Title
معجم ما استعجم من أسماء البالد
)1
والمواضع /
الجغرافيا والمجتمع :
)2
بحوث ميدانية فى الجغرافيا
)3
البشرية التطبيقية/
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )4من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )5من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )6من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )7من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )8من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )9من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
معجم ما استعجم من أسماء البالد
)10
والمواضع /
معجم ما استعجم من أسماء البالد
)11
والمواضع /
جيومورفوجيه منطقه توشكى
)12
وامكانات التنميه /
)13

امارة حريمالء :

)14

امارة حريمالء :

)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22

Author

Publisher

Publish
location

Publish
year

البكرى ،أبى عبيد عبد هللا
بن عبد العزيز،

مكتبة الخانجى،

القاهرة :

.1996

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.1990

قاسم ،سيد احمد سالم.

جامعة اسيوط،

اسيوط:

. 2000

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

مكتبة الخانجى،

القاهرة :

.1996

مكتبة الخانجى،

القاهرة :

.1996

القاهره :

. 1999

الرياض :

 1986م .

الرياض :

 1986م .

القاهره :

. 1994

الرياض

2002 ،

القاهرة :

. 1993

القاهرة :
القاهرة :
القاهرة :
القاهرة :
القاهرة :

. 1948
. 1948
.1903
. 1948
[ .] 19--

القاهرة :

. 1997

القاهرة :

.1998

البكرى ،أبى عبيد عبد هللا
بن عبد العزيز،
البكرى ،أبى عبيد عبد هللا
بن عبد العزيز،
التركمانى،جوده فتحى

المؤتمر الدولى للسكان والتنميه
الحدث  ....والمواقف القاهره
سبتمبر / 1994
احجام المراكز الحضرية وامتداد الجخيدب  ،مساعد بن عبد
الرحمن بن ناصر
اقاليمها الوظيفية بمنطقة القصيم
ندوة عن الجغرافيا ومشكالت تلوث
البيئه :
عامر ،مصطفى
قواعد الجغرافيا العامة /
عامر ،مصطفى
قواعد الجغرافيا العامة /
جارستن ،وليم.
الدليل فى موارد اعالى النيل /
عامر ،مصطفى
قواعد الجغرافيا العامة /
حسانين ،أحمد محمد.
فى صحراء ليبيا /

)23

هضبة األهرام:

محمود  ،سمير سامى.

)24

القوى المدمرة فى فلسطين فى
عام/ 1952

أبو مايلة ،يوسف.

الجمعيه الجغرافيه المصريه
،
جالمعه االمام محمد بن
سعود ،
جالمعه االمام محمد بن
سعود ،
وزارة االعالم ،
:جامعة األمام محمد بن
سعود األسالمية
الجمعيه الجغرافيه المصريه
،
المطبعة االميرية،
المطبعة االميرية،
مطبعة المعارف،
المطبعة االميرية،
الجامعة المصرية،
الجمعيه الجغرافيه المصريه
،
الجمعية الجغرافية،

)25

موارد الثروة المعدنية وامكانات
التنمية فى مصر/

دردير ،احمد عاطف.

)26

صوره االرض فى الريف /

محمد  ،محمد ابو العال

)27

المحاضرات العامه :

)28

المحاضرات العامة :

)29

المحاضرات العامه :

)30

المحاضرات العامه :

)31

المحاضرات العامة :

)32

المحاضرات العامه :

)33

المحاضرات العامه :

)34

المحاضرات العامة :

)35

المحاضرات العامه :

)36
)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43

سجل اإلنتاج العلمى للجغرافيين
المصريين /
الجمعية الجغرافية المصرية :
ندوة عن الجغرافيا ومشكالت تلوث
البيئه :
الندوه العلميه عن جغرافية
الجريمه:
نحو خريطة جغرافيةجديدة
للمعمور لبمصرى /
بحوث المؤتمر الجغرافى العربى
الثانى/
بحوث ندوة المياه في الوطن
العربي /
بحوث ندوة المياه في الوطن
العربي /
الجمعيه الجغرافيه المصريه على
مشارف قرن جديد /

النحاس ،محمود.

حزين ،سليمان.

القاهرة

. 2001 ،

:دار طيبة

القاهره :

. 2001

القاهرة :

. 1956

القاهرة :

.1957

القاهره :

. 1958

القاهرة :

. 1959

القاهرة :

. 1961

القاهرة :

. 1962

القاهره :

. 1963

القاهرة :

. 1961

الجمعية الجغرافية المصرية،

القاهرة :

. 1965

الجمعيه الجغرافيه المصريه،

القاهرة :

.1976

دار الطباعة الحديثة،
الجمعيه الجغرافيه المصريه
،
الجمعيه الجغرافيه المصريه
،

القاهرة :

.1976

القاهرة :

. 1993

القاهره :

. 1995

دار طيبة للطباعة ،

القاهرة :

0 1997

مطبوعات المجلس األعلى
للثقافة،

القاهره:

. 1988

مطبعة الفجر الكويتية،

الكويت :

. 1995

مطبعة الفجر الكويتية،

الكويت :

. 1995

القاهره :

. 1998

القاهرة :

. 19888
. 1978

الجمعيه الجغرافيه المصريه
،
الجمعية الجغرافية المصرية
،
مطبعة الرسالة،
الجمعية الجغرافية المصرية
،
الجمعية الجغرافية المصرية
،
الجمعية الجغرافية المصرية
،
الجمعية الجغرافية المصرية
،
الجمعية الجغرافية المصرية
،
الجمعية الجغرافية المصرية
،

الجوهري ،يسري .

الجمعيه الجغرافيه المصريه
،
الجمعية الجغرافية المصرية
،
دار المعارف ،

القاهرة :

عبدالحكيم ،محمد صبحى

دار القلم ،

القاهرة :

. 1966

سينا للنشر،

القاهره:

. 1991

 )49الجغرافيا والرحالت عند العرب /

زيادة ،نقوال.

دار الكتاب اللبناني،

بيروت :

.1962

نهر النيل :
)50
محاضرات فى الفكر الجغرافى
)51
العربى /
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )52من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945

سعيد ،رشدى.
الشامى  ،عبدالعال
عبدالمنعم

دار الهالل،

القاهرة :

.1993

مؤسسة الرياض ،

القاهرة :

[ . ] 19 -

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

)44
)45

المحاضرات العامه :

)46

جغرافية البحر المتوسط /
الموارد اإلقتصادية فى الوطن
العربى/
الجغرافيا السياسيه للنفط/

)47
)48

رمزى ،محمد.

القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
اقليم العروض فى كتابات
الجغرافيين العرب /
الجغرافية السياسة /
الجغرافيون والرحالة المسلمون فى
بالد الشام فى عصر الحروب
الصليبية /
مهذب رحله ابن بطوطه :
جهود الجغرافيين المسلمين فى
رسم الخرائط /

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

جامعة الكويت،

الكويت :

.1983

دار النهضة العربية ،

القاهرة :

. 1966

عين للدراسات والبحوث
اإلنسانية واإلجتماعية،

الجيزة :

.1995

المطبعه األميريه ،

القاهره :

. 1934

الجمعيه الجغرافيه الكويتيه ،

الكويت :

. 1981

جامعة اإلمام محمدبن
سعوداإلسالمية

الرياض

 2001م

[ د  .ن] ،

[القاهرة].

. 1981

مؤسسة شباب الجامعة،

اإلسكندريه :

[ .] 1991

الرياض :

[.] 19 -

الفاروقى ،اسماعيل راجى.

مكتبة العبيكان،

الرياض :

.1998

السعد ،جودت

مكتبة برهومة للنشر ،

عمان :

. 1995

)69

جغرافية المدن /

حمدان ،جمال.

عالم الكتب،

القاهرة :

[]1977

)70

الوطن العربي :

عبدالحكيم ،محمد صبحى.

مكتبة األنجلو المصرية،

القاهرة :

[ .] 19--

)71

نظرة فى طبيعة الجغرافيا /

هارتشون ،ريتشارد.

دار المريخ،
دار النهضة العربية للطباعة
والنشر،
دار مير للطباعة والنشر،
منشورات الجامعة المفتوحة
،
المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،

الرياض :

. 1988

بيروت :

.1972

موسكو:

. 1981

طرابلس :

. 1990

القاهرة :

. 1979

الجزائر :

. 1983

الجزائر :

. 1983

الجزائر :

. 1983

)53

)54

)55

)56

)57
)58
)59
)60
)61
)62
)63
)64
)65

الجغرافيا الطبية لمنطقة الرياض
مدن مصر وقراها عند ياقوت
الحموى /
مكتشفو العالم الجديد =

)66

قبائل اقليم عسير :

)67

أطلس الحضارة االسالمية /

 )68مختصر البلدان فى ارض كنعان /

 )72الجغرافيا العملية وقراءة الخرائط /

الشامى ،عبدالعال
عبدالمنعم.
زرقانة  ،ابراهيم احمد

العوامرى ،احمد.
الشامى  ،عبدالعال
عبدالمنعم
الحميدى  ،عبد هللا ين
عبدعبد العزيز
الشامى  ،عبد العال عبد
المنعم
برجر ،جوزيف.

العمروى  ،عمر بن غرامة دار الشبل للنشر والتوزيع ،

سطيحة ،محمد محمد.

)73

احوال الطرق وسالمة المرور/

بابكوف ،ف.

)74

تلوث البيئة الطبيعية /

العاقل ،الصديق محمد ،

)75

جغرافية الصحاري العربية /

بحيري ،صالح الدين .

)76

التحليل الكمى فى الجغرافيا /

راسين،جان برنار

)77

التحليل الكمى فى الجغرافيا /

راسين،جان برنار

)78

التحليل الكمى فى الجغرافيا /

راسين،جان برنار

ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،
ديوان المطبوعات الجامعية
،

)79

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)80

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)81

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)82

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)83

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)84

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)85

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)86

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)87

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)88

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)89

اسس الجغرافيا الطبيعية /

كردوس ،صالح الدين

)90

معالم بغداد االدارية والعمرانية :

العلى ،صالح احمد

دار الشؤون الثقافية العامة ،

)91

جغرافية ليبيا:

شرف ،عبد العزيز طريح.

مركز االسكندرية للكتاب ،

االسكندرية :

مشكلة التلوث فى البحر االبيض
المتوسط /
دراسات الجغرافية البشرية /

زخيا ،جيلدا.

معهد االنماء العربى،

بيروت :

. 1978

الصقار ،فؤاد محمد.

تلوث البيئة الطبيعية /

العاقل ،الصديق محمد ،

وكالة المطبوعات،
منشورات الجامعة المفتوحة
،

الكويت :

.1974

طرابلس :

. 1990

جابر ،محمد مدحت.

مكتبة نهضة الشرق،

القاهرة :

.1985

وهيبة ،عبد الفتاح محمد .

دار النهضة العربية،
المركز العربى لالبحاث
الصحراء وتنمية المجتمعات
الصحراوية،
مكتبة األنجلو المصرية،
دار النهضة العربية،

بيروت :

. 1973

لبيا :

. 1991

القاهرة :
بيروت :

[ .] 19--
.1972

مركز االهرام للترجمة،

القاهرة:

. 1983

البنك الدولى،

القاهرة :

. 1982

البورت ،ليون.
حمدان ،جمال.
حمدان ،جمال.

مؤسسة األهرام،
مكتبة األنجلو المصرية،
دار الهالل،
دار الهالل،

القاهرة :
القاهرة :
[ د .م: ] .
[ د .م: ] .

.1986
.1981
.1994
.1994

عافية ،محمد سميح.

دار نافع للطباعة،

القاهرة:

. 1977

الطيب ،جالل الدين.

دار الحكمة اليمانية،

صنعاء :

.1995

حمدان ،جمال.

مكتبة مدبولى،

القاهرة :

.1995

حمدان ،جمال.

مكتبة مدبولى،

القاهرة :

. 1993

)92
)93
)94

بعض جوانب جغرافية العمران فى
)95
مصر القديمة /
فى جغرافية العمران /
)96
)97

التصحر فى شمال افريقيا :

بقى  ،محمد عبد النبى

)98
)99

الجغرافيا التطبيقية :
دراسات فى علم الخرائط /

الدناصورى ،جمال الدين.
سطيحة ،محمد محمد.

 )100تقرير عن التنمية فى العالم :1983
)101
)102
)103
)104
)105
)106
)107
)108
)109

تقرير عن التنمية فى العالم 1982
:
تقرير عن التنمية في العالم :
التطور والسجل الحفرى =
شخصية مصر :
شخصية مصر :
تنمية الموارد المعدنية فى الوطن
العربى/
الجغرافيا و البيئة و التنمية :
شخصية مصر وتعدد األبعاد
والجوانب =
نحن وأبعادنا األربعة /

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

الجزائر :

[ .] 1900

بغداد :

. 1988
. 2008

)110

أفريقيا الجديدة :

حمدان ،جمال.

مكتبة مدبولى،
المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم،

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
)112
االشتراكية العظمي :

حمدان ،جمال.

مكتبة مدبولـى،

القاهرة :

جمال حمدان صاحب شخصية
)113
مصر ومالمح من عبقرية الزمان /

حمدان ،عبدالحميد صالح.

مكتبة مدبولى،

القاهرة :

. 1993

الكويت

1987 ،

[ د .م: ] .

.1994

بيروت:

. 1989

القاهرة :

.1993

بيروت:

. 1971

مركز األهرام،

القاهرة :

. 1994

دار الترجمه والنشر لشئون
البترول،

بيروت:

[.] 19 --

مؤسسة األهرام،

القاهرة :

.1990

مؤسسة األهرام،

القاهرة :

.1991

البنك الدولي النشاء
والتعمير،

واشنطن :

.1993

مؤسسة األهرام،

القاهرة :

. 1988

القاهرة :

.1988
.1979

القاهرة :

. 1985

موسكو :

.1986
. 1983
.1983

 )111الجمهورية االسالمية الموريتانية :

)114

موارد العالم 1987

)115

شخصية مصر :

)116

موارد العالم .1989-88

)117

سيناء :

حمدان ،جمال.

)118

الكون/

برجامينى ،دافيد.

حمدان ،جمال.

تقرير عن التنمية فى العالم 1994
)119
:
)120
)121
)122
)123
)124
)125
)126

االنسان والفضاء/
تقرير عن التنمية فى العالم 1990
/
تقرير عن التنمية فى العالم 1991
:
تقرير عن التنمية في العالم 1993
:
تقرير عن التنمية فى العالم 1988
:
علم وتكنولوجيا البيئة /
الجغرافيا الحيوية /
رؤية عصرية للمدن الصناعية فى
مصر /

كالرك ،آرثر بى.

:مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي
دار الهالل،
مركز دراسات الوحده
العربيه.
مكتبة مدبولى،
دار الترجمه والنشر لشئون
البترول.

القاهرة :

.1996

القاهرة :

. 1978
.1996

محمود ،طارق أحمد.
عبدالقادر ،حلمى.

وزارة التعليم العالي،
مكتبة األنجلو المصرية،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
هيئة تحرير العلوم
االجتماعية و العصر،
المؤسسة الوطنية للكتاب ،
جامعة البصرة،

الجزائر :
البصرة :

طبيل،خليل محمود

مجمع الفاتح للجامعات ،

ليبيا :

. 1989

)132

مبادىء الجغرافيا الطبيعية /

غالب  ،محمد السيد

)133

عمارة مدينة مرزق القديمه
الصحراوية /

ابوقيله،على ابوالقاسم

مكتبة االنجلو المصرية ،
المركز العربى البحاث
الصحراء وتنمية المجتمعات
الصحراويه ،

القاهرة :

. 1981

ليبيا :

. 1990

دار النهضة العربية،

القاهرة :

.1970

الجمعيه الجغرافيه الكويتيه ،

الكويت :

. 1981

المجلس األعلى للثقافة،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة :

.1994

القاهره :

.1985

القاهره :

.1985

اإلسكندرية :

. 2008

)127

كفافى ،حسين.

)128

العمليات االثنوديمغرافية :

بروك ،سولومون.

)129
)130

مدينة وهران :
زراعة واستغالل األعالف /

مقيبس ،بشير
موريس ،كوبر.

 )131أساسيات خصوبة التربة والتسميد /

 )134أسس الجغرافيا المناخية والنباتية /

البنا ،على على.

جهود الجغرافيين المسلمين فى
رسم الخرائط /
جغرافية مصر /

الشامى  ،عبدالعال
عبدالمنعم
أبوالحجاج ،يوسف.

 )137التعدين فى مصر قديما وحديثا /

عافية ،محمد سميح.

 )138التعدين فى مصر قديما وحديثا /

عافية ،محمد سميح.

)135
)136

)139

مثلث حاليب :

محمد ،الفتحي بكير محمد.

دار المعرفة الجامعية،

)140
)141

توشكى :
مقدمة علم المساحة :
ادارة تنمية الموارد البشرية
والطبيعية /
البيئة والمجتمع /
معالم سطح االرض /

غالب ،محمد السيد.
جودة ،جودة حسنين.

)145

نظم المعلومات الجغرافية :

عزيز ،مجمد الخزامى.

)142
)143
)144

المحميات الطبيعية بمحافظة أسوان
)146
:
 )147الجغرافيا الطبيعية والخرائط /
الدراسة الميدانية فى العمل
)148
الجغرافى /

ابوطاحون ،عدلى على
سيالة ،أنور

دار فجر للنشر والتوزيع ،
المكتب الجامعى الحديث ،

البحيره :
االسكندرية :

. 1999
. 1999

أبوطاحون ،عدلى على.

المكتب الجامعى الحديث،

االسكندرية :

.2000

مؤسسة شباب الجامعة،
منشأة المعارف،

االسكندرية :
القاهرة :

منشأةالمعارف،

اإلسكندرية :

.1996
.2002
< ،1998
،1999
،2000
> 2004

اإلسكندررية :

.2002
. 1999

جودة ،جودة حسين.

البيطاش سنتر للنشر
والتوزيع،
منشأة المعارف،

االسكندرية :

الشامى ،صالح الدين.

منشأة المعارف،

االسكندرية :

. 2002

منشأة المعارف،

االسكندريه :

.2000

)150
)151
)152
)153
)154
)155

الجغرافية العملية والخرائط /
جغرافية المدن :
جغرافية الخدمات :
جغرافية اإلنسان /
فى جغرافيا العالم العربى /
دليل الخرائط في مصر /

فليجه ،احمد نجم الدين.
إبراهيم  ،عيسى على .
مصيلحي ،فتحي محمد.
وهيبه ،عبدالفتاح.
الزوكة ،محمد خميس.

)156

هضبة األهرام:

محمود  ،سمير سامى.

مؤسسة شباب الجامعة،
دار المعرفة الجامعية؛
ف.م مصيلحى،
منشأة المعارف،
دار المعرفة الجامعية،
مطابع األوفست،
الجمعيه الجغرافيه المصريه
،

اإلسكندرية :
اإلسكندرية:
المنوفية :
اإلسكندرية :
االسكندريه :
القاهره :

19-. 2005
. 2001
.1976
.1986
.1989

القاهرة :

. 1997

)157

آسيا :

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

)158
)159

الجغرافيا والمجتمع :
جغرافية أفريقيا اإلقليمية /

جودة ،جودة حسنين.

دار المعرفة الجامعية،
منشأة المعارف،

اإلسكندرية :
االسكندرية :

)160

جغرافية المياة /

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

)161

األصول العامة في الجغرفية
المناخية والنباتية /

أبو راضي ،فتحي
عبدالعزيز.

دار المعرفة الجامعية،

األسكندرية :

.2003

)162

المياه :

أبوزيد ،محمود.

القاهرة :

.1998

)163
)164
)165
)166

أسس الجغرافيا العامة :
الجغرافياالطبعيه/
جغرافية حوض البحر االحمر /
الجيومورفولوجيا :

العيسوي ،فايز محمد،
شرف ،عبد العزيز طريم
الزوكة ،محمد خميس.
جودة ،جودة حسنين،

اإلسكندرية :
االسكندريه:
االسكندرية :
اإلسكندريه :

2005
. 1990
.2007
.2003

دعبس ،يسرى.

 )149التنمية الجغرافية دعامة التخطيط  /الشامى ،صالح الدين على.

مركز األهرام للترجمة
والنشر،
دار المعرفة الجامعية،
مؤسسه الثقافه الجامعيه،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعيه،

،1985
،1986
،1991
،1992
،1994
،1995
،1996
،1998
،2000
،2002
،2003
،2004
.2008
.1990
.1990
< - 1995
.> 2008

)167

البيئة ومحاور تدهورها وآثارها
على صحة اإلنسان /

الزوكة ،محمد خميس.

القاهرة ؛

،1996
،1999
،2000
،2005
.2007

دار الكتاب الحديث للطباعة
والنشر،
دار الفكر العربي،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

مدينة نصر :

.2002

القاهرة :
االسكندرية :
اإلسكندرية :
االسكندية :
اإلسكندرية :
االسكندرية:
اإلسكندرية :

1998
.2002
2002
.2003
.1997
. 2007
- 1982
.2007
. 2003
< - 1987
> 2008

دار المعرفة الجامعية،

البراكين والزالزل والبيئة
الحضارية /
جغرافية مصر الطبيعية :
دراسات في الجغرافيا التطبيقية /
جغرافيا السكن والسكان /
خرائط التوزيعات البشرية :
فى جغرافية مصر /
جغرافية السكان/

أبوعيانه ،فتحي محمد،
العيسوى ،فايز محمد.
فتحى ،محمد فريد.
ابو عيانة ،فتحى محمد.

)175

الجغرافيا السياسية /

أبوعيانه ،فتحى محمد.

دار المعرفة الجامعية،

)176

الجغرافيا العملية والخرائط/
دراسات فى جغرافية البحار
والمحيطات :
العولمة السياحية وواقع الدول
المتقدمة والدول النامية /
الدراسة الميدانية فى العمل
الجغرافى /

مصطفـى ،أحمد أحمد

دار المعرفة الجامعية؛

األسكندرية:

جودة  ،جودة حسنين.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

دعبس ،يسرى.

الملتقى المصرى لإلبداع
والتنمية،

اإلسكندرية :

.2002

الشامى ،صالح الدين.

منشأة المعارف،

االسكندرية :

. 2002

األسكندرية :

دار المعرفة
الحامعية،

)168
)169
)170
)171
)172
)173
)174

)177
)178
)179

 )180دراسات فى جغرافية الصناعة /

سليمان ،مصطفى محمود.
محسوب ،محمد صبري،

الزوكة ،محمد خميس.

الخرائط الجيولوجية للجغرافيين
والكارتوجرافيين /
الجغرافيا التطبيقية :
أسس البحث الميدانى فى الجغرافيا
:
جغرافية العمران :

مصطفي ،أحمد أحمد.

دار المعرفة الجامعية،

رمضان ،محمد ابراهيم.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية،
مصر :
االسكندرية :

.2003

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

[.]199-

أبو عيانة ،فتحي محمد.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

)185

جغرافية الطاقة :

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2003
،2001
.2010

)186

جغرافية مصر السياحية /

محمد ،محمد الفتحى بكير.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2002

)187

األساليب اإلحصائية والجغرافيا/
دراسات في جغرافية المناخ
التطبيقي /
سطح األرض :
الجغرافيا السياسية المعاصرة /
المحميات الطبيعية و التوازن
البيئى :
براكين مصر /

إبراهيم ،عيسى على.
شرف ،محمد إبراهيم محمد
حسن.
مصطفى ،أحمد أحمد،
العيسوي ،فايز محمد.
دعبس  ،محمد يسرى
إبراهيم .
عوض هللا ،محمد فتحى.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية:

. 2002

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.1999

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
البيطاش سنتر للنشر و
التوزيع ،
دار المعارف،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
الهيئة العامة للكتاب ،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،

اإلسكندرية :
االسكندرية :

2003
.2003

األسكندرية :

. 1999

القاهرة :

.1981

القاهره :

.1985

القاهره :

.1985

القاهرة :

. 1998

القاهرة :

.1987

القاهرة :

.1986

القاهرة :

.2001

)181
)182
)183
)184

)188
)189
)190
)191
)192

 )193التعدين فى مصر قديما وحديثا /

عافية ،محمد سميح.

 )194التعدين فى مصر قديما وحديثا /

عافية ،محمد سميح.

)195

التعدين فى مصر قديما وحديثا/

عافيه،محمد سميح.

)196

الجغرافية فى القرن العشرين :

)197

البرارى /

رجب ،عمر الفاروق السيد.

)198

مبادئ السياحة /

السيسى ،ماهر عبدالخالق.

مجموعة النيل العربية،

.2002

)199

مقدمة فى نظم المعلومات
الجغرافية /
مقدمة فى نظم المعلومات
الجغرافية /

صالح ،أحمد سالم.

دار الكتاب الحديث،

القاهرة :

.2000

صالح ،أحمد سالم.

دار الكتاب الحديث،

القاهرة :

.2000

)201

توشكي :

شاهين ،صفاء أحمد.

دار التقوى للنشر و التوزيع،

القاهرة :

.1998

)202

دراسات فى جغرافية المدن /

إسماعيل ،أحمد على.

دار الثقافة والنشر والتوزيع،

القاهره :

1993

الجيزة :

.2002

القاهرة :

. 1999

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

زيادة ،نقوال.

مكتبة لبنان،

بيروت :

.2008

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

،1999
.2000

رمزى ،محمد.

الهيئه المصرية العامة
للكتاب،

القاهرة:

. 1994

العقاد ،محمد.

زاد للنشر واإلنتاج
اإلعالمى،

القاهرة :

.2004

)200

)203
)204
)205

)206

)207

)208

)209

)210
)211
)212

)213

)214

)215

)216
)217

الحياة الشعبية في جنوب البحر
األحمر :
مشروعات مصر العمالقة القتحام
القرن الواحد والعشرين /
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
أطلس العالم /
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
القاموس الجغرافى للبالد المصرية
من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
أوراسيا :

القاموس الجغرافى للبالد المصرية
 )218من عهد قدماء المصريين الى سنة
/1945
)219

الزراعة المصرية القديمة /

يوسف ،سوزان السعيد.
المنوفي  ،زكي ابراهيم

عين للدراسات والبحوث
اإلنسانية واإلجتماعية،
دار هبة النيل للنشر والتوزيع
،

)220

الزراعة المصرية القديمة /

العقاد ،محمد.

)221

الزراعة المصرية القديمة /

العقاد ،محمد.

)222

معجم البلدان /

)223

معجم البلدان /

)224

معجم البلدان /

زاد للنشر واإلنتاج
اإلعالمى،
زاد للنشر واإلنتاج
اإلعالمى،

القاهرة :

.2004

القاهرة :

.2004

دار صادر،

بيروت :

.1995

دار صادر،

بيروت :

.1995

دار صادر،

بيروت :

.1995

الشامى ،صالح الدين على.

أكاديمية البحث العلمى،

القاهرة :

.2006

)226

الصحراء :

زهران ،محمود عبد
القوى.

)227

االفات والمبيدات واالنسان /

كامل ،عرفات محمد.

أكاديمية البحث العلمى
والتكنولوجيا،
مطبعة اشرف لآلالت الكاتبة
والطباعة،

القاهرة :

.2008

أسيوط :

.2004

)228

آثار البالد واخبار العباد /

دار بيروت،

بيروت:

. 1979

)229
)230
)231
)232
)233

جغرافية مصر /
جغرافية مصر /
جغرافية مصر /
جغرافية مصر /
جغرافية مصر /

دار المعرفه الجامعيه ،
دار المعرفه الجامعيه ،
دار المعرفه الجامعيه ،
دار المعرفه الجامعيه ،
دار المعرفه الجامعيه ،

القاهرة :
القاهرة :
القاهرة :
القاهرة :
القاهرة :

.2008
.2008
.2008
.2008
.2008

)234

صورة االرض /

مطبعة بريل،

بيروت :

.1938

)235

مختصر كتاب البلدان /

مطبع بريل ،

ليدن :

. 1302

)236

المسالك و الممالك /

مكتبة المثنى،

بغداد :

1889

)237

مسالك الممالك /

دار صادر ،

بيروت :

. 1927

)238

كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة
االقاليم/

دار صادر ؛

بيروت :

. 1992

)239

كتاب االعالق النفيسة :

دار صادر،

بيروت :

.1892

)240

الجغرافية فى القرن العشرين :

القاهرة :

.1987

)241
)242

المعلومات / 1998-1997
الجغرافيا السياسية /
الجغرافيا التاريخية لشبه الجزيرة
العربية فى عصور ما قبل التاريخ
/
اصول الجغرافيا الزراعية
ومجاالتها /

الرياض :
القاهرة :

. 1998
. 2008
.1988

)245

أطلس التاريخ االفريقى /

ماكيفيدى ،كولين.

)246

جغرافية العمران:

أبو عيانة ،فتحى محمد.

 100سؤال وجواب عن نهر النيل
)225
/

)243
)244

البغدادى ،شهاب الدين أبى
عبد هللا ياقوت بن عبد هللا
الحموى الرومى.
البغدادى ،شهاب الدين أبى
عبد هللا ياقوت بن عبد هللا
الحموى الرومى.
البغدادى ،شهاب الدين أبى
عبد هللا ياقوت بن عبد هللا
الحموى الرومى.

القزونى ،زكريا بن محمد
بن محمود.
ابراهيم،عيسى على
ابراهيم،عيسى على
ابراهيم،عيسى على
ابراهيم،عيسى على
ابراهيم،عيسى على
النصيبي ،ابن حوقل أبي
القاسم ابن حوقل.
الهمذانى،ابى بكر احمد بن
محمد
ابن عبد هللا ،أبى القاسم
عبيد هللا،
األصطخرى ،ابى اسحاق
ابراهيم بن محمد الفارسى.
البشارى ،شمس الدين ابى
عبدهللا محمد بن احمد بن
ابى بكر المقدسى
ابن رسته ،ابى على احمد
بن عمر.

جاد الرب ،حسام الدين

الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
مكتب االفاق المتحده ،
الدار المصرية اللبنانية،

عبده ،طلعت أحمد محمد.

دار المعرفة الجامعية،

األسكندرية،
مصر :

محمدين ،محمد محمود.

دار الخريجى،

الرياض :

.1985

القاهرة :

.2002

األسكندرية:

. 1993

الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
دار المعرفة الجامعية،

،1999
.2000
.2005

)247

أوراسيا :

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

)248

مدخل الى التخطيط االقليمى :

محمود ،عالء سيد.

د .ن،] .

[ د .م : .

)249

مثلث حاليب :

محمد ،الفتحي بكير محمد.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

. 2008

)250
)251

جغرافية األرياف /
فى جغرافية العمران الريفى :
االصول العامة فى الجغرافيا
السياسية و الجيوبولينيكا
دليل التنمية البشرية واالهداف
االنمائية األلفية /
معجم بلدان العالم :

حجازي ،محمد.
الديب ،حمدى أحمد

دار الفكر العربي،
مكتبة األنجلو المصرية،

القاهرة :
القاهرة :

.1982
.2003

محمد رياض

دار النهضة العربية

بيروت

1974

محمود ،عالء سيد.

[د.م،].

طنطا :

.2008

)255

نظم المعلومات الجغرافية :

عتريس  ،محمد.
شرف ،محمد إبراهيم
محمد.

مكتبة اآلداب،

القاهرة :

. 2002

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

. 2008

المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية،
جامعة دمشق،
الجمعيه الجغرافيه المصريه
،
دار الزهراء،

القاهرة :

. 1991

دمشق :

. 1997

القاهرة :

. 1997

الرياض:

 1428هـ.

جاد الرب ،حسام الدين.

روافد للنشر والتوزيع،

القاهرة:

. 2011

الزوكه ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية،
مصر :

.1995

مصليحي ،فتحى محمد.

فتحي مصيلحي،

المنوفية :

. 2005

الجبر،محمد بن
عبداللطيف.
إبراهيم ،عيسى على.

د.ن

الرياض :

. 1422

دار المعرفة الجامعية،

األسكندرية :

.1995

ابراهيم ،عيسي علي.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

. 2010

)266
)267
)268
)269

خرائط التوزيعات الجغرافية:
الجغرافيا العملية و الخرائط /
الجغرافيا العملية والخرائط /
أسس الجغرافية اإلقتصادية /

سطيحة ،محمد محمد.
مصطفي ،احمد احمد.
مصطفى ،احمد احمد.
هارون ،علي أحمد.

دار النهضة العربية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار الفكر العربي،

القاهرة:
االسكندرية :
االسكندرية :
القاهرة :

. 1971
[.]197-
. 1986
. 2010

)270

اسس الجغرافيا اإلقتصادية /

هارون ،علي أحمد.

دار الثقافة والنشر والتوزيع،

القاهرة :

.1983

)271

الجغرافيا االقتصاديه /

)272

الجغرافيا األقتصادية:

الديب ،محمد محمود
البراهيم
محمد،محمد الفتحى بكير.

مكتبه االنجلو المصريه،

القاهره :

. 1995

دار المعرفة الجامعية،

القاهرة:

2004م.

الزوكة ،محمد خميس.

مؤسسة الثقافة الجامعية،

القاهرة ؛

. 1978

جغرافية البحار و المحيطات
الطبيعية و الحيوية
جغرافيا االمريكتين /

جودة حسنين جودة

دار المعرفة الجامعية

االسكندرية

1995

ابو عيانة ،فتحى محمد.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

)276

جغرافية االمريكتين /

فايد ،يوسف عبدالمجيد.

دار الثقافة،

القاهرة :

)277

جغرافية االمريكتين /

فايد ،يوسف عبدالمجيد.

دار الثقافة،

القاهرة :

دويدرى ،رجاء وحيد.

مطبعة االتحاد،

دمشق :

. 1994
،1982
،1986
.2006
،1982
،1986
.2006
.1990

)252
)253
)254

 )256المجتمعات الصحراوية في مصر :

أبو زيد ،أحمد.

)257

الجغرافيا االجتماعية /

االنصارى ،فاضل.

)258

هضبة األهرام:

محمود  ،سمير سامى.

)259

اصول البحث الجغرافى:

قاسم ،سيد احمد سالم.

 )260معجم مصطلحات التنمية البشرية/
)261

جغرافية المياه /

 )262جغرافية الريف والعمران الريفى :
)263

الوضع الزراعى فى االحساء:

)264

األساليب الكمية والجغرافيا /

اسس البحث الميداني في الجغرافيا
)265
مع التطبيق علي جغرافية المدن /

 )273المدخل الى الجغرافيا االقتصادية /
)274
)275

 )278جغرافية الوطن العربى فى اسيا /

)279

جغرافية الوطن العربي/
جغرافية الصناعة واالنتاج
الصناعى /
الجغرافيا التاريخية
جغرافية اوراسيا االقليمية /
جغرافية مصر
الجغرافيا الطبيعية :
جغرافية العالم العربى
جغرافية الدول اإلسالمية /
الجغرافية التاريخية :
حقيقة مثلث برمودا /
اوربا الجديده :
مصر التى فى خاطرى :

محمد الفتحى بكير محمد
جودة ،جودة حسنين.
عيسى على ابراهيم
يوسف،حسن على حسن.
محمد خميس النولة
جودة ،جودة حسنين.
الجباوى ،على عبدهللا.
لورانس،اوليفز
متولى ،محمد.
البكرى ،خميس.

)291

توشكى :

على،عبدالقادر عبدالعزيز.

جامعة طنطا ،

)292
)293

اصول البحث الجغرافى
نهر النيل :

)294

كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة
االقاليم/

جودة فتحى التركمانى
سعيد ،رشدى.
البشارى ،شمس الدين ابى
عبدهللا محمد بن احمد بن
ابى بكر المقدسى

[د.ن]
دار الهالل،

القاهرة
القاهرة :

دار صادر ؛

بيروت :

. 1992

الجمعيه الجغرافيه المصريه
،

القاهره :

. 1995

التركمانى ،جودة فتحى.

دار طيبة،

القاهرة :

.1999

ابو مايله ،يوسف

الجمعية الجغرافية المصرية
،

القاهرة :

. 1998

)298

الطقس والمناخ :

أبو العطا ،فهمى هاللى
هاللى.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

. 1970

)299

هذا العالم

محمد عبدالمنعم الشرقاوى

دار المعارف

القاهرة

1956

أبوالعال ،محمود طه .

مكتبة األنجلو المصرية،
دار المعارف،

القاهرة:
القاهرة :

. 1980
. 1968

جابر ،محمد مدحت.

مكتبة نهضة الشرق،

القاهرة :

. 1985

الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
مكتبة االداب،

القاهرة :

. 1976

القاهرة :

[.]19--

مؤسسة الثقافة الجامعية ،

اإلسكندرية :

. 1963

)280
)281
)282
)283
)284
)285
)286
)287
)288
)289
)290

)295
)296
)297

الندوه العلميه عن جغرافية
الجريمه:
جيومورفولوجية منطقة توشكى
وامكانات التنمية /
القرى المدمره فى فلسطين حتى
عام / 1952

الوطن العربى:
)300
جغرافية العالم االسالمي /
)301
بعض جوانب جغرافيا العمران فى
)302
مصر القديمة /

أبوعيانة ،فتحي محمد.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.1995

رمزى،محمود

جامعة دمشق ،

دمشق :

. 1988

دار المعرفة الجامعية
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية
دار ركابى ،
دار المعرفة
منشأة المعارف،
دار المعارف للطباعه،
شركة رشاد برس،
مكتبه االنجلو المصريه،
االهرام،

[اإلسكندرية]
االسكندرية :
االسكندرية
القاهرة :
اإلسكندرية
اإلسكندرية :
دمشق :
بيروت :
القاهره :
القاهرة :

1997
. 1985
1999
. 2002
1995
.1984
. 1991
. 2000
. 1988
2000

طنطا:

. 1998
2004
.1993

)303

معالم سطح االرض /

جودة ،جودة حسنين.

)304

علم المناخ /

ملر ،اوستن.

)305

مناخ العالم :

شرف ،عبد العزيز طريح.

)306

بعض أساليب القياس الكمية
المستخدمة فى الجغرافيا
اإلقتصادية /

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

. 1982

)307

مدينة األسكندرية/

عبدالحكيم ،محمد صبحى.

مكتبة مصر،

القاهرة:

[ .] 1955

)308

اإلحصاء التجريبي /

هندي ،لطفي.

دار المعارف،

القاهرة :

)309

سسيولوجيا السكان /

عبدالكريم ،محمد الغريب.

مكتبة نهضة الشرق،

القاهرة :

. 1971
< ،1987
.> 1982

نامق ،صالح الدين.

دار المعارف،

القاهرة :

.1980

الساعاتي ،حسن،
هاشم ،إسماعيل محمد .

دار المعارف،
دار المعارف،

القاهرة :
القاهرة:

.1971
. 1963

اقتصاديات السكان فى ظل التضخم
)310
السكانى /
دراسات في علم السكان /
)311
مشكلة السكان/
)312

سجل اإلنتاج العلمى للجغرافيين
)313
المصريين حتى نهاية عام / 1983
)314

جغرافية سكان اإلسكندرية :
دراسات في سكان المملكة العربية
السعودية :
أساليب تحليل البيانات السكانية /
أسس علم السكان وتطبيقاته
الجغرافية /
جغرافية السكان /
جغرافية السكان /
السكان :
اقتصاديات السكان /
السكان ديموغرافيا وجغرافيا/

)323

النيل ومصر :

)324
)325
)326

جغرافية السكان /
السكان والعمران الحفري :
دراسات في جغرافية اإلنسان :
سكان العالم العربى حاضرا
ومستقبال
جغرافية السياحة /
جغرافية العالم الثالث /
العمل الميدانى واألساليب الكمية
فى الجغرافيا البشرية /
جغرافية مصر
علم السكان /

)315
)316
)317
)318
)319
)320
)321
)322

)327
)328
)329
)330
)331
)332

البدوى ،السعيد إبراهيم،

المجلس األعلى للثقافة،

القاهرة :

.1984

أبوعيانة ،فتحى.

مؤسسة الثقافة الجامعية،

اإلسكندرية :

.1980

الربدي ،محمد صالح.

شركة مرينا،

الرياض :

.2005

باركلى ،جورج و.

دار الكتب الجامعية،

اإلسكندرية :

.1968

إسماعيل ،أحمد على.

دار الثقافة والنشر والتوزيع،

القاهرة :

01989

الجوهرى ،يسرى.
ابوعيانه  ،فتحى محمد.
الخريف،رشود بن محمد
نامق ،صالح الدين.
غالب  ،محمد السيد.
أبو زيد ،محمد محمود
على.
االنصارى ،فاضل.
أبو عيانة ،فتحي محمد.
عز الدين ،فاروق كامل.

منشاة المعارف،
دار النهضة العربية ،
المؤلف،
دار المعارف،
مكتبة األنجلو المصرية،
دار الهداية للطباعة والنشر
والتوزيع،
جامعة دمشق،
دار النهضة العربية،
دار الثقافة الجامعية،

اإلسكندرية :
بيروت :
الرياض :
القاهرة :
القاهرة:

.1980
. 1980
. 2003
.1980
. 1978

القاهرة :

.1987

دمشق :
بيروت :
القاهره :

.1986
.1984
.1980

عمران  ،عبد الرحيم
عبدالحكيم ،محد صبحى.
ديكنسون ،ج .ب.

مكتبة األنجلو المصرية،
دار المعرفة الجامعية،

القاهرة :
االسكندرية :

.2001
.1994

الديب ،حمدى أحمد.

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :

.2005

عيسى على ابراهيم
رونج ،دنيس ه .

دار المعرفة الجامعية
مكتبة مصر،
جامعة المنوفية.مركز
البحوث الجغرافية
والكارتوجرافية،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب،
المجلس األعلى للثقافة،

االسكندرية
القاهرة :

1999
. 1967

المنوفية :

. 2007

القاهرة :

. 1998

القاهرة :

.2003

البدوى  ،السعيد إبراهيم.

المجلس األعلى للثقافة ،

القاهرة :

.2010

النصيبي ،ابن حوقل أبي
القاسم ابن حوقل.

مطبعة بريل،

بيروت :

.1938

وزارة التعليم العالي،
عين للدراسات والبحوث
اإلنساتية واإلجتماعية،
نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع،
نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع،
الهيئة العامة للكتاب،
دار المعارف،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفةالجامعية،
دارالمعرفة الجامعية،

الرياض :

.1999

القاهرة :

.2005

القاهرة:

. 2008

القاهرة:

. 2008

القاهرة:
القاهرة :
االسكندريه :
االسكندرية:
األسكندرية:

. 2005
.1985
. 1997
. 2006
. 2007

ابو عيانه ،فتحى محمد.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2005

الزوكه ،محمد خميس

دار المعرفه الجامعيه،

اإلسكندريه :

. 2004

)333

مجلة مركز البحوث الجغرافية
والكارتوجرافية /

)334

نهر النيل /

محمد ،محمد عوض.

)335

الجغرافيا فى التعليم العام /
سجل اإلنتاج العلمى للجغرافيين
المصريين (اإلصدار الرابع)/

مصليحى ،فتحى محمد.

)337

صورة االرض /

)336

 )338اطلس المملكة العربية السعودية /
)339

إقليم جامو وكشمير :

صبرة ،صفاء محمد.

)340

التوسع الصناعى/

تايشمان،ايريس

)341

التوسع الصناعى/

تايشمان،ايريس

)342
)343
)344
)345
)346

وبالنجم هم يهتدون:
جغرافية السياحة /
مبادئ الخرائط المساحة/
اسس الجغرافيا البشرية/
المساحة للجغرافين/
نظم المعلومات الجغرافية فى خدمة
البيئة والمجتمع /
جغرافية المعادن والصناعه/

متولى ،زين العابدين.
روبنسون ،هـ.
زيادى ،إبراهيم
العيسوى ،فايز محمد
فتحى ،محمدفريد

)347
)348

جغرافية مصر اإلقليمية وخريطة
)349
المستقبل للمعمور المصرى /

جودة ،جودة حسنين.

منشاة المعارف،

االسكندرية :

)350

جغرافية العالم االسالمى /

الزوكه ،محمد خميس.

دار المعارف الجامعية،

االسكندرية :

)351
)352
)353
)354
)355

جغرافية السكان/
جغرافية الوطن العربى /
الجغرافيا السياسية /
المناخ و الزراعة /
اسس الجغرافيا العامة /
دراسات فى اسس الجغرافيا
السياسية واالوضاع العالمية
الجديدة /
الجغرافية اإلقليمية/
جغرافية افريقية :
األصول العامة فى الجغرافية
الحيوية :
دراسات فى الجغرافيا البشرية/
دراسات فى التراث الجغرافى
العربى/

ابو عيانة ،فتحى محمد.
ابوعيانة ،فتحى محمد
إبراهيم ،أحمد حسن.
السيد ،ياسر أحمد.
جودة  ،جودة حسنين

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية ،
دار الكتب المصرية،
دار المعرفة الجامعية،
منشاة المعارف ،

االسكندرية:
القاهرة:
القاهرة :
االسكندرية :
االسكندرية :

عامر ،محمد عبد المجيد.

دار الدعوة للطبع والنشر
والتوزيع،

االسكندرية :

.1994

أبوعيانة ،فتحي محمد
ابو عيانه ،فتحي محمد.
أبوراضي ،فتحي
عبدالعزيز.
أبوعيانة ،فتحى محمد

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

األسكندرية:
االسكندرية :

. 2005
[.]198-

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2008

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2007

ابوعيانة ،فتحى محمد

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2005

دار المعرفة الجامعية ،

االسكندرية :

. 1998

االسكندرية :
جدة :
القاهرة :
االسكندرية :

. 2006
.1984
. 2003
. 2008
01995

)356
)357
)358
)359
)360
)361

.2003
< ،1998
،1996
،1994
،2002
،2008
،2007
،1999
.> 1979
. 2007
. 2007
.2000
.2004
. 2004

)362

المساحة والخرائط :

)363
)364
)365
)366

الجغرافيا العملية والخرائط /
الدولة :
أزمة المياه فى العالم العربى :
مشكالت اقتصادية وسياسية :

ابو راضى ،فتحى عبد
العزيز
مصطفى ،احمد احمد
بندقجى ،حسين حمزة.
عيسى ،ابراهيم سليمان.
ابراهيم ،عيسى على.

دار المعرفة الجامعية ،
ح .ح .بندقجى،
دار الكتاب الحديث،
دار المعرفة الجامعية ،

)367

الجغرافيا التاريخية :

محمد ،محمد الفتحى بكير.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

)368
)369
)370

اسس الجغرافيا البشرية /
جغرافية االسكندرية :
أسس البحث الجغرافى /

العيسوى ،فايز محمد
ابوعيانة ،فتحى محمد.
سيف ،محمود محمد.

)371

التصحر وتحديات الحياة :

دعبس ،يسرى.

االسكندرية :

.2004

)372

جغرافية النقل والتجارة /

الزوكة ،محمد خميس

دار المعرفةالجامعية .
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية ؛
البيطاش سنتر للنشر
والتوزيع،
دار المعرفة الجامعية ،

االسكندرية :
االسكندرية :
طنطا :

. 2008
.2005
.2009

االسكندرية :

)373

الجغرافيا الزراعية /

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية ؛

االسكندرية :

)374

جغرافية مصر /

ابراهيم،عيسى على.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

)375

بنك المعلومات الجغرافيه /

الوحش ،اشرف محمد

دار الفضيله ،

القاهرة :

. 2008
،1989
،1993
،1994
،1995
،1996
،1997
،1998
،2004
،2008
،2010
.2011
<-1996
.>2010
. 2007

)376

نظم المعلومات الجغرافية :

شرف ،محمد إبراهيم
محمد.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

. 2008

)377

الجغرافيا الحضارية /

الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

،2005
،2006
.2008

)378

خرائط التوزيعات البشرية
ورسومها البيانية :

ابو راضى ،فتحى
عبدالعزيز.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

. 2008

)379

العالم العربى :

جودة ،جودة حسنين.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

)380
)381

الكشوف الجغرافيه /
أسس جغرافية السكان /

)382

أسس الجغرافية الطبيعية /

دار المعرفة الجامعية.

االسكندرية :

. 2008

)383

مبادئ علم الخرائط /

دار المعرفة الجامعية ،

القاهرة :

. 2008

)384

تلوث البيئة وتحديات البقاء :

منشأة المعارف،

األسكندرية :

.1997

)385

جغرافية المناخ والبيئة /

ابوعيانه،فتحى محمد
العيسوى ،فايز محمد.
أبو راضي ،فتحي عبد
العزيز .
أبوراضى،فتحى عبد
العزيز
دعبس ،محمد يسرى
ابراهيم.
شرف ،محمد إبراهيم
محمد،
أبوراضى ،فتحى
عبدالعزيز
زيادة ،نقوال.

دار المعرفة الجامعية ،
دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :
االسكندرية :

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2008

دار المعرفة الجامعية،

االسكندريه:

. 1998

مكتبة لبنان،

بيروت :

.2008

إسماعيل ،أحمد على.

دار الثقافة والنشر والتوزيع،

القاهرة :

.1989

أبوراضي ،فتحي
عبدالعزيز.
الزوكة ،محمد خميس
الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2008

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

االسكندريه:
األسكندرية :

. 2007
.2007

ابوعيانة ،فتحى محمد

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2005

أحمد ،محمد إبراهيم
رمضان.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2007

/أيو عيانة  ،فتحى محمد

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2005

ابوعيانه ،فتحى محمد

دار المعرفه الجامعيه ،

االسكندريه :

. 2008

محمد ،الفتحى بكير محمد.

دار المعرفة الجامعية ،

االسكندرية :

. 2008

الزوكه ،محمد خميس.

دار المعارف الجامعية،

االسكندرية :

الزوكة ،محمد خميس.
دعبس ،محمد يسري
إبراهيم.

دار المعرفة الجامعية،
البيطاش سنتر للنشر
والتوزيع،

االسكندرية :

 )386الجغرافية العملية ومبادئ الخرائط/
)387

أطلس العالم /
أسس علم السكان وتطبيقاته
الجغرافية /
األصول العامة فى الجغرافية
الحيوية :
جغرافية المعادن والصناعة/
الجغرافيا اإلجتماعية /
دراسات فى التراث الجغرافى
العربى/

)393

البحث العلمي :

)388
)389
)390
)391
)392

قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية و
)394
البشرية/
تطور الفكر الجغرافى /
)395
الجغرافية االقتصادية اسس
)396
وتطبيقات /

)397

جغرافية العالم االسالمى /

في جغرافيا العالم االقليمية /
)398
السياحة المصرية بين المقومات و
)399
التحديات :

اإلسكندرية :

< ،1985
،1986
،1990
،1996
،1998
،2001
> 2010
. 2008
.2006

< ،1998
،1996
،1994
،2002
،2008
،2007
،1999
.> 1979
. 2008
.2003

)400
)401
)402
)403

العشوائيات السكنية :
فى جغرافية العمران /
مصر :
علم المساحة /

 )404تقنية نظم المعلومات الجغرافية :
نظام تحديد المواقع العالمى GPS
)405
/

جرانوتييه ،برنار.
الزوكة ،محمد خميس.
السيد ،ياسر أحمد،
السيد ،ياسر احمد السيد.
أبو راضى ،فتحى عبد
العزيز.
مصطفى ،أحمد أحمد.

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
مكتبه بستان المعرفه،
مكتبة بستان المعرفة،

االسكندرية :
االسكندرية :
اإلسكندرية :
كفر الدوار :

.2000
.2006
2007
.2007

دار المعرفة الجامعية،

األسكندرية :

.2006

دار المعرفه الجامعية،

اإلسكندرية :

. 2008

دار المعرفه الجامعية،

القاهرة :

.2008

دار المعرفه الجامعية ،

االسكندرية :

. 2008

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2008

االسكندرية :

.2008
< ،1981
،1987
،1991
،1995
،1999
> 2009

)406

مساقط الخرائط /

)407

مدخل الى علم الخرائط /
دراسات فى العلوم اإلنسانية
وقضايا البيئة /
مبادئ علم الخرائط /

شرف ،محمد إبراهيم
محمد.
زيادي،ابراهيم
السعدى ،حسن محمد محى
الدين.
محمود ،محمد المغاوري.

دار المعرفة الجامعية،

)410

جغرافية أفريقيا :

أبوعيانة ،فتحى محمد.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندريه :

)411

الجغرافية العملية /

)412

دراسات فى المكتبة الجغرافية /
دراسات فى التراث الجغرافى
العربى/

أبوراضي ،فتحي
عبدالعزيز،
ابوعيانة ،فتحى

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

2008

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

. 2008

ابوعيانة ،فتحى محمد

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2005

)414

الخرائط البحرية /

)415

خرائط الطقس والمناخ /

شرف ،محمد إبراهيم
محمد.
شرف ،محمد إبراهيم
محمد.
شرف  ،محمد ابراهيم
محمد
أبوراضى،فتحى عبد
العزيز
شرف  ،محمد ابراهيم
محمد
أبو عيانة ،فتحي محمد.
أبوعيانة ،فتحي محمد
ابوعيانة ،فتحى محمد

دار المعرفه الجامعية،

االسكندرية :

.2008

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2009

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2008

دار المعرفة الجامعية ،

القاهرة :

. 2008

دار المعرفة الجامعية ،

االسكندرية :

. 2008

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :
األسكندرية:
القاهرة:

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2006
. 2005
. 2008
،1996
.2004
. 2005

مكتبة الثقافة الدينية،

القاهرة :

. 1990

مكتبة الثقافة الدينية،

القاهرة :

. 1990

دار الفكر العربى،
مكتبة المتنبى .
مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :
الدمام :
القاهرة :

.2002
2006م.
. 2006

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :

.2002

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة:

[ .] 1900

)408
)409

)413

 )416مساقط الخرائط والخرائط البحرية/
)417

مبادئ علم الخرائط /

)418

المشكالت البيئية المعاصرة :

)419
)420
)421

فى جغرافية اإلنسان /
الجغرافية اإلقليمية/
جغرافية الوطن العربى/

)422

األراضي الجافة وشبه الجافة /

جودة ،جودة حسنين،

)423

قارة أوربا :

)424

كتاب نزهة المشتاق فى اختراق
اآلفاق /

)425

كتاب نزهة المشتاق فى اختراق
اآلفاق /

)426
)427
)428

الوطن العربى :
المدخل للحاسب اآللى :
جغرافية العمران :

)429

الجغرافيا السياسية :

)430

الجغرافية العامة /

جودة ،جودة حسنين.
الحسنى ،أبى عبد هللا محمد
بن محمد بن عبد هللا
إدريس الجمودى.
الحسنى ،أبى عبد هللا محمد
بن محمد بن عبد هللا
إدريس الجمودى.
مقلد ،محمد سالم ابراهيم.
حمودة ،أشرف إبراهيم.
جابر ،محمد مدحت.
الديب ،محمد محمود
إبراهيم.
علي  ،البنا علي.

مبادئ الجغرافيا المناخية والحيوية
)431
/

محسوب،محمد صبرى

)432

الجغرافيا السياسية /

الفرحان ،يحيى.

)433

الجغرافيا االقتصادية /

عبد القادر ،حسن

)434

جغرافية الموارد المائية :

عبيد ،محمود عبدالعزيز
ابوالعنين.

)435

جغرافية العمران /

الفرحان ،يحيى.

)436

جغرافيا السكان /

سمحه ،موسي.

)437

مدخل الى الجغرافيا الطبيعية /

فرحان ،يحيى

)438

جغرافيا الوطن العربى /

صالح ،حسن عبد القادر.

)439

الجغرافيا السياسية /

الفرحان ،يحيى.

)440

الجغرافيا االقتصادية /

عبد القادر ،حسن

)441

الجغرافيا اإلقتصادية :

الديب ،محمد محمود
إبراهيم.

)442

الجغرافيا السياسية :

)443
)444

أفريقيه
في جغرافية العمران الريفي :

)445

جغرافيا الزراعة :

الديب ،محمد محمود
إبراهيم.
سعودي ،محمد عبدالغني
الديب ،حمدي احمد.
الديب ،محمد محمود
ابراهيم.

)446

جغرافية السياحة /

عبدالحكيم ،محمد صبحى.

اساليب التمثيل الكارتوجرافى
 )447المستخدمة في خرائط التوزيعات
الطبيعية والبشرية /

الدار الدولية لالستثمارات
الثقافية ،
الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات،
الركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات ،

القاهرة :

. 2007

القاهرة :

. 2010

القاهرة:

. 2010

الدمام :

.2007

القاهرة :

.2010

القاهرة :

.2009

القاهرة:

. 2010

القاهرة :

.2010

القاهرة :

. 2010

القاهرة:

. 2010

مكتبة األنجلو المصرية،

القاهرة :

،1977
،1982
،1985
.2010

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :

.2002

مكتبة األنجلو المصرية
مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة
القاهرة :

2008
.2011

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :

[.] 19 --

مكتبة األنجلو المصرية،

القاهرة :

.2012

مكتبة المتنبى،
الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات،
الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات،
الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات،
الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات،
الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات،
الركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات ،

حسن ،حسن السيد.

مكتبة االنجلو مصرية،

القاهرة :

.2011

)448

الوطن العربى :

عبدالحكيم ،محمد صبحى.

مكتبة األنجلو المصرية،

القاهرة:

. 1999

)449
)450

الجغرافية العامة
جغرافية النقل :

البنا ،على على
عبده ،سعيد.

مكتبة االنجلو المصرية
مكتبة االنجلو المصرية،

مصر-القاهرة
القاهرة :

2008
.2010

)451

الجغرافية السياسية المعاصرة :

سعودى ،محمد عبد الغنى.

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :

.2010

)452

علم الخرائط

عبد الحكيم ،محمد صبحي.

مكتبة األنجلو المصرية

القاهرة

2009

الديب ،حمدي أحمد،

مكتبة األنجلو المصرية،

القاهرة :

.2012

الفتحي  ،محمد فريد
إبراهيم ،محمد محمد
عتريس.
مصطفي ،أحمد أحمد.
ابوراضى ،فتحى
عبدالعزيز.
ابو راضى ،فتحى عبد
العزيز.

دار المعرفه الجامعية ،

االسكندريه :

. 2013

مكتبة اآلداب،

القاهرة :

.2012

دار المعارف الجامعية،

القاهره :

.2008

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

.2011

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2006

مدخل إلى االتجاهات الحديثة في
)453
الجغرافيا البشرية /
المساحة للجغرافيين :
)454
)455

معجم بلدان العالم :

)456

الجغرافيا العملية والخرائط /
االصول العامة فى الجغرافية
المناخية:
االصول العامة فى الجغرافية
المناخية :

)457
)458

)459
)460
)461
)462
)463

الجيومورفولوجيا :
قواعد الجغرافيا العامة :
مدخل إلى علم الخرائط /
جغرافية العالم العربى /
جغرافية العمران :
نظم المعلومات الجغرافية بين
المفهوم والتطبيق /
خرائط التوزيعات البشرية :
الخرائط الكنتورية :
تصميم وتنفيذ الخرائط /
المساحة المستوية :
المساحة للجغرافيين :

العيسوى ،فايز محمد،
مصطفي ،أحمد أحمد.
مصطفى ،أحمد أحمد.
سليمان،على زكى
فتحي ،محمد فريد،

)470

الجغرافية الطبيعية والخرائط /

جودة ،جودة حسنين.

منشأة المعارف،

)471
)472
)473

مبادئ الخرائط المساحة/
الخرائط الجيولوجية :
مبادئ علم الخرائط /

)474

الطقس و المناخ :

زيادى ،إبراهيم
مصطفي ،أحمد احمد.
محمود ،محمد المغاوري.
ابوالعطا ،فهمى هاللى
هاللى.
جودة ،جودة حسنين،
سيف ،محمود محمد،

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

االسكندريه :
االسكندرية :
االسكندرية :

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.1994

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :
اإلسكندرية :

.2010
.2011

الزوكة  ،محمد خميس،

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2012

زيادى ،إبراهيم،

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2012

البهنسى ،جابر سمير.
جودة ،جودة حسنين.
أبو عيانة ،فتحي محمد.

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية ،
دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :
االسكندرية :
اإلسكندرية :

.2011
. 2012
.2013

العيسوى ،فايز محمد.

دار المعرفة الجامعية،

األسكندرية :

.2011

شرف  ،محمد ابراهيم
محمد.
جوده،جوده حسنين .

دار المعرفة الجامعية ،

االسكندرية :

2010م .

دار المعرفه الجامعية ،

االسكندرية :

. 2011

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2011

اإلسكندرية :

01995
.2010
. 2013
. 2013
. 2008

)464
)465
)466
)467
)468
)469

 )475جغرافية البحار والمحيطات :
أسس البحث الجغرافى /
)476
التخطيط االقليمى وأبعاده الجغرافية
)477
/
 )478مدخل إلى الخرائط الطبوغرافية /

جودة ،جودة حسنين،
جودة ،جودة حسنين،
زيادى ،إبراهيم.
أبوعيانة ،فتحى محمد،
أبو عيانة ،فتحي محمد.

دار المعرفة الجامعيه،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفه الجامعيه،
دارالمعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندريه :
اإلسكندرية :
اإلسكندريه :
اإلسكندرية :
اإلسكندرية :

.2003
.2012
. 2008
.2012
.2013

العيسوى ،فايز محمد.

دار المعرفة الجامعية،

األسكندرية :

.2011

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفه الجامعيه،
دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :
اإلسكندرية :
اإلسكندرية :
االسكندرية :
اإلسكندرية :
األسكندرية :

.2011
.2012
.2007
. 2010
.2011
<-1982
.>2008
. 1997
.2012
.2008

)479
)480
)481

المساحة التاكيومترية :
الجغرافيا الطبيعية للزمن الرابع
جغرافية العمران :
استخدام الحاسب اآللى ونظم
المعلومات الجغرافيه بأستخدام
الحاسب اآللى فى التمثيل البيانى
والخرائط /

)483

نظم المعلومات الجغرافية :

)484

معالم سطح االرض /

)485

الجغرافية االقتصادية :

محمد ،الفتحي بكير محمد.

)486

الجغرافيا التاريخية :

محمد ،محمد الفتحى بكير.

دار المعرفة الجامعية،

)487
)488
)489
)490

جغرافية المياة /
صناعة الرحالت السياحية/
تخطيط المواقع السياحيه/
جغرافية الزراعة /

الزوكة ،محمد خميس.
النقاش،محمد حسن
النقاش،محمد حسن
هارون ،على احمد.

دار المعرفة الجامعية،
المكتب الجامعى الحديث،
المكتب الجامعى الحديث،
دار الفكر العربى،

االسكندرية :
القاهره :
القاهرة :
القاهرة :

هارون ،علي أحمد.

دار الفكر العربي،

القاهرة :

.2007

)492
)493
)494

جغرافيا الصناعة /
أسس الجغرافية اإلقتصادية /
أسس الجغرافيا السياسية /

هارون ،علي أحمد.
هارون ،علي أحمد.
هارون ،علي أحمد.

دار الفكر العربي،
دار الفكر العربي،
دار الفكر العربي،

القاهرة :
القاهرة :
القاهرة :

. 2002
. 2010
. 2009

)495

دراسات في الجغرافيا العامة /

عبدالحكيم ،محمد صبحي.

دار الفكر العربي،

القاهرة :

.1996

)496

الجغرافيا التطبيقية :
المشكالت البيئية وصيانةالمواد
الطبيعية :

البنا ،علي علي.

دار الفكر العربي،

القاهرة :

. 2003

البنا،على على.

دار الفكر العربى،

القاهرة :

.2006

)482

 )491جغرافيا المعادن ومصادر الطاقة /

)497

عزيز،محمد الخزامى
عزيز ،محمد الخزامي.
حسن ،محمد إبراهيم.

منشاه المعارف،
منشاة المعارف،
مؤسسة شباب الجامعة،

االسكندريه :
االسكندرية :
القاهرة :

. 2013
.2012
. 2004

)498
)499
)500

نظم المعلومات الجغرافية :
خرائط التوزيعات :
جغرافية آورسيا :
جغرافية األمريكتين والغرب
األوربى:

حسن ،محمد إبراهيم.

مؤسسة شباب الجامعة،

اإلسكندرية:

. 2004

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

< ،1993
،2002
> 2004

)502

جغرافيا البحار /

شرف ،عبدالعزيز طريح.

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :

.2010

)503

الجغرافية السياسية المعاصرة :

سعودى ،محمد عبد الغنى.

الكويت:

. 2013

)504

جغرافيات العولمة :

موراي،ورويك.

الكويت :

.2005

)505

الجغرافيا الثقافية :

كرانغ ،مايك.

دار صفاء للنشر والتوزيع،

عمان :

.2012

دار اليازورى العلمية للنشر
الزيدى ،نجيب عبدالرحمن.
والتوزيع،

عمان:

. 2007

حسن ،سيد حسن.

مكتبةاألنجلو المصرية،

القاهرة :

.2011

القصاب ،عمر عبدهللا.

دار صفاء،

عمان:

.2012

شرف  ،محمد ابراهيم
محمد.
شرف ،محمد ابراهيم
محمد.
مصطفى ،أحمد أحمد.
سليمان،على زكى
سليمان،على زكى
الفتحي  ،محمد فريد
فتحي ،محمد فريد،
فتحي ،محمد فريد.
جودة ،جودة حسنين.
الزوكة ،محمد خميس.

دار المعرفة الجامعية ،

االسكندرية :

2010م .

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2010

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفه الجامعيه،
دار المعرفه الجامعيه،
دار المعرفه الجامعية ،
دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،
المكتب الجامعى الحديث،
دار المعرفة الجامعية.

األسكندرية :
االسكندرية :
االسكندرية :
االسكندريه :
اإلسكندرية :
اإلسكندرية :
القاهرة :
األسكندريه :

.2011
. 2010
. 2010
. 2013
.2011
.2012
. 1998
.2004

الزوكة  ،محمد خميس،

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2012

شرف  ،محمد ابراهيم
محمد

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2008

)522

التخطيط اإلقليمي /

محمد ،محمد الفتحي بكير.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2013

)523

الجغرافيا التاريخية :

محمد ،محمد الفتحى بكير،

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

.2001

الخرائط الجيولوجية للجغرافيين
والكارتوجرافين /
تصميم وتنفيذ الخرائط /

مصطفى ،أحمد أحمد

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

2008

مصطفى ،احمد احمد.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2011

علم الخرائط

عبد الحكيم ،محمد صبحي.

مكتبة األنجلو المصرية

القاهرة

2009

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

. 2010

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

. 2010

)501

التمثيل الخرائطى الفعال لمتغير
 )506الحبة  Grainفى نظم المعلومات
الجغرافية / Gis
)507

نظم المعلومات الجغرافية /gis

أساليب التمثيل الكارتوجرافى
 )508المستخدمة فى خرائط التوزيعات
الطبيعية والبشرية /
التعميم االلى فى نظم المعلومات
)509
الجغرافيةGIS
)510
)511
)512
)513
)514
)515
)516
)517
)518
)519
)520

نظم المعلومات الجغرافية :
التحليل المكانى باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية/
نظام تحديد المواقع العالمى :
المساحة المستوية :
المساحة المستوية :
المساحة للجغرافيين :
المساحة للجغرافيين :
المساحة للجغرافيين :
معالم سطح األرض /
جغرافية التجارة الدولية /
التخطيط االقليمى وأبعاده الجغرافية
/

 )521مساقط الخرائط والخرائط البحرية/

)524
)525
)526

معجم المصطلحات الجغرافية
)527
والبيئية =
معجم مصطلحات الجغرافيا الطبية
)528
والخدمات الصحية /

الفارس ،رائد بشير.

عبدالجليل  ،محمد مدحت
جابر.
عبد الجليل ،محمد مدحت
جابر.

المجلس الوطنى للثقافه
والفنون واالداب ،
المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب،

)529

خرائط الطقس والمناخ /

شرف ،محمد إبراهيم
محمد.

)530

اجهزة االستشعار وتطبيقاتها :

عاليه،محمد عبدالكريم

أساليب التحليل النوعى للتخطيط
)531
التنموى والعمرانى /

غنيم ،عثمان محمد.

دار المعرفة الجامعية،
مكتبة المجتمع العربى للنشر
والتوزيع،
دار صفاء للطباعة والنشر
والتوزيع،

اإلسكندرية :

.2009

عمان :

. 2010

عمان :

.2012
،1977
،1982
،1985
.2010
.2008

الديب ،محمد محمود
إبراهيم.

مكتبة األنجلو المصرية،

القاهرة :

حمد ،صيري محمد،

الدار العالمية،

القاهرة :

حسن ،حسن السيد.

مكتبة االنجلو مصرية،

القاهرة :

.2011

محمد،محمد الفتحى بكير

دار المعرفة الجامعية ،

االسكندرية :

. 2015

إبراهيم ،عيسي علي.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2015

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

.2009

االسكندرية :

. 2015
 2014م.

)532

الجغرافيا اإلقتصادية :

)533

الجغرافيا السياسية :
اساليب التمثيل الكارتوجرافى
المستخدمة في خرائط التوزيعات
الطبيعية والبشرية /
جغرافية مصر السياحية /
الفكر الجغرافي والكشوف
الجغرافية /
مبادئ علم السياحة /

الشرقاوى ،فتحى محمد.

)538

نظم المعلومات الجغرافية:

شرف،محمد ابراهيم محمد.

دار المعرفة الجامعية ،

إبراهيم ،عيسى علي.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

الجغرافيا التاريخية :

محمد ،محمد الفتحي بكير.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

2014م.

التحليل المكانى باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية/
األساليب الكمية والنظام اإلحصائي
 spssفي معالجة البحوث
اإلنسانية :
الجيموروفولوجيا وكوكب األرض
/
الجغرافيا العملية والخرائط /
الخرائط الجيولوجية للجغرافيين
والكارتوجرافيين /
الخرائط الكنتورية :
المساحة التاكيومترية :

شرف ،محمد ابراهيم
محمد.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

. 2010

رمضان ،محمد إبراهيم.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

. 2008

المكتبة المصرية للنشر
والتوزيع،
دار المعرفة الجامعية ،

القاهرة :

.2014

االسكندرية :

. 2012

مصطفى ،أحمد أحمد.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية :

مصطفي ،أحمد أحمد.
البهنسى ،جابر سمير.

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :
اإلسكندرية :

.2015
.2011

)548

الجغرافيا المناخية

علي أحمد غانم

دار المسيرة للنشر والتوزيع

عمان

2003م

)549

الجغرافية السكانية:

الشمرى،عادل مطير

)550

الجغرافيا السياسية /

الفرحان ،يحيى.

دار اسامة للنشر والتوزيع،
الشركة العربية المتحدة
للتسويق والتوريدات،

عمان :

. 2011

القاهرة :

. 2010

)551

الجغرافيا اإلقتصادية :

مكتبة االنجلو المصرية،

القاهرة :

2010م.

)552

جغرافية النقل /

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية :

.2008

)553

جغرافية البحار والمحيطات /

مؤسسة الثقافة الجامعية،

اإلسكندرية :

.1999

)554

التضاريس األرضية :

الدليمي ،خلف حسين.

دار صفاء للنشر والتوزيع ،

عمان :

.2009

بيالنى حسن محمد

جامعة الملك سعود للنشر
العلمى والمطابع

السعودية:

2009

الدسوقى ،عبدالهادى محمد.

مؤسسة الدسوقى،

القاهرة:

. 2008

)534
)535
)536
)537

 )539األساليب اإلحصائية والجغرافيا /
)540
)541
)542
)543
)544
)545
)546
)547

الطرق الهندسية والتحليلية إلسقاط
)555
الخرائط
)556

اطلس العالم الحديث/

حسن ،محمد إبراهيم.
مصطفى،احمد احمد

الديب ،محمد محمود
إبراهيم.
الزوكة ،محمد خميس،
أبو العينين ،حسن سيد
أحمد.

نظم المالحة العالمية بأستخدام
األقماراالصطناعية مع التطبيق
علي نظام GPS
شبه الجزيرة العربية:
جغرافية المناخ التطبيقى
التخطيط االقليمي/

سليمان،علي زكي

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

.2017

جودة،حسين جودة
محمد ابراهيم محمد
محمد،محمد الفتحي بكير.

دار المعرفة الجامعية،
دار المعرفة الجامعية
دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية
اإلسكندرية
االسكندرية:

.2017
2006
.2016

)561

الجيومورفولوجيا/

العوضي،حمدينه عبدالقادر.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

2017م.

)562

التوزيعات المكانية:

أبوراضى ،فتحى
عبدالعزيز.
شرف ،محمد إبراهيم
محمد.
سليمان ،على زكى.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

2017م.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية:

2017م.

دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية:

2017م.

سليمان،علي زكي

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

.2017

شرف ،محمد إبراهيم.
شرف ،محمد إبراهيم
محمد.
الهالوى ،محمد عبد
العزيز.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

2018م.

دار المعرفة الجامعية،

االسكندرية:

2017م.

مكتبة ابن سينا للنشر
والتوزيع والتصدير،

القاهرة :

.2012

)557
)558
)559
)560

)563
)564
)565
)566
)567
)568

التحليل المكانى باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية/
القياس التاكيومترى:
نظم المالحة العالمية بأستخدام
األقماراالصطناعية مع التطبيق
علي نظام GPS
جغرافية المناخ والبيئة/
المرجع فى نظم المعلومات
الجغرافية/
الكشوف الجغرافية :

