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 /الموجز فى الطب (1

عالء , ابن النفيس

الدين على بن أبى 

 .الحزم القرشى

وزارة االوقاف, المجلس 

األعلى للشئون 

اإلسالمية, لجنة أحياء 

, التراث اإلسالمى

 .1997 :القاهرة 

2)
المسرح وتحوالت 

 /العقل العربى 
 .1998 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .بندق, مهدى

 .1999 :القاهرة , المجلس األعلى للثقافة .جيدنز, أنطوني :الطريق الثالث (3

4)
التنوع البشرى 

 :الخالق 
 .1997 :القاهرة , المجلس األعلى للثقافة

5)
األسطورة والحداثة 

: 
 .1998 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, ,.ديكسون, بول ب

6)

درية شفيق مصرية 

طالبت بالمساواة بين 

 :الجنسين 

 .1999 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .نلسون, سينثيا

7)
جاك الكان واغواء 

 /التحليل النفسى 

عبد , عبد الكريم

 المقصود
  .1999 :القاهره  المجلس االعلى للثقافة ,

  .1999 :القاهرة المجلس االعلي للثقافة, .فوجت, جوزيف :نظام العبودية القديم(8

9)
األسرة فى األدب 

 /العربى 

حجازى, محمد 

 .عبدالواحد
 .1997 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة,

 .2000 :القاهرة  المجلس األعلى لثقافة, .كونو, كينيث :فالحو الباشا (10

 .2000 :القاهرة , المجلس األعلى للثقافة .باترك, بارندر :ظالل المستقبل (11

  .1998 :القاهره  المجلس االعلى للثقافه , بولكنجهوم,جون /ما وراء العلم (12

13)
العولمةالنظرية 

 :االجتماعية 
  .1998 :القاهرة  .المجلس االعلى للثقافة  رونالد, روبرتسون 

 .1999 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .بالنت, سادى :راية التمرد (14

  .1996 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, هيكل, محمد حسين, /مذكرات الشباب (15

 .1998 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .باربر, بنجامين :عالم ماك (16

17)
فى مدح الكسل 

 /ومقاالت اخرى 
  .1998 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافه , برتراندراسل

18)

التوجه االجتماعي 

للفنان المصري 

 /المعاصر 

 .نجيب, عزالدين
الهيئة المصرية العامة 

, للكتاب
 .1997 :القاهرة 

19)
حوار االمكنة 

 :والوجوه 
 .2000 :القاهره  المجلس االعلى للثقافة, .الرحبى, سيف

20)
واحة سيوة 

 /وموسيقاها 
  .1996 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .شيفر, بريجيت

21)

النساء فى العالم 

أفكار : النامى

 /وأهداف 

  .1999 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافة , حسنه, بيجوم

 .1999 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافة, .آل أحمد, جالل /االبتالء بالتغرب (22

   .2000  :القاهرة  مكتبة الشروق ؛  جراى, جون,  :الفجر الكاذب (23

24)
كيف تتم كتابة 

 /السيناريو 
  .1995 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافة, .كاريتنيكوفا, إنجا



25)

الحركة النسائية 

وتطورها فى الشرق 

 /االوسط

  .1999 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافة , .ابو لغد, ليلى

  .1998 :القاهرة  المجلس ألعلى للثقافة, .ف. النجتون, أ =الدراما و التعليم (26

 .والكوت, بيتر :الحسد واإلغريق (27
المشروع القومي 

 للترجمة,
 .1998 :القاهرة 

28)
أصول البحث 

 /العلمى 

حسن, أحمد 

 .عبدالمنعم
 .1996 :القاهره  المكتبة األكاديمية,

29)
أصول البحث 

 /العلمى 

حسن, أحمد 

 .عبدالمنعم
 .1996 :القاهره  المكتبة األكاديمية,

 .1998 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .روالن, بارت /لذة النص (30

31)
الحركات الفنية منذ 

1945/  

سميث, إدوارد 

 .لوسي
 .1997 :القاهرة , المجلس األعلي للثقافة

 .1992 :القاهرة , المجلس االعلى للثقافة .فاليط, برنار :النص الروائى (32

 .1995 :القاهرة  مطبعة جامعة القاهرة, .عفرون, بوعز /الحساب القومي (33

34)
تطور الفكر 

 /السياسى 
 مجموعه باحثين

المركز العالمى لدراسات 

وابحاث الكتاب االخضر 

, 

  .1990 :القاهرة 

 :الثقافة (35
محمود ,حجازى 

 فهمى

مطبعة دار الكتب 

, المصرية 
  .1997 :القاهرة 

 ناهد حمدى. احمد  :المقتنيات االرشيفية(36
مطبعة دار الكتب 

, المصرية 
  .1996 :القاهرة 

37)

انساب الخيل فى 

الجاهلية واألسالم 

 /وأخبارها 

هشام بن , الكلبى

محمد ابلى النضر ابن 

 .السائب

دار الكتب والوثائق 

, القومية
 :القاهرة 

 <1965 ,

1977 ,

1995 ,

2003 ,

2009> . 

38)
الببليوجرافية 

 /الوطنية المصرية 

مطبعة دار الكتب 

 المصرية بالقاهرة,
  .1998 :القاهرة 

39)

مختارات من 

مؤلفات الدكتور 

على مصطفى 

 :مشرفة 

مطبعة دار الكتب 

 والوثائق القومية,
  .1998 :القاهرة 

40)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

41)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

42)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

43)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

44)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

45)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

46)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

47)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

48)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

49)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 



50)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

51)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

52)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

53)
روضة المدارس 

 /المصرية 
 فهمى,على

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1997 :القاهرة 

54)

الندوة العلمية حول 

االستخدام اآللي في 

المكتبات و مراكز 

المعلومات المصرية 

بين الحاضر و 

 /المستقبل 

مطبعة دار الكتب 

  المصرية,
  .1998  :القاهرة 

55)

الثبت الببليوجرافى 

فى الكتب المترجمة 

الى اللغة العربية فى 

  /القرن التاسع عشر 

مطبعه دار الكتب 

 المصريه,
  .1998 :القاهره 

56)

فهرس الموسيقى 

والغناء العربى 

القديم المسجله على 

 /اسطوانات 

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1998 :القاهره 

57)

قائمة ببليوجرافية 

مختارة بالمترجمات 

العربية لالدباء 

الحائزين على 

جائزة نوبل فى 

-1901)اآلداب 

1997)/  

دار الكتب والوثائق 

 القومية ,
  .1998 :القاهرة 

58)

تطور التشريع 

المصرى فى مجال 

-1805)االرشيف 

1998)/  

عمر , يحيى 

 عبدالعزيز

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1999 :القاهره 

59)

رسالة الكندى فى 

خبر صناعة التاليف 

/ 

  .1996 :القاهرة  دار الكتب المصرية ,: شوقى,يوسف

60)

اوراق البردى 

العربية بدار الكتب 

 /المصرية

  .1994 :القاهرة در الكتب المصرية, .جروهمان, ادولف

61)
فهرس المخطوطات 

 :التركية العثمانية 

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .1990 :القاهرة 

  .احمد, ناهد حمدى  :الوصف االرشيفى (62
الهيئة العامة لدار الكتب 

  و الوثائق القومية,
  .1996  :القاهرة 

63)

فهرس الدوريات 

العربية التى تقتنيها 

 /الدار 

عبدهللا,محمود 

 اسماعيل
  .1996 :القاهره  دار الكتب المصريه ,



64)

فهرس الموسيقى 

والغناء العربى 

القديم المسجله على 

 /اسطوانات 

دار الكتب والوثائق 

 القوميه ,
  .1998 :القاهره 

65)

فهرس الدوريات 

العربية التى تقتنيها 

 /الدار 

عبدهللا,محمود 

 اسماعيل
  .1996 :القاهره  دار الكتب المصريه ,

66)
مستقبل الثقافة في 

 /مصر 
  .1996 :القاهرة  دار المعارف, .حسين, طه

  .1994 :دار البشير , عمان  جهاد,الرحبي  /لن اموت سدي(67

68)
اإلشراف 

 /واإلنتاجية

التاودي, حسين 

 .رشدي
 .1974  :[القاهرة] مكتبة األنجلو المصرية,

69)
العقاد فى معاركة 

 /السياسية
 كريم ,سامح

الهيئه المصريه العامه 

 للكتاب,
  .2000 :القاهره 

70)

ندوة معايير 

االعراف والقيم 

 /الجامعية 

  .1999 :القاهرة  جامعة القاهرة ,

71)

مرشد المترجم إلى 

أصعب الكلمات 

الشائعة في اللغة 

 /اإلنجليزية 

 .2000 :القاهرة  لونجمان, .عناني, محمد

72)

مسارح األطفال فى 

مصر بين الحضارة 

 /واألصالة 

 .حسين, كمال الدين
جمعية اصدقاء مسرح 

 الطفل,
 .2001 :القاهرة 

73)

مسارح األطفال فى 

مصر بين الحضارة 

 /واألصالة 

 .حسين, كمال الدين
جمعية اصدقاء مسرح 

 الطفل,
 .2001 :القاهرة 

 .1983 :القاهره , مكتبة الخانجى .الدالى, عبدالعزيز /البرديات العربية (74

75)
االحتفالية فى 

 /المسرح العربى 
 0 1994 :القاهرة , وزارة الثقافة  عبد الكريم, برشيد 

76)

بحوث ملتقى القاهره 

العلمى لعروض 

 :المسرح العربى 

  .1994 :القاهره  وزارة الثقافه ,

77)
االحصاءات الثقافية 

/ 
  .1992 :القاهرة  وزارة الثقافة,

78)
دليل التكامل 

 /االقتصادى 
 .( 19- ) :اسوان , (م.د) ابو بكر, عثمان 

79)

مقدمة في بحوث 

العمليات والعلوم 

 /االدارية 

  .1978 :القاهرة  دار الفكر العربي, .جالل, أحمد فهمي

 :سومر (80
على, فاضل عبد 

 .الواحد

دار الشئون الثقافية 

 العامة؛
  .1997 :بغداد 

  .1999 :طنطا  جامعة طنطا , :كلية التجارة (81

82)
تقويم جامعة حلوان 

/ 
  .1999 :القاهرة  جامعة حلوان ,

 .فيذرستون, مايك /محدثات العولمة (83
المركز المصرى 

 العربى,
 .[ 19- ] :القاهرة 

  .2000 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .فيذرستون, مايك :ثقافة العولمة (84

  .2000 :القاهرة , المكتبة الجامعية  .محمد, شفيق  :التنمية اإلجتماعية (85



 .نراقى, احسان /التراث والتطور (86
الهيئة العامة لقصور 

 الثقافة,
  .1998 :الفاهرة 

 .1981 :الموصل , جامعة الموصل .د. هوجس, ه /األعالف (87

 :تبسيط الالسلكى (88
محمد , البرقوقى

 عاطف
, مطبعة المعرفة 

القاهرة -مصر

: 
[ -19 ]. 

89)
سؤال وجواب 100

 في النحل
 .حجازي جعفر احمد 

المركز 

القومي 

 .للبحوث 

2014. 

90)

التربيه فى السودان 

فى القرن التاسع 

 :عشر 

عبدالمجيد,عبدالعزيز 

 امين
  .1949 :القاهره  المطبعه االميريه ,

91)
الرياضه البدنية عند 

 /العرب 
 علوى,محمد كامل

مكتبة النهضه المصريه 

, 
  .[ 19 - ] :القاهرة 

92)
فى جنوب الجزيره 

 :العربيه 
 البكرى,صالح

مكتبه مصطفى البابى 

 الحلبى ,
  .1949 :القاهره 

  .1949 :القاهرة  مطبعة االعتماد , :اسوان (93

 . م 1925 :القاهرة  مطبعة المعارف , مصطفى, امين /تاريخ التربيه (94

95)

الحياة والحركه 

الفكريه فى بريطانيا 

: 

  .[ 19 - ] :القاهره  مطبعة المعارف ,

96)
مؤتمر تدريس 

 :المواد االجتماعيه 

مطبعة لجنة التاليف 

 والترجمه والنشر ,
  .1945 :القاهره 

97)
معارف الكويت فى 

 :عامين 
  .1952 :الكويت  مطبعة الكويت ,

 :العصر الذرى (98
نخبه من رجال العلم 

 واالجتماع
  .1948 :القاهره  الجامعه االميركيه ,

99)
تقرير عن إصالح 

 /التعليم فى مصر
  .1943 :القاهرة  المطبعة األميرية ,

100)
تقرير عن إصالح 

 /التعليم فى مصر
  .1943 :القاهرة  المطبعة األميرية ,

 /السجل الثقافى (101
المطبعه االميريه 

 بالقاهره ,
  .1952 :القاهرة 

  .1954 :القاهرة  , [19 -] :محكمة الشعب (102

103)
المرصد الملكى 

 :بحلوان 

مطبعة جامعه فؤاد 

 االول,
 .1949 :القاهرة 

104)
العلم ومستقبل 

 االنسان

موسى ,جمال الدين 

 محمد

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب
 1996 القاهرة

105)
لسنة )تقويم السودان 

  /(م1949

السنهورى,الريح 

 العيدروس
  .1949 :السودان  مطبعة ام درمان ,

106)
اصول العالم 

 /الحديث 

مصطفى , محمد 

 عبدالرحيم
  .[ 19 - ] :القاهرة  مكتبة الفجاله الجديده ,

  .1956 :السودان  وزارة المعارف , :حكومة السودان (107

108)
تنظيم وادارة 

 /المؤسسات 
  .1970 :القاهرة مكتبة عين شمس , جالل محمد, بكير

109)
تنظيم وادارة 

 /المؤسسات 

جالل , بكير

ابراهيم, /محمد

 ابراهيم نسيم

  .1969 :القاهرة مكتبة عين شمس ,

110)
السياسة الخارجية 

 /والداخلية

الدار القومية للطباعة 

 والنشر,
 [ت . د  ] :القاهرة



111)

دليل االمكانات 

التدريبيه لبعض 

مراكز التدريب 

المهنى فى جمهوريه 

 /مصر العربيه 

الصندوق االجتماعى 

 للتنميه ,
  .1995 :القاهره 

112)

دليل االمكانات 

التدريبيه لبعض 

مراكز التدريب 

المهنى فى جمهوريه 

 /مصر العربيه 

الصندوق االجتماعى 

 للتنميه ,
  .1995 :القاهره 

113)
الجاسوسية 

 :االقتصادية 

الخضيرى, محسن 

 .أحمد

الدار الفنية للنشر 

 والتوزيع,
 .1991 :القاهرة 

114)

رجال غيروا وجه 

العالم من قصص 

 /االختراع والكشف 

 .[ 19 -- ] :القاهرة مكتبة األنجلو المصرية, .الرسن , إيجون

 .1998 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .باربر, بنجامين :عالم ماك (115

 .2000 :القاهرة , المجلس األعلى للثقافة /محدثات العولمة (116

  .2000 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .فيذرستون, مايك :ثقافة العولمة (117

 .السادات, انور :البحث عن الذات (118
المكتب المصرى 

 الحديث,
  .2007 :القاهرة 

119)

انظمة التجارة 

الخارجية والتنمية 

االقتصادية فى 

 /مصر 

 .هانسن, بنت
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1988 :القاهرة 

120)
االداره والمجتمع 

 /المصرى 
 .كاظم, حسين رمزى

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1993 :القاهره 

121)
االقتصاد والمجتمع 

/ 

الهيئة المصرية العامة 

, للكتاب
 .1988 :القاهرة 

122)
علم إقتصاديات 

 /التعليم الحديث 

عابدين, محمود 

 .عباس
 .2000 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية,

123)

الجوانب المؤسسية 

واالدارية للتكامل 

 /االقتصادى العربى 

المنظمة العربية للتنمية 

 االدارية,
 .1998 :القاهرة 

124)

اإلقتصاد الوضعي 

واإلقتصاد اإلسالمي 

: 

 األشوح,زينب صالح
عين للدراسات والبحوث 

 اإلنسانية واإلجتماعية,
  .1997 :القاهرة 

125)
السياسة واالقتصاد 

 /عند ابن خلدون

رسالن, صالح الدين 

 .بسيوني

دار قباء للطباعه والنشر 

 والتوزيع,
  .1990 :القاهرة 

126)

العلم والمشتغلون 

بالبحث العلمي فى 

 /المجتمع الحديث 

جون . د, ديكنسون

 .ب

المجلس الوطنى للثقافة 

 والفنون واآلداب,
  .1987 :الكويت 

 .فؤاد, زكريا /التفكير العلمى (127
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .1996 :القاهرة 

  .[ 19 - ] :القاهره  مطابع الناشر العربى , .الشربتلى,وجيه /البترول والحريه (128

129)
العولمة والعولمة 

 /المضادة 
 .1999 :االسكندرية , مكتبة لوتس .المسدى, عبدالسالم



130)

من البداية إلى 

 Powerاإلحتراف 

point 2000/  

 .زناتى, رحاب
دار الكتب العلمية للنشر 

 والتوزيع,
  .2000 :القاهرة 

131)
مايكروسوفت اكسل 

2000=  
 .بسيونى, عبدالحميد

مكتبة ابن سينا للنشر 

 والتوزيع والتصدير,
 .2000 :القاهره 

132)
الكتاب العربى 

 /المخطوط 
  .1997 :القاهره  الدار المصرية اللبنانية, .سيد, ايمن فؤاد

133)
الكتاب العربى 

 /المخطوط 
  .1997 :القاهره  الدار المصرية اللبنانية, .سيد, ايمن فؤاد

 /أدب النفس (134

الترمزي, أبي عبد 

هللا محمد بن علي 

 الحكيم ,

  .1993 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية ,

135)
اإلنسان وتلوث 

 /البيئة 

أرناؤوط, محمد 

 .السيد
 .1997 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية,

 .1999 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية, .المجدوب, أسامة :العولمة واإلقليمية (136

 :اسرار الجمال (137
سيد , عبدالفتاح

 .صديق
 .1990 :القاهرة , الدار المصرية اللبنانية

  .1998 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية , شاكر, فؤاد /الحياة حفل حافل (138

139)
طفل ما قبل 

 :المدرسة 
 .1998 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية, .يوسف, عبد التواب

140)
دار الكتب المصرية 

 /تاريخها وتطورها 
  .1996 :القاهرة  الدار العربية للكتاب, .سيد, ايمن فؤاد

141)

التعليم الجامعى 

والتقويم الجامعى 

بين النظرية 

 /والتطبيق 

 .حسن, شحاتة
مكتبة الدار العربية 

, للكتاب
 .2001 :القاهرة 

142)

التلوث البيئ و أثره 

على صحة اإلنسان 

/ 

أرناؤوط, محمد 

 .السيد

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .1997 :القاهرة 

 .2002 :القاهرة  الدار العربية للكتاب, .شحاتة, حسن احمد :تلوث البيئة (143

144)

اإلبداع الفكرى 

والخصوصية 

 /الحضارية 

 .1998 :القاهرة  دار الرشاد للنشر, .عمارة, محمد

145)
أضواء على الحياة 

 /االجتماعية

رشوان,حسين عبد 

 .الحميد احمد

المكتب الجامعى 

 الحديث,
  .1999 :االسكندرية

146)
االعالم واالتصال 

 /بالجماهير 
  [.19- [ :القاهرة , مكتبة الشباب  سميرة محمد, حسين 

 /جاتسبى العظيم (147
. فيتزجيرالد, ف

 سكوت,
 .1971 :القاهرة , دار المعارف

148)
الموسيقى واالنسان 

/ 
  .1985 :القاهرة , مكتبة الشباب  فرج, العنترى 

 .[ 19- ] :القاهرة , مكتبة الشباب  صبحى, الشارونى  /الفنون التشكيلية (149

  .1983 :القاهره  مكتبة الشباب , هالل,على الدين /علم السياسة (150

151)

السينما التسجيليه فى 

مصر حتى اخر 

  /1980سنة 

  .1981 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافه , الحضرى , احمد

 .1994 :القاهرة , المكتبة األكاديمية .خشبة, سامى /مصطلحات فكرية (152



153)
دراسة واقع التعليم 

 :العالى المتوسط 

مكتب التربية العربى 

 لدول الخليج,
  .1988 :الرياض 

154)

الهيئات والمؤسسات 

العاملة فى مجال 

 /السكان

 .ماهر, مهران
وزارة السكان وشئون 

 األسرة,
  .1994 :القاهرة 

 .باختين, ميخائيل /الخطاب الروائى (155
دار الفكر للدراسات 

 والنشر والتوزيع,
  .1987 :القاهرة 

 .المرصفى, حسين /رسالة الكلم الثمان(156
الهيئة العامة لقصور 

, الثقافة
  .2002 :القاهرة

157)
تكنولوجيا ادب 

 /االطفال 
 .2000 :االسكندرية  دار الوفاء, .شبلول, احمد فضل

158)
ممولو اإلرهاب فى 

 /مصر 
  .1994 :القاهرة , دار الهالل .عبد القادر, شهيب

159)
ممولو اإلرهاب فى 

 /مصر 
  .1994 :القاهرة , دار الهالل .عبد القادر, شهيب

 /منطق الطير (160
النيسابورى, فريد 

 .الدين العطار

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .1997 :القاهرة 

161)
االستراتيجية 

 :االقليمية 
 .2012 :القاهرة , منظمة المراة العربية

162)
االستراتيجية 

 :االقليمية 
 .2012 :القاهرة , منظمة المراة العربية

163)

الدورة التدريبية 

لالعالميات 

العربيات حول 

مهارات البحث 

واالعداد والتحليل 

االعالمي في 

 /المجال السياسي 

 .2011 :القاهرة , دار نوبار للطباعة .بلقاسم, بن روان

164)

الدورة التدريبية 

لالعالميات 

العربيات حول 

مهارات البحث 

واالعداد والتحليل 

االعالمي في 

 /المجال السياسي 

 .2011 :القاهرة , دار نوبار للطباعة .بلقاسم, بن روان

165)

واقع ومستقبل 

مشروعات نهوض 

 :المرأة العربية 

 .2007 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .أبوزيد, عال

166)

واقع ومستقبل 

مشروعات نهوض 

 :المرأة العربية 

 .2007 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .أبوزيد, عال

167)
دليل العمل 

 :التطوعى 
 .2007 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .عبد الفتاح, معتزباهلل

168)

حوار الشباب 

العربى حول قضايا 

 /المرأة 

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .عبد الفتاح, معتزباهلل

169)
دليل المرأة العربية 

: 
 .2007 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .صالح, أمانى

 .1987 :القاهرة  المكتب العربي الحديث, .شكرى, عبدالوهاب :المكان (170



171)

االستراتيجية العربية 

لمناهضة العنف 

-2011ضد المرأة 

2020:  

 .2011 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .أبوغزالة, هيفاء

172)

النوع اإلجتماعى 

وأبعاد تمكين المرأة 

 /فى الوطن العربى 

 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .المعايطة, رويدا

173)
النوع وعلم اجتماع 

 العمل والمؤسسة
  .2011 :القاهرة منظمة المراة العربية, التايب, عائشة

174)

الدورة التدريبية 

لإلعالميين العرب 

فى فنون الكتابة 

لإلذاعة والتليفزيون 

: 

منظمة المرأة 

 .العربية
 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

175)

الدورة التدريبية 

لإلعالميين العرب 

فى فنون الكتابة 

لإلذاعة والتليفزيون 

: 

منظمة المرأة 

 .العربية
 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

176)

اإلستراتيجية 

اإلعالمية للمرأة 

  :2015 ـ 2009

منظمة / العربية

 .المرأة
 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

177)

توجهات قطاع من 

شباب الجامعات 

العربية تجاه قضايا 

أمن المرأة اإلنسانى 

/ 

 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .عبدالفتاح, معتزباهلل

178)

توجهات قطاع من 

شباب الجامعات 

العربية تجاه قضايا 

أمن المرأة اإلنسانى 

/ 

 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .عبدالفتاح, معتزباهلل

179)

مخرجات المؤتمر 

الثانى لمنظمة المرأة 

 :العربية 

 .2009 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .أبو زيد, عال

180)

مخرجات المؤتمر 

الثانى لمنظمة المرأة 

 :العربية 

 .2009 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .أبو زيد, عال

181)

التقرير السنوي 

الرابع للمنظمات 

األهلية العربية 

2004:  

 .قنديل, أماني
الشبكة العربية للمنظمات 

 االهلية,
 .2004 :القاهرة 

182)

المرأة في مفهوم 

وقضايا أمن اإلنسان 

المنظور العربي 

 /والدولي 

 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

183)

المرأة في مفهوم 

وقضايا أمن اإلنسان 

المنظور العربي 

 /والدولي 

 .2010 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,



184)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

ست :العربية 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات :العربية

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين / نوفمبر 

  :2006ثانى

/ المرأة العربية

 .منظمة
 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

185)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

ست :العربية 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات :العربية

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين / نوفمبر 

  :2006ثانى

/ المرأة العربية

 .منظمة
 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

186)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين / نوفمبر 

  :2006ثانى

المرأة العربية, 

 .منظمة
 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

187)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين / نوفمبر 

  :2006ثانى

المرأة العربية, 

 .منظمة
 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,

188)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازت : العربية

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين

تشرين / نوفمبر

  :2006ثانى

المصرى, محمد 

 .وليد
 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية,



189)

المؤتمر األول 

لمنظمة العربية, 

ست سنوات بعد 

القمة األولى للمرأة 

العربية, اإلنجازات 

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين / نوفمبر

  :2006ثانى

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .زروق, نزيهة

190)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين ثانى / نوفمبر

2006:  

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .خاروف, أمل

191)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية 

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين /نوفمبر

  :2006ثانى

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .عايش, محمد

192)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية 

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين /نوفمبر

  :2006ثانى

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .المهدى, عالية

193)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية 

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين /نوفمبر

  :2006ثانى

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .المهدى, عالية



194)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية 

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين 

تشرين /نوفمبر

  :2006ثانى

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .رحمة, أنطون

195)

المؤتمر األول 

لمنظمة المرأة 

العربية, ست 

سنوات بعد القمة 

األولى للمرأة 

اإلنجازات : العربية 

والتحديات, مملكة 

 15ـ13البحرين

تشرين ثانى /نوفمبر

2006:  

 .2006 :القاهرة  منظمة المرأة العربية, .حسن, فرخندة

196)
الموسوعة العربية 

 /الميسرة 
 .1995 :بيروت  دارالجيل,

197)
الموسوعة العربية 

 /الميسرة 
 .1995 :بيروت  دارالجيل,

198)

الموسوعه القوميه 

للشخصيات 

 /المصريه البارزة 

الهيئه العامه 

 لالستعالمات,
 .1989 :القاهرة 

 /الموسوعة اإلفريقية(199
محمد عبد 

 .الحليم,رجب

دار مجدى محمود 

 للطباعة والنشر؛
 .م1997 :القاهرة

 الموسوعة االفريقية(200
مصطفى حجازى 

 السيد
 1997 القاهرة جامعة القاهرة

201)
الموسوعة االفريقية 

/ 

عبد الجواد, فاروق 

 .شويق
 .1997 :القاهرة  جامعة القاهرة ,

202)
الموسوعة االفريقية 

: 

معهد البحوث 

 والدراسات االفريقية,
 .1977 :القاهرة 

203)
الموسوعة االفريقية 

: 

معهد البحوث 

 والدراسات االفريقية,
 .1977 :القاهرة 

204)
الصين معجزة نهاية 

 /القرن العشرين 
 .1999 :القاهرة  مطابع األهرام التجاريه, .نافع, إبراهيم

205)
حول الثقافة والتعليم 

/ 
 .1990 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية, .محفوظ, نجيب

206)
حول الشباب و 

 /الحريه 
 .1990 :القاهرة  الدار المصريه اللبنانيه, .محفوظ, نجيب

207)

اسئلة وأجوبة فى 

موضوعات مختلفة 

/ 

الحقيل , عبد الكريم 

 بن حمد بن ابراهيم
  .2001 :الرياض , ن .د

208)
أزمة االستشراق 

 /الحديث والمعاصر 
 .حسن, محمد خليفة

اإلدارة العامة للثقافة 

 والنشر ,
  .2000 :الرياض 

 0 1981 :الرياض , النادى االدبى  فهد,العريفى  :من وراء الحدود(209



 :امتى فى العالم (210
مركز الحضارة 

 للدراسات السياسية,
 .1999 :القاهرة 

211)
اقتصاديات الوطن 

 /العربى 
 .صليب, بطرس

المركز العربى 

, للصحافة
 .1980 :القاهرة 

212)
المناهج بين النظرية 

 /و التطبيق 
 .1989 :القاهرة  عالم الكتب, .اللقانى, أحمد حسين

213)
ديمقراطية االفاعى 

: 
  .1993  :[القاهرة ] , [ن. د] قزامل,احمد

214)
ديمقراطية االفاعى 

: 
  .1993  :[القاهرة ] , [ن. د] قزامل,احمد

215)
قضية التنمية فى 

 :مصر 
 .[ 19 --] :المنصورة  مكتبة الجالء, .بليح, أحمد بديع

 :نقد المجتمع(216
الهوارى, أحمد 

 .ابراهيم
  .1986 :القاهرة دار المعارف,

217)
التقنية في العالم 

 /القديم 
  .1995 :بيروت  المؤسسة العربية للنشر , هودجز , هنري

 .جليكمان, روزالين :التفكير األمثل(218
نهضة مصر للطباعة 

 والنشر,
  .2008 :القاهرة

219)
دليل اإلصدارات 

  /3المصرية 
 .2005 :القاهرة  الملحقيه الثقافيه,

220)
المهارات المنزلية 

 /لألسرة الذكية 

جارسكى, روز 

 .مارى
 .2008 :القاهرة  دار الفاروق,

221)
أعمال مؤتمر تنمية 

 :المراة العربية 

المركز العربى للتعليم 

 والتنمية,
  .2001 :أسوان 

  /االحساس بالعمارة (222
مطبعه الجامعه 

 التكنولوجيه,
  .1986 :بغداد 

223)
تجديد الفكر العربى 

/ 

محمود, زكى نجيب 

. 
  .1973 :بيروت  دار الشروق,

 .2013 :القاهرة , المركز القومي للبحوث .محمد, صابر /كلمات علميه (224

225)
االقتصاد السياسي 

 /لالشتراكية 
 [19--] :موسكو  دار التقدم,

226)
صبراتة فى فلك 

 /التاريخ 

نجم الدين , الكيب 

 غالب

المنشأة العامة للنشر 

, والتوزيع 
  .1982 :طرابلس 

227)
سؤال وجواب 100

 في النحل
 .حجازي جعفر احمد 

المركز 

القومي 

 .للبحوث 

2014. 

228)
التشريعات المنظمة 

 /للعمران 
 .1986 :القاهره  مكتبة األنجلو المصرية, .عالم, أحمد خالد

 .2013 :القاهرة , المركز القومي للبحوث .محمد, صابر /كلمات علميه (229

230)

زهور القطف 

وأمراضها وآفاتها 

 /وطرق المقاومة 

 .1989 :اإلسكندرية , منشأةالمعارف .محمود, خطاب

231)

اوضاع االميه فى 

البالد العربيه 

واستراتيجيات 

 /مكافحتها 

المنظمه العربيه للتربيه 

 والثقافه والعلوم,
  .1975 :القاهره 

232)
تخطيط المناطق 

 /الصناعية 
 .عبد هللا, محمد احمد

مكتبة األنجلو المصرية 

, 
  .1975 :القاهره 

 .الحوات, على /التخطيط الحضرى(233
الدار الجماهرية للنشر 

 والتوزيع واالعالن ,
  .1990 :بنغازى 



234)
الثوره الصناعيه فى 

 /بلدان الشرق 
 .1987 :موسكو  دار التقدم, .شيروكوف

235)
كروم العنب وطرق 

 /إنتاجها 

الدار العربية للنشر و 

 التوزيع,
 .1985 :القاهرة 

236)
هذا العصر وثقافته 

/ 
 .محمود, زكي نجيب

دار الشروق للنشر 

 والتوزيع,
  .1982 :القاهرة 

237)

فن التعليم عند بدر 

الدين بن جماعة 

 ( هـ733- هـ639)

: 

عبد العال, حسن 

 .إبراهيم

مكتب التربية العربى 

 لدول الخليج,
 .1985 :الرياض 

238)
رجال صاغوا القرن 

 /العشرين 
 .2001 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية, .شاكر, فؤاد

 .2000 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .إيرليش, بول :آلة الطبيعة (239

 .إسماعيل, عزالدين /الفن واإلنسان (240
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2003 :القاهرة 

241)
ما الذي يحدث في 

 /هاملت 
  .1981 :العراق  دار الرشيد, .دوفرولون, جون

  .2001 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافة, .مندوثا, إدواردو /مدينة المعجزات (242

 .و.مكفرسون, ج /الموالد فى مصر (243
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .1999 :القاهرة

244)

االدب االنجليزى 

من البدايات فى 

القرن السابع الى 

ثمانينات القرن 

 /العشرين 

  .1990 :الرياض  دار المريخ, .ثورزنلى, ج

 :صراع مع النفس (245
العشماوي, عبد 

 .الرحمن بن صالح
  .1992 :الرياض  مكتبة العبيكان,

246)
دليل الباحث فى 

 /العلوم السلوكية 

العساف, صالح بن 

 .حمد
  .1995 :الرياض  مكتبة العبيكان,

247)
احاديث حول 

 /االخراج السينمائى 
  .1981 :بيروت  دار الفارابى , روم,ميخائيل

248)
احيانا مقاالت 

 /ساخرة 

عبد العزيز , السويد

 بن احمد
  .1993 :الرياض , السويد 

249)
اكتب لكم من 

 /الحرملك 
  .1991 :القاهرة  دار الشروق , هاله,سرحان 

250)
إحياء مكتبة 

 /اإلسكندرية 
 :القاهرة  دار أمادو للنشر, .محمود, المداح

2001 ,

2002. 

251)

رحلة الخيارى تحفة 

االدباء وسلوة 

 /الغرباء 

المدنى,ابراهيم بن 

 عبدالرحمن الخيارى
  .1980 :بغداد  دار الرشيد للنشر ,

  .1974 :بيروت  دار العودة, .أدونيس :الثابت والمتحول (252

  .1973 :بيروت  المكتب االسالمى , مصطفى, السباعى /اخالقنا االجتماعية (253

254)

االساطير 

والخرافات عند 

 /العرب 

خان, محمد عبد 

 .المعيد 
  .1982 :بيروت  دار الحداثة,

  .1982 :تونس  الدار العربية للكتاب , عبدالسالم ,احمد :استكشاف السبل (255

256)
النباتات الطبية عند 

 /العرب 
 صفر,ناصر حسين

دار الشؤون الثقافيه 

 والنشر ,
  .1984 :بغداد 

 .محمود أمين, العالم /اإلنسان موقف (257
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1994 :القاهرة 

 0 1991 :القاهرة , وزارة الثقافة  جمال,االبطح  :قضايا وشهادات (258



259)
سوسيولوجية 

 /الثقافة
 .لبيب,الطاهر

دار الحوار للنشر 

 والتوزيع
  .1987 :سورية

  .1978 :حلب  مطبعة اوفست , عطيه , عبدالرحمن :مع المكتبه العربيه (260

261)
قضايا عربية 

 /معاصرة 

الحسينى,اسحق 

 موسى
  .1978 :بيروت  دار القدس ,

 .روالن, بارت /لذة النص (262
مركز االنماء 

, الحضاري
 .2002 :حلب 

 0 1997 :القاهرة  مركز الصفوة , اسماعيل , كمال /حداثه السؤال(263

 .1978 :القاهرة  دار النهضة العربية, .يحيى حامد, هندام :المناهج (264

265)
مناهج البحث 

 /التربوى 
 .وبست, جون

مؤسسة الكويت للتقدم 

 العلمي,
  .1988 :الكويت 

 .آغران , فيليب  :القضيه المشتركه (266
المجلس الوطنى للثقافه 

 والفنون واالداب ,
  .2007 :الدوحه 

267)
إدارة نظام التشغيل 

/ 
 .فريد فهمى, زيادة

المكتب الجامعى 

, الحديث
1996. 

268)
البرمجة بلغة بيسك 

/ 
 .فريد فهمى, زيادة

المكتب الجامعى 

, الحديث
 .1996 :األسكندرية 

 0 ( 19- ) :بيروت , منشورات االداب  كولن,ولسون  :الالمنتمي (269

270)
الخروج من فخ 

 =العولمة 

المرسى, كمال الدين 

 .عبد الغنى 

المكتب الجامعى الحديث 

, 
  .2002 :اإلسكندرية 

271)
إدارة نظام التشغيل 

/ 
 .فريد فهمى, زيادة

المكتب الجامعى 

, الحديث
1996. 

272)
البرمجة بلغة بيسك 

/ 
 .فريد فهمى, زيادة

المكتب الجامعى 

, الحديث
 .1996 :األسكندرية 

273)
برمجه وحسابات 

 /علميه
  .1999 :الدوحه  جامعه قطر , ربابعه , عبدهللا محمد

 عبد هللا, المناعى  :ثقافة الكمبيوتر (274
دار المتنبى للنشر 

, والتوزيع 
 0 1993 :الدوحة 

275)
إحياء مكتبة 

 /اإلسكندرية 
 :القاهرة  دار أمادو للنشر, .محمود, المداح

2001 ,

2002. 

276)

تسوية المنازعات 

فى إطار اتفاقات 

منظمة التجارة 

 /العالمية 

البصيلى, خيرى 

 .فتحى
 .2007 :القاهرة  دار النهضة العربية,

277)
ثالث ازهار فى 

 /معرفة البحار 
 .1969 :القاهرة  عالم الكتب, .بن ماجد, أحمد

278)
االنسان والبيئة فى 

 /عالم متغير 
  .2003 :االسكندرية  مؤسسة شباب الجامعة , .نور, عصام 

 .2003 :اإلسكندرية  مؤسسة شباب الجامعة, .عبدالمولى, محمود /التلوث البيئى (279

280)

رؤية عصرية 

للتخطيط السياحي 

في مصر والدول 

 /النامية 

 .كفافي, حسين
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1987 :القاهرة 

281)

دراسات وابحاث 

الملتقى الدولى 

 :الثانىللترجمه 

  .2007 :عمان  مؤسسة الفكر العربى ,

282)
كشاف تراث 

 /اإلنسانية 
 .السيد, مريم

ادارة -جامعة قطر

 المكتبات,
 .1990 :الدوحة 

 :الصحراء (283
محمود عبد , زهران

 .القوى

أكاديمية البحث العلمى 

, والتكنولوجيا
 .2008 :القاهرة 



284)
الحرب والتغيير في 

 /السياسة العالمية 
  .2009 :بيروت  دار الكتاب العربي, .روبرت, غيلبن

285)
العقل البشرى 

 /وظاهرةالتعلم
 .سوسا,ديفيد

دار الفاروق 

لالستثمارات 

 , (م.م.ش)الثقافية

  .2009 :القاهرة

286)
المهارات العقليه 

 =للمديرين 
 .مالون, صمويل

مؤسسة محمد بن راشد 

 أل مكتوم,
  .2008 :القاهره 

  .2009 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية , بوكانان,مارك :الذرة االجتماعية (287

  .2009 :بيروت  اكاديميا انترناشيونال, برانتزوس ,نيكوال :أسفار فى المستقبل(288

 /األغانى الكويتية (289
دوخى, يوسف 

 .فرحان
 .1984 :الدوحة  مركز التراث الشعبى,

290)

برنامج التطوير 

المستمر والتأهيل 

 :لالعتماد

 .2010 :القاهرة  وزارة التعليم العالى,

291)

برنامج التطوير 

المستمر والتأهيل 

 :لالعتماد

 .2010 :القاهرة  وزارة التعليم العالى,

292)

برنامج التطوير 

المستمر والتأهيل 

 :لالعتماد

 .2010 :القاهرة  وزارة التعليم العالى,

293)
التعليم العالي في 

 /مصر 

منظمة التعاون والتنمية 

, في الميدان اإلقتصادي

الواليات 

المتحدة 

 :األمريكية 

2010. 

294)
التعليم العالي في 

 /مصر 

منظمة التعاون والتنمية 

, في الميدان اإلقتصادي

الواليات 

المتحدة 

 :األمريكية 

2010. 

295)
خرافات واكاذيب 

 :وغباء محض
  .2009 :الرياض  مكتبة العبيكان , ستوسل , جون

296)
 نصيحة 500

 /لصحتك 
  .1995 :القاهرة , دار المعارف .أيمن, الشربينى

 .كارسون, راشيل /الربيع الصامت (297
مركز النشر لجامعة 

 القاهرة,
 .1990 :القاهره 

 .صادق,سمير حنا /العلم والخرافة(298
أكادمية البحث العلمى 

 والتكنولوجيا,
 .2009 :القاهرة

 .صادق,سمير حنا /العلم والخرافة(299
أكادمية البحث العلمى 

 والتكنولوجيا,
 .2009 :القاهرة

  .1993 :القاهرة دار الشروق, محمد, محسن /زوج مجرب(300

 .عنانى, محمد :الترجمة األدبية (301
الشركة المصرية 

 العالمية للنشر,
 .2004 :القاهرة 

302)

الميزان فى االقيسة 

والمكاييل واالوزان 

/ 

 .2011 :القاهرة , مطابع روز اليوسف .على باشا, مبارك

303)

تعريب التعليم العالى 

والجامعى فى ربع 

 /القرن االخير 

اتحاد المجامع اللغوية 

 العلمية العربية,
 .1985 :الرباط 

304)

تعريب التعليم العالى 

والجامعى فى ربع 

 /القرن االخير 

اتحاد المجامع اللغوية 

 العلمية العربية,
 .1985 :الرباط 



305)
مصطلحات قانونية 

: 
 .1974 :بغداد , [. ن. د ]

306)
مصطلحات قانونية 

: 
 .1974 :بغداد , [. ن. د ]

307)
مصطلحات قانونية 

: 
 .1974 :بغداد , [. ن. د ]

308)
تعلم مايكروسوفت 

 /2000وورد 
  .2001 :القاهرة دار الكتب الجامعية, .جمال, ابوطالب

309)
 microsoftتعلم 

windows xp/  
, مصر  جمال, ابو طالب 

دار الكتب 

والوثائق 

 :القومية 

2004.  

310)
فن البحث في 

 /االنترنت 

فهمي, حسام محمود 

 .أحمد
 .2003 :القاهرة 

 .2001 :القاهرة  مكتبة االهرام, .التوني, جمال /فن الترجمة (311

 .كلوز, فرانك :النهاية (312
المجلس الوطنى للثقافة 

 والفنون واآلداب,
 .1994 :الكويت 

313)
آالف السنين من 

 /الطاقة 
 .كارتسيف, فالديمير

المجلس الوطنى للثقافة 

 و الفنون و اآلداب,
  .1994 :الكويت 

314)
أزمة المياه فى 

 :المنطقة العربية
 مخيمر؛سامر

المجلس الوطنى للثقافة 

 والفنون واألداب؛
  .1996 :الكويت

315)

الفضاء الخارجى 

واستخداماته السلميه 

/ 

عرجون, محمد بهى 

 .الدين
 .1996 :الكويت  مطابع السياسه,

 .عبدالغفار, مكاوي :جذور االستبداد (316
المجلس الوطني للثقافة 

, و الفنون و اآلداب
 .1994 :الكويت 

317)
معالم القرية 

 /واحكامة الحسية 

القرشى, محمد بن 

 .محمد بن أحمد
 .1976 :القاهرة  مكتبة المتنبى,

 .1995 :الكويت  مطبعة السياسه, .شاهر, جمال :الزالزل (318

 جوردون,جون ستيل :ابراطورية الثروة (319
المجلس القومى للثقافه 

 والفنون واالداب,
  .2008 :الكويت 

320)
العرب وعصر 

 /المعلومات
 .على, نبيل

المجلس الوطنى للثقافة 

 والفنون واألداب,
  .1994 :الكويت

 /الخلية الجذعية (321
الزعيرى, خالد 

 .احمد

المجلس الوطنى للثقافة 

 والفنون واالداب,

الصفاة, 

 :الكويت 
2008.  

322)
جيران فى عالم 

 :واحد 
 .رضوان, عبدالسالم

المجلس الوطنى للثقافة 

 والفنون واآلداب,
 .1995 :الكويت 

323)
التحضر فى الشرق 

 /األوسط
 .ف. ف. كوستيليو, د

المنشأة العامة للنشر 

 والتوزيع واالعالن ,
  .1984 :طرابلس 

324)
مذكرات فى 

 /اإلحصاء 
 .1970 :االسكندرية  دار الجامعات المصرية, .المصرى, بدر الدين

325)
الشبكة - االنترنت 

 /العالمية للمعلومات 
 .حسين, فاروق سيد

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1998 :القاهرة 

326)
التنمية من منظور 

 :متجدد 
 .2002 :القاهرة  مطابع األهرام التجارية, .عارف, نصر محمد

327)

الطبقات الشعبية فى 

القاهرة المملوكية 

/  هـ 923 - 648)

 (م1517 - 1250

/ 

 .الوقاد, محاسن محمد
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .1999 :القاهرة 

328)
مشكالتنا االجتماعية 

: 

بدر, عبد المنعم 

 .محمد

المكتب الجامعى 

, الحديث

اإلسكندرية, 

 :مصر 
1985. 



329)

محاكمة اليهودي 

المارق ومقاالت 

 /أخري 

عبد الرشيد , محمودي

 .الصادق
  .2009 :القاهرة , المجلس األعلي للثقافة

330)

محاكمة اليهودي 

المارق ومقاالت 

 /أخري 

عبد الرشيد , محمودي

 .الصادق
  .2009 :القاهرة , المجلس األعلي للثقافة

331)

مؤثرات مصرية 

على الفنون 

القرن التاسع :الغربية

 /عشر

  .2008 :القاهرة المجلس األعلى للثقافة, .المهدى,محمد

332)
صناعة االخبار 

 /العربية 
  .2010 :القاهرة  المركز القومى للترجمة, .ميللر, نهى

333)

أجهزة المخابرات 

األمريكية وأحداث 

 / سبتمبر11

  .[ 2002 ] :القاهرة  دار المعارف , .خلف, محمود محمد

334)
مشاكل اآلباء فى 

 /تربية األبناء 
 .1997 :القاهرة  دار أخبار اليوم, .سبوك

335)
طفلك أذكى مما 

 /تتصور 
 .1997 :القاهرة , دار أخبار اليوم .عامر, منير

  .2007 :القاهرة المركز القومى للترجمة, .جدج, دينيس /شعر برينيس(336

 .2010 :القاهرة  المركز القومي للترجمة, .هالبيرن, ديانا إف :نساء على القمة (337

 .2010 :القاهرة  المركز القومي للترجمة, .هالبيرن, ديانا إف :نساء على القمة (338

339)

الرؤى السياسية 

المستقبلية للمرأة 

 /المصرية 

 .2007 :القاهرة  المجلس األعلى للثقافة, .عليوة, السيد

340)
سيكولوجية التذوق 

 /الفنى 

مصرى , حنورة

 .عبدالحميد
 .1985 :القاهرة , دار المعارف

341)
الكتب والمكتبات فى 

 /االندلس 
 .دياب, حامد الشافعى

دار القباء للطباعه 

 والنشر والتوزيع,
 .1998 :القاهره 

 .2012 :القاهرة  المجلس االعلي للثقافه, .حسنين, حسن حنفي /الهويه (342

 .2012 :القاهرة  المجلس االعلي للثقافه, .حسنين, حسن حنفي /الهويه (343

  .2004 :القاهرة  دار المعارف, .جاد هللا, ياسر محمد /الملكية الفكرية (344

345)
المسرحية السياسية 

 /فى الوطن العربى 
  .1992 :القاهرة , دار المعارف  العشرى, احمد

346)
مقاالت محمد حسين 

 /هيكل

هيكل , احمد محمد 

 .حسين
  .2005 :القاهرة المجلس االعلى للثقافة,

 :الملكية الفكرية (347
جوايز, جودى 

 .وانجر
 .2003 :القاهرة  مطابع األهرام التجارية,

348)

قانون تنظيم 

الجامعات والئحته 

التنفيذية وفقا آلخر 

 /التعديالت 

بكري, عادل 

 .عبدالتواب

الهيئة العامة للمطابع 

, األميرية
 .2009 :القاهرة 

 .م2014 :القاهرة سفارة الهند بالقاهرة, :دستور الهند(349

 .م2014 :القاهرة سفارة الهند بالقاهرة, :دستور الهند(350

 .م2014 :القاهرة سفارة الهند بالقاهرة, :دستور الهند(351



352)
كتاب الباحة فى 

 /السباحة 

السيوطى, جالل 

الدين ابى الفضل 

 .عبدالرحمن

مكتبة الدار العربية 

 للكتاب ,
  .2005 :القاهرة 

353)

نماذج االتصال فى 

الفنون واالعالم 

والتعليم وادارة 

 /االعمال 

 .2003 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية, .شرف , عبدالعزيز

354)
العولمه 

 /وماعليها..مالها

حاتم,محمد عبد 

 .القادر

الهيئةالمصرية العامة 

 للكتاب,
  .2005 :القاهر

355)

اخالء منطقة الشرق 

االوسط من اسلحة 

 /الدمار الشامل 

 عطيه ,ممدوح حامد
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
  .2005 :القاهرة 

356)

حقوق الملكية 

الفكرية وآثارها 

على إقتصاديات 

الثقافة واإلتصال 

 /واإلعالم 

 .جالل, ناصر
الهيئة المصرية العامة 

, للكتاب
 .2005 :القاهره 

 .راصل, برتراند =السلطة والفرد (357
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1994 :القاهرة 

 .امينة, صبرى /حديث الذكريات (358
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2001 :القاهرة 

 /البحث عن الحرية (359
عبد الفتاح , العدوي

 .حسين

الهيئة المصرية العامة 

, للكتاب
 .1992 :القاهرة 

360)
 بعد ذلك 00ثم ان

00:  
 المعداوى,صالح

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
  .2002 :القاهرة 

361)
مقاهى االدباء فى 

 /الوطن العربى 
 .الذوادى, رشيد

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
  .1999 :القاهرة 

362)
قطوف من امهات 

 /الكتب 
 .فريد, ماهر شفيق

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .2004 :القاهرة 

  .2005 :القاهرة الهيئة العامة للكتاب, أحمد فؤاد,أمين  /ظرفاء القرن(363

 .شكري, غالي :برج بابل (364
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1994 :القاهرة 

 .تشارلز, ديكنز =مذكرات بكويك (365
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2000 :القاهرة 

366)
الصحة والطب 

 /والعالج في مصر
 .الجواد, محمد

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .2004 :القاهرة

367)

محمد كرد على بين 

المدنية العربية 

 /واالروبية 

الشيخ, عبد الرحمن 

 .عبد هللا

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2002 :القاهرة 

  بايرون, :دون جوان (368
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2004 :القاهرة 

369)
ماساة هاملت امير 

 /الدنمرك 
 شكسبير,وليم

مطابع الهيئة المصرية 

 العامة للكتاب,
  .2004 :القاهرة 

 .شيكسبير, وليم /مكبث (370
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2000 :القاهرة 

 .شيكسبير, ويليام /هنري الثامن (371
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1996 :القاهرة 

372)
الياذة هوميروس 

 /معربة نظما
  .2004 :القاهرة المجلس االعلى للثقافه, .البستانى, سليمان

373)
الياذة هوميروس 

 /معربة نظما
  .2004 :القاهرة المجلس االعلى للثقافه, .البستانى, سليمان



374)
حقيقة الوعى 

 :االنسانى 
  .2004 :االسنكدرية  دار الوفاء , عوض,عادل

 .جلكنر, روبرت /الرومانتيكية (375
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .1986 :القاهرة 

 .1987 :القاهرة  االنجلو المصرية, .س. هيرسون, ج :سياسات وأفكار (376

377)
المدخل فى علم 

 /السياسة 

بطرس , غالى

 .بطرس
 .1998 :القاهرة , مكتبة األنجلو المصرية

 .عنانى, محمد /مرشد المترجم (378
الشركة المصرية 

, العالمية للنشر
 .2003 :القاهرة 

 .محمد, عناني /فن الترجمة (379

الشركة المصرية 

لونج - العالمية للنشر

 مان,

  .2004 :القاهرة 

 .عنانى, محمد :الترجمة األدبية (380
الشركة المصرية 

 العالمية للنشر,
 .2004 :القاهرة 

  .2004 :القاهرة  دار المعارف الندز, دافيدس /بنوك وباشوات(381

382)

مذكرات المرأة 

المصرية الثوره 

 /والحرية

  .2004 :القاهرة , دار الخيال  .محمد, الجوادى

383)

دراسات في 

العالقات الدولية 

 /الحديثة 

حسن, عصمت 

 .محمد
 .2002 :االسكندرية  دار المعرفة الجامعية,

 .شكسبير, وليم /روميو وجوليت (384
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1997 :القاهرة 

385)
قراءة في الكتابات 

 :األنثوية 

أبو عوف, عبد 

 .الرحمن

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2001 :القاهرة 

 .شيكسبير, ويليام /هنري الثامن (386
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1996 :القاهرة 

387)
االبداع شراكة 

 /حضارية
 صالح, فضل 

الهيئة المصرية العامة 

, للكتاب 
  .2008 :القاهرة 

388)
لغة الحضارة 

 /وتحديات المستقبل 
 عبدالعزيز, شرف

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
  .1999 :القاهرة 

389)
النخلة فى بستان 

 /التاريخ 
 .محمد, عبدالحميد

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2002 :القاهرة 

 الغذاء أفضل دواء(390
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
  .1998 :القاهرة 

 .جاد, رياض خليل :المعادن الثمينة(391
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .1994 :القاهرة

 .الدويك, سوسن /محرمات ثقافية(392
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .2005 :القاهرة

393)
العولمة الهوية 

 :والمسار 
  .2007 :القاهرة  الدار المصرية اللبنانية, .جالل, شوقى

394)

تطبيقات االنترنت 

الخصائيى المكتبات 

  :و المعلومات 

  .2008 :القاهرة   الدار المصرية اللبنانية,  .شاكر, على كمال

395)
التراث الشعبى فى 

 :عالم متغير 

عين للدراسات والبحوث 

, واألنسانية واألجتماعية
 .2007 :القاهرة 

محمود محمد على صبرة

محمود محمد على 

, صبرة 

396)
ترجمة العقود 

 /التجارية 

محمود , صبرة 

 محمد على
  .2007 :القاهرة 



397)

ترجمه الؤتمرات 

الترجمه الفوريه 

والتتابعيه 

 /والمنظوره

  .2011 :القاهره, مكتبه االنجلو المصريه .محمود, كامل

398)

ترجمه الؤتمرات 

الترجمه الفوريه 

والتتابعيه 

 /والمنظوره

  .2011 :القاهره, مكتبه االنجلو المصريه .محمود, كامل

399)

الفنون واآلداب 

تحت ضغط العولمة 

/ 

  .2010 :القاهرة  الهيئه العامه للكتاب, سمايرز, جووست

400)

محمود رضا 

والرقص الشعبى فى 

 /مصر 

  .2010 :القاهرة  الهيئه العامة للكتاب , .سعيد, سمر

401)
الموسوعة الصحية 

 :للمرأة العصرية 
 .الحسيني, أيمن

مكتبة ابن سينا للطباعة 

 والنشر,
 .2002 :القاهرة 

402)
اروع قصص الحب 

 /العالميه 

جالل , محمد 

 عبدالمنعم
 [19-] :القاهرة  المركز العربى للنشر,

403)
اروع قصص الحب 

 /العالميه 

جالل , محمد 

 عبدالمنعم
 [19-] :القاهرة  المركز العربى للنشر,

404)

الفنون واآلداب 

تحت ضغط العولمة 

/ 

  .2010 :القاهرة  الهيئه العامه للكتاب, سمايرز, جووست

405)
ثقافة االستهالك وما 

 /بعد الحداثة 
 .2010 :القاهرة  مكتبة مدبولي, .فيزرستون, مايك

406)
ثقافة االستهالك وما 

 /بعد الحداثة 
 .2010 :القاهرة  مكتبة مدبولي, .فيزرستون, مايك

407)
اثر العلم فى 

 /المجتمع
 .رسل, برتراند

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .2010 :القاهرة

408)
اثر العلم فى 

 /المجتمع
 .رسل, برتراند

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .2010 :القاهرة

409)
الوحدة الوطنية نعم 

 أم ال ؛
 .السعيد ,رفعت

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .م2010 :القاهرة 

410)
الوحدة الوطنية نعم 

 أم ال ؛
 .السعيد ,رفعت

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .م2010 :القاهرة 

411)

الفكر االستراتيجى 

والخروج من 

 /الصندوق

 .الشبراوى ,صبرى
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
 .م2009 :القاهرة 

 .آدلوف, فرانك :المجتمع المدنى (412
الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
  .2009 :القاهرة 

 /الثقافة والشخصية(413
الساعاتى, سامية 

 .حسن
  .[ 2009 ]  :[.م.د] , [.مكتبه االسرة]

 /الثقافة والشخصية(414
الساعاتى, سامية 

 .حسن
  .[ 2009 ]  :[.م.د] , [.مكتبه االسرة]

415)
ثقافة االستهالك وما 

 /بعد الحداثة 
 .2010 :القاهرة  مكتبة مدبولي, .فيزرستون, مايك

416)
المرشد األمين 

 /للبنات والبنين 
 .الطهطاوى, رفاعه

الهيئه المصريه العامه 

 للكتاب,
  .2010 :القاهره 

417)
قراءة في الكتابات 

 :األنثوية 

أبو عوف, عبد 

 .الرحمن

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب,
 .2001 :القاهرة 

418)
تجديد الخطاب 

 /الفكرى
 .التطاوى, عبد هللا

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
  .2007 :القاهرة 



 .بركات ,محمد /كنز المعلومات (419
دار أطلس للنشر 

 واإلنتاج اإلعالمى,
 .2009 :الجيزة 

 /مكتبة اإلسكندرية(420
عبدالحميد ,رانيا 

 .محمد

هبة النيل العربية للنشر 

 والتوزيع ,
 .م2010 :الجيزة 

421)
علماء غيروا و جه 

 /العالم 
 .2009 :القاهرة  اطلس للنشر, .كمال, ايهاب

422)
كيف تقاوم ضعف 

 :النظر 

األسكندرانى, أيمن 

 .أحمد
  .2000 :القاهرة  مطابع ابن سينا,

 .1994 :القاهرة  دار الطالئع, .الحسيني, أيمن :طبيب اسمه الغذاء (423

424)
االلغاز والمعلومات 

/ 
 وافى,طارق

اطلس للنشر واالنتاج 

 االعالمى ,
  .2009 :القاهره 

 .بركات ,محمد /كنز المعلومات (425
دار أطلس للنشر 

 واإلنتاج اإلعالمى,
 .2009 :الجيزة 

 بركات,محمد /اطلس المسابقات(426
دار اطلس للنشر 

 واالنتاج االعالمى ,
  .2009 :القاهره 

427)
تجديد الخطاب 

 /الفكرى
 .التطاوى, عبد هللا

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
  .2007 :القاهرة 

428)
مصادر الموسيقى 

 /العربية

فارمر, هنرى 

 .جورج

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
 .م2010 :القاهرة

429)
مصادر الموسيقى 

 /العربية

فارمر, هنرى 

 .جورج

الهيئة المصرية العامة 

 للكتاب ,
 .م2010 :القاهرة

430)
صفحات خالدة من 

 /األدب األلمانى 
 .2009 :القاهرة المركز القومي للترجمة, .ماهر, مصطفى

431)

تاريخ التفكير 

 (الرواد)االجتماعى 

/ 

  .2011 :عمان  دار المسيره , الجوهرى,محمد

432)
ادولف هيس اشهر 

 /سجين فى العالم 
 خضر,هشام

دار مشارق للنشر 

 والتوزيع ,
  .2009 :القاهرة 

433)

اإلبداع ومصادره 

الثقافية عند أدونيس 

/ 

 .قاسم, عدنان حسين
الدار العربية للنشر 

 والتوزيع,
  .2000 :القاهرة 

434)
مقدمة فى علم 

 /االستغراب 
 .2009 :القاهرة  مركز الكتاب للنشر, .حنفى, حسن

435)
موسوعةاشهر 

 /ملكات التاريخ 
 حامد,اسماعيل

الدار العالميه للكتب 

 والنشر ,
  .2011 :القاهره 

436)

القانون االدارى 

لوالية مصر فى 

 :العهد العثمانى

  .2008 :القاهرة  :دار االفاق العربيه  مخلوف,ماجده


