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1)
التصنيف فى المكتبات ومراكز 

 :المعلومات 

عودة، محمد 

 .مكاوى

دارالكتاب المصري 

 ؛
  .2000 :بيروت 

2)
دليل المكتبات المصرية العامة 

 /والمتخصصة واألكاديمية 
 .1998 :القاهره  المكتبة األكاديمية،

3)
موسوعة الفهرسة الوصفية 

 /للمكتبات ومراكز المعلومات 

خليفة، شعبان 

 .عبدالعزيز
 .1991 :الرياض ، دار المريخ

4)
مووسعة الفهرسة الوصفية 

 /للمكتبات ومراكز المعلومات 

خليفة، شعبان 

 .عبدالعزيز
 .1990 :الرياض  دار المريخ،

 :دليل المكتبات المصرية (5
مركز المعلومات 

، ودعم اتخاذ القرار
 .2000 :القاهرة 

6)
دليل المكتبات المصرية العامة 

 /والمتخصصة واالكاديمية 

مركز المعلومات 

 ودعم اتخاذ القرار،
  .1997 :القاهرة 

7)
اساليب اعداد و توثيق البحوث 

 العلمية
 1995 القاهرة المكتبة االكاديمية محمد محمد الهادى

 /المدخل الى علم الفهرسة (8
عبدالهادي، محمد 

 .فتحي
  .2008 :اإلسكنرية  دار الثقافة العلمية،

9)
البحث ومناهجهه فى علم 

 /المكتبات والمعلومات 

عبد الهادى، محمد 

 .فتحى

الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2003 :القاهرة 

10)
برمجة الموثق فى عملية التوثيق 

/ 
 .1983 :بيروت  دار االفاق الجديدة، .قبيسي، محمد

11)
دراسات فى المكتبات و 

 /المعلومات 

عبدالهادى، محمد 

 فتحى
 .1988 :الرياض  دار المريخ،

12)
دراسات فى المكتبات و 

 /المعلومات 

عبدالهادى، محمد 

 فتحى
 .1988 :الرياض  دار المريخ،

13)
دراسات فى تاريخ الكتب و 

 /المكتبات 
  .2005 :االسكندريه  دار الثقافه العلميه، .النشار،السيد السيد

14)
المدخل إلى تصنيف وفهرسة 

 /الوثائق، أو الترتيب والوصف 

السيد، محمد 

 .ابراهيم

القاهرة الحديثة 

 للطباعة،
 .1987 :القاهره 

 :تزويد المكتبات بالمطبوعات (15
خليفة، شعبان عبد 

 .العزيز
 .1985 :الرياض  دار المريخ،

16)
تصميم نظم المكتبات المبنية على 

 /الحاسب اإللكترونى 
 .كوربين، جون

مركز االسكندرية 

للوسائط الثقافية 

 والمكتبات،

 1995 :األسكندرية 

17)
تصميم نظم المكتبات المبنية على 

 /الحاسب اإللكترونى 
 .كوربين، جون

مركز االسكندرية 

للوسائط الثقافية 

 والمكتبات،

 1995 :األسكندرية 

18)
مووسعة الفهرسة الوصفية 

 /للمكتبات ومراكز المعلومات 

خليفة، شعبان 

 .عبدالعزيز
 .1990 :الرياض  دار المريخ،

 .عمر، أحمد أنور /مصادر المعلومات (19
المطبعة العربية 

 الحديثة،
 .1977 :القاهرة 

 .عمر، أحمد أنور /مصادر المعلومات (20
المطبعة العربية 

 الحديثة،
 .1977 :القاهرة 

 .رولي، جنيفر /أسس تقنيه المعلومات (21
مكتبه الملك فهد 

 الوطنيه،
 .1993 :الرياض 

22)

التطورات الحديثة لنظم 

المعلومات المبنية على الكمبيوتر 

/ 

الهادي، محمد 

، محمد
 .1993 :القاهرة  دار الشروق،

 /المدخل إلى علم الفهرسة (23
محمد ، عبدالهادى

 .فتحى
 .1980 :القاهرة ، مكتبة غريب



24)

معجم المصطلحات العلمية في 

علم المكتبات والتوثيق 

 /والمعلومات 

مفتاح ، دياب

 .محمد
 .1995 :مصر  دار الدولية،

 :الفهرسة الموضوعية (25
عبدالهادى، محمد 

 .فتحى
  .[ 19 -- ] :القاهرة  مكتبة غريب ،

26)

نحو توظيف تكنولوجيا 

المعلومات لتطوير التعليم فى 

 :مصر 

  .1995 :القاهرة  المكتبة االكاديمية،

  .1991 :القاهرة ، المكتبة االكاديمية /المصادر المرجعية المتخصصة (27

  :المكتبات و المعلومات (28
عبد الهادى، محمد 

 .فتحى

مكتبة الدار العربية 

  للكتاب،
  .1993 :القاهره 

 تنظيم الوثائق(29
محمد ابراهيم 

 السيد

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع
 1987 القاهرة

 تنظيم الوثائق(30
محمد ابراهيم 

 السيد

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع
 1987 القاهرة

 .جورمان، ميشيل /أميريكية -قواعد الفهرسة األنجلو(31
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1994 :القاهرة 

  .1991 :القاهرة ، المكتبة االكاديمية /المصادر المرجعية المتخصصة (32

33)
االدارة العلمية للمكتبات و مراكز 

 /التوثيق و المعلومات 

الهادي، محمد 

 .محمد
 .1990 :القاهره  المكتبة االكاديمية،

34)
األساليب االحصائية فى المكتبات 

 /والمعلومات 

أحمد، جيهان 

 .محمود السيد
 .2005 :االسكندرية  دار الثقافة العلمية،

35)
المواد غير المطبوعة فى 

 /المكتبات الشاملة 

عبد الهادى، محمد 

 .فتحى

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1997 :القاهرة 

36)
موسوعة الفهرسة الوصفية 

 /للمكتبات ومراكز المعلومات 

خليفة، شعبان 

 .عبدالعزيز
 .1991 :الرياض ، دار المريخ

  /مقدمة فى علم المعلومات (37
عبد الهادى، محمد 

  .فتحى
 .2008 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية،

38)
الوثائق ونظم التصوير 

 /الميكروفيلمى 

 ناهد Kاحمد

 .حمدى

المكتبة االكاديمية 

K 
 .1992 :القاهرة 

39)
الرأى العام والسياسات اإلعالمية 

/ 

كحيل، 

 .عبدالوهاب
 .1987 :القاهرة ، مكتبة المدينة

40)
برمجة الموثق فى عملية التوثيق 

/ 
 .1983 :بيروت  دار االفاق الجديدة، .قبيسي، محمد

41)
االدارة العلمية للمكتبات و مراكز 

 /التوثيق و المعلومات 

الهادي، محمد 

 .محمد
 .1990 :القاهره  المكتبة االكاديمية،

42)
اتجاهات حديثة فى المكتبات 

 /والمعلومات 

عبد الهادى، محمد 

 .فتحى

دار غريب 

 للطباعة،
 .2002 :القاهرة 

43)
تكنولوجيا المعلومات فى المكتبات 

 :ومراكز المعلومات العربية 

عبدالهادى، محمد 

 .فتحى

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 1997 :القاهرة 

44)
مصادر المعلومات اإللكترونية 

 /في المكتبات والمعلومات 

شاهين، شريف 

 .كامل

الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2000 :القاهرة 

45)

موجز قواعد الفهرسة األنجلو 

أمريكية فى طبعتها الثانية 

 /المراجعة 

 .جورمان، ميشيل
الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1992 :القاهره 

 دائرة المعارف العربية(46
شعبان عبدالعزيز 

 خليفة

الدار المصرية 

 اللبنانية
 1999 القاهرة

 .م2017 :القاهرة مكتبة الفالح، .عصام منصور :النشر االلكترونى(47

48)
االتجاهات الحديثة فى علم 

 /المكتبات
 .م2014 :القاهرة دار الكتاب الحديث، .وهبى، مليكة



 .م2015 :القاهرة دار الكتاب الحديث، .فزارى، بوعالم :علم المكتبات(49

 :تصنبف ديوى العشرى(50
الزاوى، نور 

 .الدين
 .م2012 :القاهرة دار الكتاب الحديث،

51)
قواعد الفهرسة لمصادر 

 :المعلومات 

السيد، أحمد 

 .البدوى أبوزيد
  .2003 :القاهرة دار الكتاب الحديث،

52)
مدخل إلى علم المكتبات 

 /والمعلومات 

العلى، أحمد 

 .عبدهللا
 :القاهرة  دار الكتاب الحديث،

 <1999 ،

2001> . 

53)
المحتوى )الكيانات الرقمية

 :(الرقمى

خميس، أسامة 

 .محمد عطية

الشركة العربية 

المتحدة للتسويق 

 والتوريدات،

 .م2013 :القاهرة

54)

المحتوي )الكيانات الرقمية 

في المستودعات الرقمية  (الرقمي

 :علي شبكة االنترنت 

خميس، أسامة 

 .محمد عطية

الشركة العربية 

المتحدة للتسويق 

 والتوريدات،

 .2013 :القاهرة 

55)
إدارة الموارد البشرية بالمكتبات 

 /الجامعية في عصر المعرفة 

السعيد ، ابراهيم

 .مبروك

دار الوفاء لدنيا 

، الطباعة والنشر
 .2014 :االسكندرية 

56)
إدارة بناء وتنمية المكتبات في 

 /عصر المعرفة الرقمية 

إسماعيل، نيهال 

 .فؤاد

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .2012 :االسكندرية 

57)
األساسيات الحديثة إلدارة 

 /المكتبات والمعلومات

فرحات، ثناء 

 .إبراهيم

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .م2010 :القاهرة

 :الدوريات اإللكترونية(58
السيد، أمانى 

 .محمد

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .م2007 :القاهرة

59)
الدوريات االلكترونية والمكتبات 

 /الرقمية 
 2010 :القاهرة  دار غريب، قاسم، حشمت

 /الفهرسة فى البيئة االلكترونية (60
عبدالهادى، محمد 

 .فتحى

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2010 :القاهرة 

61)
المحاورات فى مناهج البحث فى 

 /علم المكتبات والمعلومات 

شعبان ، خليفة

 .عبدالعزيز

الدار المصرية 

، اللبنانية
 .2004 :القاهرة 

 :المخطوط العربى(62
أحمد،كرم 

 .حلمى،فرحات

عين للدراسات 

 والبحوث،
 .2009 :القاهرة

 /المكتبات العامة (63
عبدالهادي، محمد 

 .فتحي

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2001 :القاهرة 

64)
المكتبات والمعلومات فى عالم 

 /جديد

عبدالهادى،محمد 

 .فتحى

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .م2007 :القاهرة

65)
المكتبات ومنظومة التعليم 

 /اإللكترونى 

ابراهيم، السعيد 

 .مبروك

دار الوفاء لدنيا 

 الطباعة والنشر،
 .2013 :اإلسكندرية 

 :المكتبة الرقمية(66
حافظ، أحمد 

 .يوسف

دار الفكر 

 المصرى،
 .م2009 :القاهرة

67)
القاموس الشارح فى علوم 

 :المكتبات والمعلومات

عبدالمعطى، ياسر 

 .يوسف
 .م2009 :القاهرة دار الكتاب الحديث،

 :المكتبة(68
همشرى،عمر 

 .أحمد

دار صفاء للنشر 

 .والتوزيع
 .م2009 :عمان

69)
التسويق المعاصر وفن االتصال 

 /بالجماهير

اليمانى، غادة 

 .عبدالتواب

دار المعرفة 

 الجامعية،
 .م2015 :اإلسكندرية

70)
المكتبات ومرافق المعلومات 

 :النوعية

غادة ،موسى

 عبدالمنعم

- كلية االداب 

، جامعة اإلسكندرية
  .2009 :مصر

 :ادارة الوثائق اإللكترونية (71
الحمامى، أشرف 

 .محمد عبده

دارالجوهرة 

 للنشروالتوزيع،
 .2014 :القاهرة 

72)
النشر التقليدي و اإللكتروني في 

 /العالم العربي 

شاهين،شريف 

 .كامل 

دار الجوهرة للنشر 

 و التوزيع،
 .2014 :القاهرة

 .2001 :الرياض ، دار المريخ للنشر .سيد، حسب هللا :الوصف الببليوجرافى للكتب (73



74)
بناء وتنمية المجموعات فى 

 :مرافق المعلومات 

الجندى، محمود 

 .عبدالكريم
 .2013 :القاهرة  دار الثقافة العلمية،

75)
الببليوجرافيا والدراسات 

 /الببليوجرافية 

عبدالهادى، محمد 

 .فتحى
 .2015 :اإلسكندرية  دار الثقافه العلمية،

76)
إدارة الوثائق الجارية في الهيئات 

 /والمؤسسات والمنظمات 

جاد هللا، محمد 

 .حسن
 .2011 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية،

77)
مؤسسات المعلومات ودورها فى 

 /مجتمع المعرفة
 .م2014 :اإلسكندرية دار الثقافة العلمية، .النشار،السيد السيد

78)
المدخل الى دراسه علوم الوثائق 

 /واالرشيف 

سرى، تفيده سمير 

 .محمود
 .2015 :االسكندرية دار الثقافة العلميه،

79)
مداخالت فى علم الدبلوماتيك 

 /العربى 
  .2002 :االسكندرية  دار الثقافة العلمية، .الخولى، جمال

80)
التعليم عن بعد للمكتبات وعلم 

 /المعلومات 

محسن ، العريني

 .السيد
 .2010 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية،

81)
الفذلكات فى اساسيات النشر 

 :الحديث 

خليفة، شعبان 

 .عبدالعزيز
 .[199-] :القاهرة  دار الثقافة العلمية،

82)

الدور الثافى للمكتبات الجامعية 

بين تكنولوجيا االتصاالت وثورة 

 /المعلومات 

السعيد ، خطاب

 .مبروك

مؤسسة الوراق 

، للنشر والتوزيع
 .2014 :عمان 

83)
أساسيات التكشيف واالستخالص 

 /بين النظرية والتطبيق 
 .2009 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية، .بدر، أحمد أنور

 ادارة الوثائق عبر اجيال الويب(84
اللبان،نرمين 

 ابراهيم

- ش كالوب 54

 كامب شيزار ،
 .2015 :االسكندرية

 :المراجع العامة (85
سيدة ماجد ، ربيع

 .محمد
 .2013 :االسكندرية ، دار الثقافة العلمية

 /المكتبات الرقمية (86
العريني، محسن 

 .السيد
 .2009 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية،

87)
لوائح المكتبات الجامعية فى 

 /العصر الرقمى 

السعيد ، خطاب

 .مبروك

مؤسسة الوراق 

، للنشر والتوزيع
 .2013 :عمان 

88)
القضاء والتوثيق فى العصر 

 :العثمانى 
 .2008 :االسكندريه  دار الثقافة العلميه، .ميالد، سلوى على

89)
االتجاهات الحديثة فى المكتبات 

 /الرقمية 

محمود ، ابو الدهب

 .محمد أحمد
 .2015 :اإلسكندرية ، دار الثقافة العلمية

 :المكتبة اإللكترونية(90
إبراهيم، السعيد 

 .مبروك

المجموعة العربية 

 للتدريب والنشر،
 .م2012 :القاهرة

91)
مقدمه في علم المكتبات 

 /والمعلومات 

محمود ، الجندي 

 .عبد الكريم
 .2013 :االسكندريه ، دار الثقافه العلميه

92)
المصادر المرجعية العامة 

 /واتجاهاتها الحديثة

عبد الهادي، محمد 

 .فتحي 
 .2014 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية،

93)
المحاضرات في مصادر التراث 

 :العربي 
 .2009 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية، .الخولي، جمال

 .م19-- :اإلسكندرية دار الثقافة العلمية ، .الخولى، جمال /مدخل لدراسة األرشيف(94

 /أساسيات إدارة المعرفة (95
النشار، السيد 

 .السيد
 .2012 :اإلسكندرية  دار الثقافة العلمية،

 :تصنيف مكتبة الكونجرس (96
خليفة، شعبان 

 .عبدالعزيز
 .2007 :القاهرة  دار الثقافة العلمية،

97)

الدليل العملى لمتطلبات تطبيق 

تكنولوجيا المعلومات فى المكتبات 

 /ومراكز المعلومات 

أحمد ، ابو سعدة

 .أمين

الدار المصرية 

، اللبنانية
 .2008 :القاهرة 



 :علم المكتبات والمعلومات (98
عبدالهادى، محمد 

 .فتحى

مكتبةالدار العربية 

 للكتاب،
  .1996 :القاهرة 

99)

مصادر المعلومات اإللكترونية 

فى المكتبات ومراكز المعلومات 

/ 

شريف ، شاهين

 .كامل

الدار المصرية 

 اللبنانية،
  .2000 :القاهرة 

 :الميتاداتا(100
عبدالهادي،محمد 

 .فتحي

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .م2013 :القاهرة

101)
اإلدارة الحديثة للوثائق التاريخية 

: 

الشريف، أشرف 

 .عبدالمحسن

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2011 :القاهرة 

102)
تطبيقات االنترنت الخصائيى 

  :المكتبات و المعلومات 
  .شاكر، على كمال

الدار المصرية 

  اللبنانية،
  .2008 :القاهرة 

103)
الكتاب العربي المطبوع من 

 /الجذور إلى مطبعة بوالق 
 عزب، خالد

الدار المصرية 

 اللبنانية
 2008 :القاهرة 

 :التكشيف واإلستخالص (104
محمد ، عبد الهادى

 .فتحى 

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .2002 :القاهرة 

105)
دليل إنشاء و إدارة قواعد البيانات 

 /البيليوجرافية 

الدار المصرية 

 اللبنانية،
 .1997 :القاهرة 

 :ادارة الوثائق الجارية (106
جادهللا، محمد 

 .حسن
 .2011 :االسكندرية دار الثقافة العلمية،

 .م2017 :اإلسكندرية دار الثقافة العلمية، .الخولى، جمال :مدخل لدراسة األرشيف(107

108)
الورق المستخدم فى الكتاب 

 :العربى

أحمد، جيهان 

 .محمود السيد
 .م2014 :اإلسكندرية دار الثقافة العلمية،

109)

اجراءات تحليل وتصميم النظم 

فى المكتبات ومراكز المعلومات 
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