109851
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املى صادق ميخائيل برامج تربية اطفال ما قبل املدرسة 109861
امال الشرقاوى قضايا االبناء ىف عامل متغري 109871

حممد عماد الدين امساعيل مذكرات طفل 109883
لعب و العاب ميكنك صنعها 109891

بامال ايسبيالند+جودى جالربت+ييرتل بينسول ابناؤنا واسباب النجاح 109903
وليم كلباتريك املدنية املتغرية والرتبية 109911

يزيد عيسى السورطى السلطوية ىف الرتبية العربية 109921
نبيل فضل البحث الرتبوى مفاهيم و مهارات اساسية 109931
شبل بدران مركز اخلدمات الرتبوية 109941

امحد امساعيل حجى االدارة التعليمية واالدارة املدرسية 109951
حسن شحاتة النشاط املدرسى مفهومه ووظائفه وجماالت تطبيقه 109961

سيد جاد حسني كامل هباء الدين صاحب الومضة التعليمية. بصمات وزير د  109971
حممد على امحد االلياف البصرية احلاضر واملستقبل 110412

حيىي محوده االضاءة داخل املباىن 110531
عبد املنعم موسى اضاءة املصانع واالبنية  العامة 110541

روالن اومنيس فلسفة الكوانتم 110601
حممد سالمة نريدها ملكية على الطريقة الربيطانية 110611
زاهى حواس 110622 دقيقة مثرية ىف حياة الفراعنة100
رندل كالرك الرمز و االسطورة ىف مصر القدمية 110761

سيسليا باين جابوشكني مع النجوم ىف تطورها 110771
فيكتور مورجان تاريخ النقود 110781

انتاج االرانب 110791
رمزى حممود انفجرت ثورة الشباب انبل الثورات 110801

YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 1 110811
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 2 110821
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 3 110831
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 4 110841
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 5 110851
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 6 110861
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 7 110871
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 8 110881
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 9 110891

YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 10 110901
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 11 110911
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 12 110921
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YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 13 110931
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 14 110941
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 15 110951
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 16 110961
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 17 110971
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 18 110981
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 19 110991
YOUNG PEOPLES SCIENCE VOL 20 111001

حممود امحد احلفىن سيد درويش (7)اعالم العرب  111071
صربى ابو اجملد زكريا امحد (19)اعالم العرب  111191

ماهر حسن فهمى قاسم امني (20)اعالم العرب  111201
حممد جابر عبد العال احليىن اخلنساء شاعرة بىن سليم (25)اعالم العرب  111251

ابراهيم امحد العدوى مؤسس املغرب العرىب.. موسى بن نصري  (68)اعالم العرب  111681
جنيب توفيق امساعيل صربى باشا شيخ الشعراء (109)اعالم العرب  112091

حممود امحد احلفىن اسحاق املوصلى املوسيقار الندمي  (112)اعالم العرب  112121
السعيد حامد السعيد شوارب امحد رامى ( 115 )اعالم العرب  112151

حممد حممد اجلوادى الدكتور جنيب حمفوظ رائد اطباء النساء و الوالدة (124)اعالم العرب  112242

5157 7072:اجمالي عدد الكتب  :اجمالي عدد النسخ 
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