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المراقبة الغذائية والشئون الصحية فى التصنيع 
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 .البطاطس 357(334
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 دراسات فى المحاسبة االدارية 371(348
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 االمكانية الزراعية فى الشرق االوسط 378(355
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 :المورد 381(358

 :المورد 382(359

 قاموس الياس العصرى 383(360

 قاموس الياس العصرى 384(361

 عربى- قاموس الياس العصرى انجليزى  385(362

 عربى- قاموس الياس العصرى انجليزى  386(363

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 402(364

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 403(365

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 404(366

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 405(367

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 406(368

 .التلوث قضايا الساعة 437(369

 .التلوث قضايا الساعة 438(370

 .التلوث قضايا الساعة 439(371

 .التلوث قضايا الساعة 440(372

 .التلوث قضايا الساعة 441(373

 عربى- قاموس الياس العصرى انجليزى  442(374

 عربى- قاموس الياس العصرى انجليزى  443(375

 عربى- قاموس الياس العصرى انجليزى  444(376

 قاموس الياس العصرى 445(377

 قاموس الياس العصرى 446(378

 قاموس الياس العصرى 447(379

 /النبات 448(380

 /النبات 449(381

 microsoft excel 2003التحليل االبيانات باستخدام  482.6(382

 المعرفة 505(383

 المعرفة 506(384

 المعرفة 507(385

 المعرفة 508(386

 المعرفة 509(387

 المعرفة 510(388

 المعرفة 511(389

 المعرفة 512(390

 المعرفة 513(391

 المعرفة 514(392

 المعرفة 515(393

 المعرفة 516(394

 المعرفة 517(395

 المعرفة 518(396

 المعرفة 519(397

 المعرفة 520(398

 المعرفة 521(399

 المعرفة 522(400



 المعرفة 523(401

 المعرفة 524(402

 المعرفة 525(403

 /االدارة الجبرية 526(404

 المفاهيم االساسية في علم االدارة 527(405

 المعادالت النفاضيلية 531(406

 :ملخصات شوم فى الدوال المركبة 532(407

 المعادالت النفاضيلية 533(408

 /اإلحتماالت 534(409

 :تحليل المتجهات 535(410

 ملخصات شوم 536(411

 المعادالت النفاضيلية 537(412

 نظريات و مسائل فى الجبر الخطى 538(413

 األيام 542(414

 .الميتالورجيا العامة 543(415

 .الميتالورجيا العامة 544(416

 .الميتالورجيا العامة 545(417

 :معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية 556(418

419)557 

معجم الشهابى فى مصطلحات العلوم 

  /(عربى_انكليزى)الزراعية

 معجم مصطلحات العلوم الزراعية 558(420

 الكشاف االقتصادى 559(421

 الكشاف االقتصادى 560(422

 .اسس انتاج محاصيل الحقل 561(423

 محاصيل الحقل 562(424

 .انتاج اللبن من األبقار والجاموس 563(425

 .المحاصيل الزيتية 564(426

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 578(427

428)579 

ملخصات شوم نظريات و مسائل فى مقدمة فى علم 

 النفس

429)580 

ملخصات شوم نظريات و مسائل فى مقدمة فى علم 

 النفس

430)581 

ملخصات شوم نظريات و مسائل فى مقدمة فى علم 

 النفس

431)582 

ملخصات شوم نظريات و مسائل فى مقدمة فى علم 

 النفس

432)583 

ملخصات شوم نظريات و مسائل فى مقدمة فى علم 

 النفس

 نظريات ومسائل فى الوراثة 584(433

 نظريات ومسائل فى الوراثة 585(434

 نظريات ومسائل فى الوراثة 586(435

 نظريات ومسائل فى الوراثة 587(436

 نظريات ومسائل فى الوراثة 588(437

 حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 589(438

 حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 590(439

 حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 591(440

 حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 592(441

 حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 593(442

 النطرية االقتصادية الكلية 594(443

 النطرية االقتصادية الكلية 595(444

 النطرية االقتصادية الكلية 596(445

 النطرية االقتصادية الكلية 597(446



 النطرية االقتصادية الكلية 598(447

 المدخل لعلم الحاسبات 604(448

 المدخل لعلم الحاسبات 605(449

 المدخل لعلم الحاسبات 606(450

 المدخل لعلم الحاسبات 607(451

 المدخل لعلم الحاسبات 608(452

 تكنولوجيا األلبان 610(453

 نظريات ومسائل فى االحصاء 629(454

 نظريات ومسائل فى االحصاء 630(455

 نظريات ومسائل فى االحصاء 631(456

 ملخصات شوم 632(457

 الكمبيوتر 649(458

 الكمبيوتر 650(459

 .تصنيف النباتات الوعائية 653(460

 محاصيل الحبوب 655(461

 .محاصيل الحبوب 656(462

 محاصيل الحبوب 657(463

 .كفاءة التمثيل الضوئى لحاصالت الحقل 658(464

 .كفاءة التمثيل الضوئى لحاصالت الحقل 659(465

 .المحاصيل الزيتية 660(466

 .المحاصيل الزيتية 661(467

 .المحاصيل الزيتية 662(468

 .المحاصيل الزيتية 663(469

 محاصيل الحقل 664(470

 محاصيل الحقل 665(471

 :محاصيل الحقل 666(472

 االقتصاد القياسى 667(473

 االقتصاد القياسى 668(474

 االقتصاد القياسى 669(475

 االقتصاد القياسى 670(476

 االقتصاد القياسى 671(477

 االقتصاد القياسي 672(478

 االقتصاد القياسي 673(479

 االقتصاد القياسى 674(480

 االقتصاد القياسى 675(481

 االقتصاد القياسى 676(482

 /النبات 677(483

 /النبات 678(484

 /النبات 679(485

486)680 

باأللوان و الصور : الموسوعة العلمية الميسرة 

 التوضيحية

 النطرية االقتصادية الكلية 681(487

 نظريات ومسائل فى الكيمياء العامة 682(488

 نظريات ومسائل فى الوراثة 689(489

490)691 

ملخصات شوم نظريات ومسائل فى الرياضيات 

 /االساسية للحاسب 

 نظريات ومسائل فى االحصاء 692(491

 حساب التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية 693(492

 الكيمياء 694(493

 .مقدمة فى ميكروبيولوجيا التربة 695(494

 الوراثة 697(495

 المدخل لعلم الحاسبات 700(496



 اإلحصاء واالقتصاد القياسى 701(497

 :معجم مصطلحات االدارة 708(498

 قاموس االدارة 709(499

 قاموس المصطلحات االقتصادية والتجارية 710(500

 عربى-قاموس الياس العصرى انجليزى  711(501

 قاموس الياس العصرى 712(502

 قاموس االقتصاد والتجارة 713(503

 قاموس االقتصاد والتجارة 714(504

 معجم مصطلحات العلوم الزراعية 715(505

 معجم مصطلحات العلوم الزراعية 716(506

 معجم اللغة العربية المعاصرة 717(507

 قاموس الجيب فى االقتصاد والتجارة 718(508

 :معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية 720(509

 .الذرات وااللكترونات 721(510

 /النبات 722(511

 /النبات 723(512

 :االرض والكون  724(513

 البحار والمحيطات 725(514

 .التغذية و عناصرها 726(515

 :النمو التربوى للطفل والمراهق 731(516

 :النمو التربوى للطفل والمراهق 732(517

518)735 

-معجم المصطلحات المصرفية والمالية إنجليزى

 عربى-فرنسى

519)736 

-معجم المصطلحات المصرفية والمالية إنجليزى

 عربى-فرنسى

 .التوسع الزراعى االفقى 737(520

 /مقدمة ميكروبيولوجيا التربة 746(521

 .مورفولوجيا النبات 747(522

 .زراعة الدواجن فى المزارع والمنازل 748(523

524)749 

اللبن الحليب وصناعة الجبن والزبد والقشدة والزبادى 

 .والمثلجات اللبنية

 الصناعات الغذائية 750(525

 الجزء الثانى/الصناعات الغذائية 751(526

 حفظ وتصنيع األطعمة.الصناعات الغذائية 752(527

 .البكتريا 753(528

 .البكتريا 754(529

 .علم الحيوان 755(530

 تربية وانتاج الماعز 756(531

 المزارع السمكية فى المياة العذبة إنشاؤها وإداراتها 758(532

 /انتاج اقلمة - تربية : الماشية  759(533

 .دليل مصطلحات علم الحيوان 760(534

 مزارع االرانب 761(535

 مزارع االرانب 762(536

 مزارع االرانب 763(537

 القاموس الجمركى 764(538

 العربى- القاموس االلمانى  765(539

540)766 

: معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال 

 عربى- إنجليزى 

 :معجم مصطلحات االدارة 767(541

 .االقتصاد الدولى 768(542

 نظرية اقتصاديات الوحدة 769(543

 اإلحصاء واالقتصاد القياسى 770(544



 النطرية االقتصادية الكلية 771(545

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 772(546

(قاموس المورد  ) 773(547 عربى-إنجليزى  = 
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 .علم المحاصيل وانتاج الغذاء 776(549

 .وراثة وتطور السلوك 777(550

 .الوراثة 778(551

 .مقدمه فى نباتات الزينه 779(552

 .محاصيل الخضر 780(553

 .محاصيل الخضر 781(554

 /دليل البرمجة بلغة الفورتران 783(555

556)784 

البرمجة : ملخصات شوم نظريات و مسائل فى 

 .بالفورتران يتضمن الفورتران الهيكلى

 البرمجة بلغة البيسك 785(557

 مقدمة فى الفورتران 786(558

 اغة الباسيك للحاسبات البسيطة و الحاسبات الدقيقة 787(559

 .مقدمة الى لغة الكوبول 788(560

 الدولة والقطاع العام 789(561

 الدولة والقطاع العام 790(562

 الدولة والقطاع العام 791(563

 الدولة والقطاع العام 792(564

 الدولة والقطاع العام 793(565

 الدولة والقطاع العام 794(566

 الدولة والقطاع العام 795(567

 الدولة والقطاع العام 796(568

 الدولة والقطاع العام 797(569

 الدولة والقطاع العام 798(570

 /نظريات ومسائل في المصفوفات  799(571

572)800 

ملخصات شوم نظريات ومسائل فى الرياضيات 

 /المتقدمه للمهندسين والعلميين

573)801 

البرمجة : ملخصات شوم نظريات و مسائل فى 

 .بالفورتران يتضمن الفورتران الهيكلى

574)802 

ملخصات شوم نظريات ومسائل فى الرياضيات 

 /االساسية للحاسب 

 .ملخصات شوم نظريات ومسائل فى التحليل العددى 803(575

 نظريات ومسائل فى الوراثة 804(576

 المعادالت النفاضيلية 805(577

 :معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية 806(578

 .نظرية اقتصاديات الوحدة 807(579

580)808 

ملخصات شوم نظريات ومسائل فى تحليل المتجهات 

 ومقدمة لتحليل الكميات الممتدة

 النطرية االقتصادية الكلية 809(581

 .اسواق واسعار صرف النقد األجنبي 810(582

 العالقات االقتصادية الدولية 812(583

584)813 

دليل استصالح االراضى وافضل المشروعات على 

 االراضى الجديدة

 .العناصر لتحليل حقيقى  814(585

 .مقدمة فى ميكروبيولوجيا التربة 815(586

 فسيولوجيا النبات 816(587

 فسيولوجيا النبات 817(588



 :مشكلة الدعم السلعى واالمن الغذائى فى مصر  818(589

 .علم البساتين 819(590

 .علم البساتين 820(591

592)821 

 راس المال الدولى 1985تقرير عن التنمية فى العالم ،

 الدولية.والتنمية االقتصادية مؤشرات التنمية

  /1983تقرير عن التنمية فى العالم  822(593

 1984تقرير عن التنمية فى العالم  823(594

 نظريات و مسائل فى الجبر الخطى 824(595

 عربى/انجليزى=/ القاموس الزراعي 825(596

 /اسس علوم االغذية 826(597

 .مقدمه فى نباتات الزينه 827(598

 .(تربية - وراثة - نمو - تسمين )حيوانات المزرعة  828(599

 .محاصيل الخضر 829(600

 .اساسيات علم الحيوان 830(601

 .الحشرات االقتصادية فى مصر والعالم العربى 832(602

 التدريبات الوراثيه المعملية 833(603

 كروا العنب وطرق انتاجها 834(604

 /مقدمة فى الحاسبات االلكترونية 836(605

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 837(606

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 838(607

 .اساليب تخطيط البرامج بلغة البيسك 839(608

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 840(609

 نظريات و مسائل فى الجبر الخطى 841(610

 تقييم االراضى الزراعية 842(611

 تقييم االراضى الزراعية 843(612

 تقييم االراضى الزراعية 844(613

 :موسوعة التكنولوجيا  845(614

 :موسوعة التكنولوجيا  846(615

 :موسوعة التكنولوجيا  847(616

 :موسوعة التكنولوجيا  848(617

 :موسوعة التكنولوجيا  849(618

 :موسوعة التكنولوجيا  850(619

 :موسوعة التكنولوجيا  851(620

 :موسوعة التكنولوجيا  852(621

 :موسوعة التكنولوجيا  853(622

 :موسوعة التكنولوجيا  854(623

 :موسوعة التكنولوجيا  855(624

 :موسوعة التكنولوجيا  856(625

 :موسوعة التكنولوجيا  857(626

 :موسوعة التكنولوجيا  858(627

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 859(628

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 860(629

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 861(630

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 862(631

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 863(632

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 864(633

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 865(634

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 866(635

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 867(636

 األمن الغذائى وامكانيات تحقيقه 868(637

 التكامل المصرى السودانى 869(638

 التكامل المصرى السودانى 870(639



 التكامل المصرى السودانى 871(640

 التكامل المصرى السودانى 872(641

 التكامل المصرى السودانى 873(642

 التكامل المصرى السودانى 874(643

 التكامل المصرى السودانى 875(644

 التكامل المصرى السودانى 876(645

 التكامل المصرى السودانى 877(646

 التكامل المصرى السودانى 878(647

 تصنيف ديوى العشرى 904(648

649)959 Computer Dictionary : 

650)960 Computer Dictionary : 

651)961 Computer Dictionary : 

652)962 Computer Dictionary : 

653)963 Computer Dictionary : 

654)964 Computer Dictionary : 

655)965 Computer Dictionary : 

656)966 Computer Dictionary : 

657)967 Computer Dictionary : 

658)968 Computer Dictionary : 

 محاسبة المنشات المالية 969(659

 محاسبة المنشات المالية 970(660

 محاسبة المنشات المالية 971(661

 محاسبة المنشات المالية 972(662

 محاسبة المنشات المالية 973(663

 بنوك وشركات تامين:محاسبة المنشات المالية 974(664

 بنوك وشركات تامين:محاسبة المنشات المالية 975(665

 محاسبة المنشات المالية 976(666

 محاسبة المنشات المالية 977(667

 محاسبة المنشات المالية 978(668

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 979(669

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 980(670

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 981(671

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 982(672

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 983(673

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 984(674

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 985(675

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 986(676

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 987(677

 دراسات فى النظم المحاسبية الخاصة 988(678

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 989(679

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 990(680

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 991(681



 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 992(682

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 993(683

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 994(684

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 995(685

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 996(686

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 997(687

 دراسات فى النظام المحاسبى الموحد 998(688

 انتاج األرانب 999(689

 .انتاج االرانب 1000(690

 .انتاج االرانب 1001(691

 .انتاج االرانب 1002(692

 .انتاج االرانب 1003(693

 .انتاج االرانب 1004(694

 .انتاج االرانب 1005(695

 .انتاج االرانب 1006(696

 .انتاج االرانب 1007(697

 .انتاج االرانب 1008(698

 .االنتاج التجارى للرومى 1009(699

 .االنتاج التجارى للرومى 1010(700

 .االنتاج التجارى للرومى 1011(701

 .االنتاج التجارى للرومى 1012(702

 .االنتاج التجارى للرومى 1013(703

 .االنتاج التجارى للرومى 1014(704

 .االنتاج التجارى للرومى 1015(705

 .االنتاج التجارى للرومى 1016(706

 .االنتاج التجارى للرومى 1017(707

 .االنتاج التجارى للرومى 1018(708

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1019(709

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1020(710

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1021(711

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1022(712

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1023(713

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1024(714

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1025(715

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1026(716

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1027(717

 .االنتاج التجارى لدجاج اللحم 1028(718

 /قطعان االنتاج التجارى للبيض 1029(719

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1030(720

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1031(721

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1032(722

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1033(723

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1034(724

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1035(725

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1036(726

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1037(727

 .قطعان االنتاج التجارى للبيض 1038(728

 اللبن السائل ومنتجاتة 1039(729

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1040(730

 .اساسيات علم الحيوان 1041(731

 الجوانب العامة: أسس الكيمياء الحيوية  1042(732

 المواد الحافظة لألغذية 1044(733



 .الحاصالت البستانية 1046(734

 :الصناعات الغذائية واأللبان  1047(735

 /اإلنتاج الحيوانى 1048(736

 االفات والمبيدات الجزء الخامس 1049(737

 المحاصيل الحقلية والوراثة 1050(738

 =االراضى والكيمياء الزراعية 1051(739

 النماذج الكمية فى المحاسبة االدارية 1052(740

 /اقتصاديات االدارة 1053(741

 .تاريخ الفكر االقتصادى 1054(742

 دروس فى االقتصاد النقدى والتطور االقتصادى 1055(743

744)1056 

موسوعة بحوث العملياتالبرمجة الرياضية لنماذج 

 الالخطية

 /تطور الفكر المحاسبي  1057(745

746)1058 

موسوعة بحوث العملياتالبرمجة الرياضية لنماذج 

 الالخطية

 .دراسات فى االقتصاد المالى 1059(747

 .بحوث العمليات و تطبيقاتها فى قطاع النقل البحرى 1060(748

 قراءات فى دراسات جدوى المشروع 1061(749

 نظرية التضخم 1062(750

751)1063 

دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثماريه 

 لشركات المالحه و الموانى البحريه و الترسانات

 (مدخل االهداف )ادارة االفراد والعالقات االنسانية  1064(752

 ادارة التسويق 1065(753

 دراسات الجدوي االقتصادية وتقييم المشروعات 1066(754

755)1067 

المعلومات المحاسبية واالساليب الكمية فى اتخاذ 

 /القرارات

 اقتصاديات االستثمار ، التمويل ، التحليل المالى 1068(756

 دراسات فى المحاسبة األدارية 1069(757

 تخطيط ومراقبة اإلنتاج فى الصناعة 1070(758

 ادارة البنوك التجارية 1071(759

 تنظيم و اداره البنوك 1072(760

 :المراجعة 1073(761

 تخطيط ومراقبة االنتاج 1074(762

763)1075 

مراجعة الحسابات مع دراسة لبعض المشاكل 

 المحاسبية وموقف مراقب الحسابات منها

 االساليب الكمية واتخاذ القرارت 1076(764

 التنظيم واالدارة فى قطاع االعمال 1077(765

 نظم المعلومات المحاسبية فى المنشأت المالية 1078(766

 أساليب تقييم األستثمارات 1079(767

 قاموس الكمبيوتر 1080(768

 قاموس الكمبيوتر 1081(769

 قاموس الكمبيوتر 1082(770

 قاموس الكمبيوتر 1083(771

 قاموس الكمبيوتر 1084(772

 قاموس الكمبيوتر 1085(773

 قاموس الكمبيوتر 1086(774

 قاموس الكمبيوتر 1087(775

 قاموس الكمبيوتر 1088(776

 قاموس الكمبيوتر 1089(777

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1090(778

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1091(779

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1092(780



 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1093(781

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1094(782

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1095(783

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1096(784

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1097(785

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1098(786

 نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا 1099(787

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1105(788

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1106(789

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1107(790

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1108(791

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1109(792

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1110(793

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1111(794

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1112(795

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1113(796

 تكنولوجيا انتاج الصوف 1114(797

 تطبيقات عملية فى تربية النبات 1115(798

 تطبيقات عملية فى تربية النبات 1116(799

 تطبيقات عملية فى تربية النبات 1117(800

 تطبيقات عملية فى تربية النبات 1118(801

 تطبيقات عملية فى تربية النبات 1119(802

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1120(803

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1121(804

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1122(805

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1123(806

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1124(807

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1125(808

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1126(809

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1127(810

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1128(811

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل الحبوب 1129(812

 اساسيات الكمبيوتر 1130(813

 اساسيات الكمبيوتر 1131(814

 اساسيات الكمبيوتر 1132(815

 اساسيات الكمبيوتر 1133(816

 اساسيات الكمبيوتر 1134(817

 اساسيات الكمبيوتر 1135(818

 اساسيات الكمبيوتر 1136(819

 اساسيات الكمبيوتر 1137(820

 اساسيات الكمبيوتر 1138(821

 اساسيات الكمبيوتر 1139(822

 اساسيات الكمبيوتر 1140(823

 اساسيات الكمبيوتر 1141(824

 اساسيات الكمبيوتر 1142(825

 اساسيات الكمبيوتر 1143(826

 اساسيات الكمبيوتر 1144(827

 لغة البيسك 1145(828

 لغة البيسك 1146(829

 لغة البيسك 1147(830

 لغة البيسك 1148(831

 لغة البيسك 1149(832



 لغة البيسك 1150(833

 لغة البيسك 1151(834

 لغة البيسك 1152(835

 لغة البيسك 1153(836

 لغة البيسك 1154(837

 لغة البيسك 1155(838

 لغة البيسك 1156(839

 لغة البيسك 1157(840

 لغة البيسك 1158(841

 لغة البيسك 1159(842

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1160(843

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1161(844

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1162(845

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1163(846

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1164(847

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1165(848

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1166(849

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1167(850

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1168(851

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1169(852

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1170(853

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1171(854

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1172(855

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1173(856

 مقدمة فى التجهيز االلكترونى للبيانات 1174(857

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1175(858

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1176(859

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1177(860

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1178(861

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1179(862

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1180(863

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1181(864

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1182(865

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1183(866

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1184(867

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1185(868

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1186(869

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1187(870

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1188(871

 اساليب تخطيط البرامج باغة الفورتران 1189(872

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1190(873

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1191(874

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1192(875

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1193(876

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1194(877

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1195(878

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1196(879

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1197(880

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1198(881

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1199(882

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1200(883

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1201(884



 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1202(885

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1203(886

 اساليب تخطيط البرامج بلغة الكوبول 1204(887

 .اساليب تخطيط البرامج بلغة البيسك 1205(888

 .اساليب تخطيط البرامج بلغة البيسك 1209(889

 .اساليب تخطيط البرامج بلغة البيسك 1210(890

 .اساليب تخطيط البرامج بلغة البيسك 1211(891

 .اساليب تخطيط البرامج بلغة البيسك 1213(892

 .اساليب تخطيط البرامج بلغة البيسك 1214(893

 نحل العسل ومنتجاتة 1215(894

 .انتاج الخضر تحت الصوب واالنفاق البالستيك 1216(895

 .انتاج الخضر تحت الصوب واالنفاق البالستيك 1217(896

 .انتاج الخضر تحت الصوب واالنفاق البالستيك 1218(897

 .انتاج الخضر تحت الصوب واالنفاق البالستيك 1219(898

899)1220 

التصنيف التطورى للنباتات الزهرية واالساس 

 .السيتولوجى الوراثى

900)1221 

التصنيف التطورى للنباتات الزهرية واالساس 

 .السيتولوجى الوراثى

901)1222 

التصنيف التطورى للنباتات الزهرية واالساس 

 .السيتولوجى الوراثى

902)1223 

التصنيف التطورى للنباتات الزهرية واالساس 

 .السيتولوجى الوراثى

903)1224 

التصنيف التطورى للنباتات الزهرية واالساس 

 .السيتولوجى الوراثى

 دليلك الموسمى فى تربية النحل 1225(904

 دليلك الموسمى فى تربية النحل 1226(905

 دليلك الموسمى فى تربية النحل 1227(906

 دليلك الموسمى فى تربية النحل 1228(907

 .زراعة الدواجن فى المزارع والمنازل 1229(908

 .زراعة الدواجن فى المزارع والمنازل 1230(909

 .زراعة الدواجن فى المزارع والمنازل 1231(910

 .زراعة الدواجن فى المزارع والمنازل 1232(911

 .زراعة الدواجن فى المزارع والمنازل 1233(912

 .الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق 1234(913

 .الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق 1235(914

 .الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق 1236(915

 .الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق 1237(916

 .الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق 1238(917

 .بساتين الفاكهة 1239(918

 .بساتين الفاكهة 1240(919

 .بساتين الفاكهة 1241(920

 .بساتين الفاكهة 1242(921

 .بساتين الفاكهة 1243(922

 .علم البساتين 1244(923

 .علم البساتين 1245(924

 .علم البساتين 1246(925

 .علم البساتين 1247(926

 بساتين الخضروات 1248(927

 بساتين الخضروات 1249(928

 بساتين الخضروات 1250(929

 بساتين الخضروات 1251(930

 بساتين الخضروات 1252(931



 .تربية النحل ودودة القز 1253(932

 .تربية النحل ودودة القز 1254(933

 .تربية النحل ودودة القز 1255(934

 .تربية النحل ودودة القز 1256(935

 .تربية النحل ودودة القز 1257(936

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 1258(937

 المعاجم التكنولوجية المتخصصة 1259(938

 النحل 1263(939

 النحل 1264(940

 النحل 1265(941

 النحل 1266(942

 النحل 1267(943

 .تربية ديدان الحرير 1268(944

 .تربية ديدان الحرير 1269(945

 .تربية ديدان الحرير 1270(946

 .تربية ديدان الحرير 1271(947

 .تربية ديدان الحرير 1272(948

 .البطاطس والبطاطا 1273(949

 .البطاطس والبطاطا 1274(950

 .البطاطس والبطاطا 1275(951

 .البطاطس والبطاطا 1276(952

 .البطاطس والبطاطا 1277(953

 .تغذية حيوانات المزرعه 1278(954

 .تغذية حيوانات المزرعه 1279(955

 مشاتل اكثار المحاصيل البستانية 1280(956

 مشاتل اكثار المحاصيل البستانية 1281(957

 مشاتل اكثار المحاصيل البستانية 1282(958

 مشاتل اكثار المحاصيل البستانية 1283(959

 .نحل العسل فى القران والطب 1284(960

 .نحل العسل فى القران والطب 1285(961

 .نحل العسل فى القران والطب 1286(962

 .نحل العسل فى القران والطب 1287(963

 .نحل العسل فى القران والطب 1288(964

 الموالح 1291(965

 الموالح 1292(966

 الموالح 1293(967

 كروا العنب وطرق انتاجها 1299(968

 كروا العنب وطرق انتاجها 1300(969

 كروا العنب وطرق انتاجها 1301(970

 كروا العنب وطرق انتاجها 1302(971

 كروا العنب وطرق انتاجها 1303(972

 األلبان ومنتجاتها 1304(973

 األلبان ومنتجاتها 1305(974

 األلبان ومنتجاتها 1306(975

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1307(976

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1308(977

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1309(978

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1310(979

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1311(980

 تطورها ـ تصنيفها- النباتات الزهرية نشاتها  1312(981

 تطورها ـ تصنيفها- النباتات الزهرية نشاتها  1313(982

 تطورها ـ تصنيفها- النباتات الزهرية نشاتها  1314(983



 الزهور ونباتات الزينة 1315(984

 الزهور ونباتات الزينة و تصميم و تنسيق الحدائق 1316(985

 الزهور ونباتات الزينة و تصميم و تنسيق الحدائق 1317(986

 الزهور ونباتات الزينة و تصميم و تنسيق الحدائق 1318(987

 الغذاء في العالم 1319(988

 الغذاء في العالم 1320(989

 الغذاء في العالم 1321(990

 الغذاء في العالم 1322(991

 .تصميم وتنسيق الحدائق 1323(992

 .تصميم وتنسيق الحدائق 1324(993

 .تصميم وتنسيق الحدائق 1325(994

 .تصميم وتنسيق الحدائق 1326(995

 .تصميم وتنسيق الحدائق 1327(996

 .فن تنسيق االزهار داخل المنزل 1328(997

 .فن تنسيق االزهار داخل المنزل 1329(998

 .فن تنسيق االزهار داخل المنزل 1330(999

 .موارد المياة وحسن استغاللها فى الوطن العربى 1331(1000

 .موارد المياة وحسن استغاللها فى الوطن العربى 1332(1001

 .موارد المياة وحسن استغاللها فى الوطن العربى 1333(1002

 .موارد المياة وحسن استغاللها فى الوطن العربى 1334(1003

 .موارد المياة وحسن استغاللها فى الوطن العربى 1335(1004

 .بساتين الزينه 1336(1005

 .بساتين الزينه 1337(1006

 .بساتين الزينه 1338(1007

 .بساتين الزينه 1339(1008

 .بساتين الزينه 1340(1009

 .الجرارات واآلالت الزراعية 1341(1010

 .الجرارات واآلالت الزراعية 1342(1011

 .الجرارات واآلالت الزراعية 1343(1012

 .الجرارات واآلالت الزراعية 1344(1013

 .الجرارات واآلالت الزراعية 1345(1014

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1349(1015

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1350(1016

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1351(1017

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1352(1018

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1353(1019

 تكثيف انتاج األغنام والصوف والماعز 1354/1363(1020

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1364(1021

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1365(1022

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1366(1023

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1367(1024

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1368(1025

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1369(1026

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1370(1027

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1371(1028

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1372(1029

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1373(1030

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1374(1031

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1375(1032

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1376(1033

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1377(1034

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1378(1035



 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1379(1036

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1380(1037

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1381(1038

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1382(1039

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1383(1040

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1384(1041

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1385(1042

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1386(1043

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1387(1044

 االحكام االجرائيةللدعوى االدارية 1388(1045

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1389(1046

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1390(1047

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1391(1048

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1392(1049

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1393(1050

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1394(1051

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1395(1052

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1396(1053

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1397(1054

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1398(1055

1056)1399 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1057)1400 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1058)1401 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1059)1402 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1060)1403 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1061)1404 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1062)1405 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1063)1406 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1064)1407 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

1065)1408 

زراعة المحاصيل الحقلية الجزء االول الحبوب والبقول 

 والعلف

 المحاصيل 1409(1066

 المحاصيل 1410(1067

 المحاصيل 1411(1068

 المحاصيل 1412(1069

 المحاصيل 1413(1070

 المحاصيل 1414(1071

 المحاصيل 1415(1072

 المحاصيل 1416(1073

 المحاصيل 1417(1074

 المحاصيل 1418(1075

 دورة المحاصيل 1419(1076

 دورة المحاصيل 1420(1077



 دورة المحاصيل 1421(1078

 دورة المحاصيل 1422(1079

 دورة المحاصيل 1423(1080

 دورة المحاصيل 1424(1081

 دورة المحاصيل 1425(1082

 دورة المحاصيل 1426(1083

 دورة المحاصيل 1427(1084

 دورة المحاصيل 1428(1085

1086)1429 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1087)1430 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1088)1431 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1089)1432 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1090)1433 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1091)1434 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1092)1435 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1093)1436 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1094)1437 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

1095)1438 

محاضرات فى مورفولوجيا وفسيولوجيا 

 وتكنولوجياتقاوى وبذور المحاصيل

 تحسين المحاصيل 1439(1096

 تحسين المحاصيل 1440(1097

 تحسين المحاصيل 1441(1098

 تحسين المحاصيل 1442(1099

 تحسين المحاصيل 1443(1100

 تحسين المحاصيل 1444(1101

 تحسين المحاصيل 1445(1102

 تحسين المحاصيل 1446(1103

 تحسين المحاصيل 1447(1104

 تحسين المحاصيل 1448(1105

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1449(1106

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1450(1107

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1451(1108

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1452(1109

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1453(1110

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1455(1111

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1456(1112

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1457(1113

 .انتاج محاصيل العلف والمراعى 1458(1114

 اساسيات الزراعة الحقلية 1459(1115

 اساسيات الزراعة الحقلية 1460(1116

 اساسيات الزراعة الحقلية 1461(1117

 اساسيات الزراعة الحقلية 1462(1118

 اساسيات الزراعة الحقلية 1463(1119



 اساسيات الزراعة الحقلية 1464(1120

 اساسيات الزراعة الحقلية 1465(1121

 اساسيات الزراعة الحقلية 1466(1122

 اساسيات الزراعة الحقلية 1467(1123

 اساسيات الزراعة الحقلية 1468(1124

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1469(1125

 .زراعة المحاصيل الحقلية 1470(1126

 اسس زراعة الخضر 1471(1127

 اسس زراعة الخضر 1472(1128

 اسس زراعة الخضر 1473(1129

 اسس زراعة الخضر 1474(1130

 اسس زراعة الخضر 1475(1131

 اسس زراعة الخضر 1476(1132

 اسس زراعة الخضر 1477(1133

 اسس زراعة الخضر 1478(1134

 اسس زراعة الخضر 1479(1135

 اسس زراعة الخضر 1480(1136

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1481(1137

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1482(1138

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1483(1139

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1484(1140

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1485(1141

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1486(1142

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1487(1143

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1488(1144

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1489(1145

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1490(1146

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1491(1147

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1492(1148

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1493(1149

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1494(1150

 .انتاج وفسيولوجيا محاصيل السكر  1495(1151

 القران الكريم 1496(1152

 القران الكريم 1497(1153

 القران الكريم 1498(1154

 القران الكريم 1499(1155

 القران الكريم 1500(1156

 القران الكريم 1501(1157

 القران الكريم 1502(1158

 القران الكريم 1503(1159

 القران الكريم 1504(1160

 القران الكريم 1505(1161

 القران الكريم 1506(1162

 القران الكريم 1507(1163

 القران الكريم 1508(1164

 القران الكريم 1509(1165

 القران الكريم 1510(1166

 القران الكريم 1511(1167

 القران الكريم 1512(1168

 القران الكريم 1513(1169

 القران الكريم 1514(1170

 القران الكريم 1515(1171



 القران الكريم 1516(1172

 القران الكريم 1517(1173

 القران الكريم 1518(1174

 القران الكريم 1519(1175

 القران الكريم 1520(1176

 القران الكريم 1521(1177

 القران الكريم 1522(1178

 القران الكريم 1523(1179

 القران الكريم 1524(1180

 القران الكريم 1525(1181

 القران الكريم 1526(1182

 القران الكريم 1527(1183

 القران الكريم 1528(1184

 القران الكريم 1529(1185

 القران الكريم 1530(1186

 القران الكريم 1531(1187

 القران الكريم 1532(1188

 القران الكريم 1533(1189

 القران الكريم 1534(1190

 القران الكريم 1535(1191

 القران الكريم 1536(1192

 القران الكريم 1537(1193

 القران الكريم 1538(1194

 القران الكريم 1539(1195

 القران الكريم 1540(1196

 القران الكريم 1541(1197

 القران الكريم 1542(1198

 القران الكريم 1543(1199

 القران الكريم 1544(1200

 القران الكريم 1545(1201

 التجارة الخارجية 1546(1202

 التجارة الخارجية 1547(1203

 التجارة الخارجية 1548(1204

 التجارة الخارجية 1549(1205

 التجارة الخارجية 1550(1206

 التجارة الخارجية 1551(1207

 التجارة الخارجية 1552(1208

 التجارة الخارجية 1553(1209

 التجارة الخارجية 1554(1210

 التجارة الخارجية 1555(1211

 التجارة الخارجية 1556(1212

 التجارة الخارجية 1557(1213

 التجارة الخارجية 1558(1214

 التجارة الخارجية 1559(1215

 التجارة الخارجية 1560(1216

 االدارة المالية 1561(1217

 تنظيم و اداره البنوك 1562(1218

 :إدارة البنوك التجارية  1563(1219

 نظم المعلومات االدارية 1564(1220

 اإلدارة الفندقية 1565(1221

1222)1566 

سياسات األعمال والممارسات اإلدارية فى المنظمات 

 الصناعية والتجارية



 /نظرية السياحة  1567(1223

 اقتصاديات السياحة 1568(1224

 العلوم السلوكية فى مجال االدارة واالنتاج 1569(1225

 السلوك التنظيمى 1570(1226

 االداره المالية قرارات االستثمار 1571(1227

 دراسات في االساليب الكمية واتخاذ القرارات 1572(1228

 :السياسات االدارية للمشروعات  1573(1229

 اقتصاديات االستثمار ، التمويل ، التحليل المالى 1574(1230

 استراتيجية األدارة العليا 1575(1231

 نظرية التضخم 1576(1232

 قراءات فى دراسات جدوى المشروع 1577(1233

1234)1578 

النظرية االقتصادية الكلية تحليل الدخل القومى 

 .والتشغيل

 المداخل الحديثة فى تمويل التنمية االقتصادية 1579(1235

 اقتصاديات الصناعة 1580(1236

 تطور الفكر االقتصادي 1581(1237

 االتجاهات الحديثة فى التحليل النقدى 1582(1238

 :النظرية البحتة فى التجارة الخارجية  1583(1239

 االقتصاد المصري بين التخلف والتطوير 1584(1240

 االدارة المحلية 1585(1241

 /تنظيم وادارة المؤسسسات العامة 1586(1242

 تكنولوجيا األلبان 1588(1243

 التحليل الكروماتوجرافي 1589(1244

 /اساسيات علم االراضى 1591(1245

 المزارع السمكية فى المياة العذبة إنشاؤها وإداراتها 1592(1246

 تربية وانتاج األرانب 1593(1247

 .اساسيات انتاج المحاصيل 1594(1248

 .مقدمه فى نباتات الزينه 1595(1249

 .البطاطس 1596(1250

 .الطماطم 1597(1251

 االتجاهات الحديثة فى المبيدات 1598(1252

 /البصل والثوم 1599(1253

1254)1600 

البطيخ ـ القاوون و الشمام ـ الخيار ـ : القرعيات 

 الكوسة

1255)1601 

: االتجاهات الحديثة في المبيدات ومكافحة الحشرات 

 .التواجد البيئى والتحكم المتكامل

 .ومنتجاتها الزراعية والدوائية:النباتات العطرية  1602(1256

1257)1603 

أساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة 

 .(الصوبات  )والمحمية 

 انتاج الفاكهة 1604(1258

 كروا العنب وطرق انتاجها 1605(1259

 =أساسيات أمراض النبات 1606(1260

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1607(1261

 1ج. الكيمياء العضوية 1608(1262

 المملكة النباتية 1609(1263

 .الماء ودوره فى التنمية 1610(1264

 الصناعات الغذائية 1611(1265

 الخصوبة في ماشية الحليب 1612(1266

 الخصوبة في ماشية الحليب 1613(1267

 تصميم وتحليل التجارب الزراعية 1614(1268

 .الميكروبيولوجيا التطبيقية العملية 1615(1269

 االعالف 1616(1270



 .األعالف 1617(1271

 زراعة االنسجة والخاليا النباتية 1618(1272

 .فسلجة تناسل اللبائن والطيور 1619(1273

 .انتاج محاصيل الحبوب والبقول 1620(1274

 .اساسيات انتاج المحاصيل الحقلية 1621(1275

 محاصيل حبوب و بقول 1622(1276

 أساسيات انتاج المحاصيل الحقلية 1623(1277

 .ميكروبيولوجيا األراضى 1624(1278

 .الفطريات 1625(1279

 مبادىء االنتاج الحيوانى 1626(1280

 .علم المحاصيل وانتاج الغذاء 1627(1281

 األلبان 1628(1282

 المواد الحافظة لألغذية 1629(1283

 الكيمياء الهندسية 1630(1284

 .الكيمياء الفيزيائيه 1631(1285

 .الكيمياء الفيزيائيه 1632(1286

 .التحليل الكيميائى فى الصناعة 1633(1287

 :مقدمة فى التسويق الوصفى والتحليلى  1634(1288

 :تنمية مهارات البيع  1635(1289

 الدوله الحديثه والدور االمريكى.اليابان 1636(1290

 رسائل إلى المدير 1637(1291

1292)1639 

ملخصات شوم نظريات ومسائل فى الرياضيات 

 /المتقدمه للمهندسين والعلميين

 .محاصيل الخضر 1640(1293

 .محاصيل الخضر 1641(1294

 .محاصيل الخضر 1642(1295

 :الخضر الثمرية  1643(1296

 الخضر الثمرية 1644(1297

 الخضر الثمرية 1645(1298

 بساتين الفاكهة مستديمة الخضرة 1646(1299

 بساتين الفاكهة مستديمة الخضرة 1647(1300

 بساتين الفاكهة مستديمة الخضرة 1648(1301

 بساتين الفاكهة المتساقطة االوراق 1649(1302

 بساتين الفاكهة المتساقطة االوراق 1650(1303

 بساتين الفاكهة المتساقطة االوراق 1651(1304

 .دليل االنتاج التجارى للدجاج 1652(1305

 .دليل االنتاج التجارى للدجاج 1653(1306

 .دليل االنتاج التجارى للدجاج 1654(1307

 دليل االنتاج التجارى للدجاج 1655(1308

 دليل االنتاج التجارى للدجاج 1656(1309

 دليل االنتاج التجارى للدجاج 1657(1310

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 1658(1311

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 1659(1312

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 1660(1313

 مبادئ علم الوراثة 1661(1314

 مبادئ علم الوراثة 1662(1315

 مبادئ علم الوراثة 1663(1316

 التدريبات الوراثيه المعملية 1664(1317

 التدريبات الوراثيه المعملية 1665(1318

 التدريبات الوراثيه المعملية 1666(1319

 /اسس علوم االغذية 1667(1320

 /اسس علوم االغذية 1668(1321



 /اسس علوم االغذية 1669(1322

1323)1671 

أسس صحية علمية : الطريق الى الغذاء الصحى 

 .وتطبيقية

 الغذاء بين المرض وتلوث البيئة 1673(1324

 الغذاء بين المرض وتلوث البيئة 1674(1325

 الغذاء بين المرض وتلوث البيئة 1675(1326

 .انتاج الخضروات فى البيئه المكيفه 1685(1327

 .انتاج الخضروات فى البيئه المكيفه 1686(1328

 .انتاج الخضروات فى البيئه المكيفه 1687(1329

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  1688(1330

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  1689(1331

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  1690(1332

 .علم فاكهة المنطقه المعتدله 1691(1333

 .علم فاكهة المنطقه المعتدله 1692(1334

 .علم فاكهة المنطقه المعتدله 1693(1335

 .عالم النبات 1694(1336

 .عالم النبات 1695(1337

 .عالم النبات 1696(1338

 .عالم النبات 1697(1339

 .عالم النبات 1698(1340

 .عالم النبات 1699(1341

 فسيولوجيا النبات 1700(1342

 فسيولوجيا النبات 1701(1343

 فسيولوجيا النبات 1702(1344

 .علم البساتين 1703(1345

 .علم البساتين 1704(1346

 .علم البساتين 1705(1347

 مفاهيم الكمبيوتر االساسية 1709(1348

 مفاهيم الكمبيوتر االساسية 1710(1349

1350)1711 lمفاهيم الكمبيوتر االساسية 

 البرمجة0التطبيق 0ثقافة الكمبيوتر الوعى  1712(1351

 البرمجة0التطبيق 0ثقافة الكمبيوتر الوعى  1713(1352

 البرمجة0التطبيق 0ثقافة الكمبيوتر الوعى  1714(1353

 المعجم المصور للميكرونيات والميكروكمبيوتر 1715(1354

 المعجم المصور للميكرونيات والميكروكمبيوتر 1716(1355

 المعجم المصور للميكرونيات والميكروكمبيوتر 1717(1356

 .الفيزياء العامه و الحراره 1718(1357

 .الفيزياء العامه و الحراره 1719(1358

 .الفيزياء العامه و الحراره 1720(1359

 .التحليل الطيفى لألنظمة الكيميائية والبيوكيميائية 1721(1360

 .التحليل الطيفى لألنظمة الكيميائية والبيوكيميائية 1722(1361

 .التحليل الطيفى لألنظمة الكيميائية والبيوكيميائية 1723(1362

 نظرية المنهج 1724(1363

 نظرية المنهج 1725(1364

 نظرية المنهج 1726(1365

 /طرق تدريس الرياضيات 1727(1366

 /طرق تدريس الرياضيات 1728(1367

 /طرق تدريس الرياضيات 1729(1368

 /طرق تدريس الرياضيات 1730(1369

 /طرق تدريس الرياضيات 1731(1370

 /طرق تدريس الرياضيات 1732(1371

 تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها 1743(1372



 /البرمجة بلغة الباسكال 1744(1373

1374)1745 

البرمجة : ملخصات شوم نظريات و مسائل فى 

 .بالفورتران يتضمن الفورتران الهيكلى

 مقدمة فى الفورتران 1746(1375

 التعليب والحفظ 1747(1376

 المشاتل 1748(1377

 المشاتل 1749(1378

 مصور علم األنسجة الوصفى 1750(1379

 مصور علم األنسجة الوصفى 1751(1380

 .التحليل الطيفى لألنظمة الكيميائية والبيوكيميائية 1752(1381

 .التحليل الطيفى لألنظمة الكيميائية والبيوكيميائية 1753(1382

 .انتاج االغنام و الصوف 1754(1383

 .انتاج االغنام و الصوف 1755(1384

 .انتاج الخضروات فى البيئه المكيفه 1756(1385

 .انتاج الخضروات فى البيئه المكيفه 1757(1386

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 1758(1387

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 1759(1388

 علم الحشرات العام 1760(1389

 علم الحشرات العام 1761(1390

 .نوعية المحاصيل العلفية والرعوية 1762(1391

 .نوعية المحاصيل العلفية والرعوية 1763(1392

 .دليلك الموسمى فى تربية النحل 1764(1393

 .دليلك الموسمى فى تربية النحل 1765(1394

 االنزيمات في التصنيع الغذائي 1766(1395

 االنزيمات في التصنيع الغذائي 1767(1396

 .مبادئ الصناعات الغذائية 1768(1397

 .مبادئ الصناعات الغذائية 1769(1398

 .أسس تنمية الغابات 1770(1399

 .أسس تنمية الغابات 1771(1400

 التدريبات الوراثيه المعملية 1772(1401

 التدريبات الوراثيه المعملية 1773(1402

 أطلس العلوم الطبيعية 1774(1403

 أطلس العلوم الطبيعية 1775(1404

 تربية وانتاج األرانب 1776(1405

 المزارع السمكية فى المياة العذبة إنشاؤها وإداراتها 1778(1406

 .ومنتجاتها الزراعية والدوائية:النباتات العطرية  1779(1407

1408)1782 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1409)1783 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1410)1784 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1411)1785 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1412)1786 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1413)1787 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1414)1788 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1415)1789 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن



1416)1790 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

1417)1791 

البيوتكنولوجيا والمزارع الحديثة لالنتاج الحيوانى 

 .والدواجن

 محاسبة المنشات المالية 1792(1418

1419)1793 

مبادى المحاسبة الجزء االول العمليات المحاسبية 

 فى المنشات الفردية

 /أصول المحاسبة  1794(1420

 /الرياضيات واالحصاء لدراسات المحاسبة واألعمال 1795(1421

 .اساسيات انتاج الخضروات 1796(1422

 .اساسيات انتاج الخضروات 1797(1423

 .اساسيات انتاج الخضروات 1798(1424

 امراض النبات العام 1799(1425

 امراض النبات العام 1800(1426

 امراض النبات العام 1801(1427

 .عالم النبات 1805(1428

 .عالم النبات 1806(1429

 .عالم النبات 1807(1430

 .عالم النبات 1808(1431

 .عالم النبات 1809(1432

 .عالم النبات 1810(1433

 الصناعات الغذائية 1811(1434

 المثلجات اللبنية 1814(1435

 صناعة الجبن المطبوخ 1815(1436

 صناعة الجبن المطبوخ 1816(1437

 صناعة الجبن المطبوخ 1817(1438

 .علم فاكهة المنطقه المعتدله 1818(1439

 نمو النبات 1819(1440

 نمو النبات 1820(1441

 نمو النبات 1821(1442

 االنزيمات في التصنيع الغذائي 1822(1443

 االنزيمات في التصنيع الغذائي 1823(1444

 االنزيمات في التصنيع الغذائي 1824(1445

 .الهرمونات النباتيه 1825(1446

 .الهرمونات النباتيه 1826(1447

 .الهرمونات النباتيه 1827(1448

 .انتاج الخضروات فى البيئه المكيفه 1828(1449

 المحاصيل الحبوبية و البقولية 1829(1450

 المحاصيل الحبوبية و البقولية 1830(1451

 المحاصيل الحبوبية و البقولية 1831(1452

 .نوعية المحاصيل العلفية والرعوية 1832(1453

 .نوعية المحاصيل العلفية والرعوية 1833(1454

 .نوعية المحاصيل العلفية والرعوية 1834(1455

 المشاتل 1835(1456

 المشاتل 1836(1457

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  1837(1458

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  1838(1459

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  1839(1460

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 1840(1461

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 1841(1462

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 1842(1463

 االتجاهات الحديثة فى المبيدات 1843(1464



1465)1844 

: االتجاهات الحديثة في المبيدات ومكافحة الحشرات 

 .التواجد البيئى والتحكم المتكامل

 الغذاء بين المرض وتلوث البيئة 1845(1466

 .مقدمه فى نباتات الزينه 1846(1467

 .مقدمه فى نباتات الزينه 1847(1468

 .(تربية - وراثة - نمو - تسمين )حيوانات المزرعة  1851(1469

 تسمين نمو وراثة تربية: حيوانات المزرعة  1852(1470

 تسمين نمو وراثة تربية: حيوانات المزرعة  1853(1471

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 1857(1472

 .هندسة معامل األغذية واأللبان 1858(1473

 .هندسة معامل األغذية واأللبان 1859(1474

 .هندسة معامل األغذية واأللبان 1860(1475

 علم الحشرات العام 1861(1476

 الرى 1862(1477

 الرى 1863(1478

 الرى 1864(1479

 .الوراثه الكميه فى تربيه و تحسين الحيوان 1865(1480

 .الوراثه الكميه فى تربيه و تحسين الحيوان 1866(1481

 .الوراثه الكميه فى تربيه و تحسين الحيوان 1867(1482

 /النباتات العطرية ومنتجاتها الزراعية والدوائية 1868(1483

 /النباتات العطرية ومنتجاتها الزراعية والدوائية 1869(1484

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1873(1485

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1874(1486

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 1875(1487

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1876(1488

 .الحشرات التركيب والوظيفة 1877(1489

 مبادئ علم الوراثة 1878(1490

 مبادئ علم الوراثة 1879(1491

 مبادئ علم الوراثة 1880(1492

 التدريبات الوراثيه المعملية 1881(1493

 التدريبات الوراثيه المعملية 1882(1494

 التدريبات الوراثيه المعملية 1883(1495

 تكنولوجيا الزراعات المحمية 1884(1496

 تكنولوجيا الزراعات المحمية 1885(1497

 تكنولوجيا الزراعات المحمية 1886(1498

1499)1887 

أساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة 

 .(الصوبات  )والمحمية 

1500)1888 

أساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة 

 .(الصوبات  )والمحمية 

1501)1889 

أساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة 

 .(الصوبات  )والمحمية 

 الخضر الثمرية 1890(1502

 الخضر الثمرية 1891(1503

1504)1892 

البطيخ ـ القاوون و الشمام ـ الخيار ـ : القرعيات 

 الكوسة

1505)1893 

البطيخ ـ القاوون و الشمام ـ الخيار ـ : القرعيات 

 الكوسة

 /البصل والثوم 1894(1506

 /البصل والثوم 1895(1507

 /الطماطم 1896(1508

 .الطماطم 1897(1509

 .البطاطس 1898(1510



 .البطاطس 1899(1511

 /اساسيات امراض النبات 1900(1512

 كروا العنب وطرق انتاجها 1901(1513

 كروا العنب وطرق انتاجها 1902(1514

 .عمليا: الكائنات الدقيقة  1903(1515

 .عمليا: الكائنات الدقيقة  1904(1516

 .عمليا: الكائنات الدقيقة  1905(1517

 االتجاهات الحديثة فى المبيدات 1909(1518

 االتجاهات الحديثة فى المبيدات 1910(1519

 .الفيزياء العامه و الحراره 1911(1520

 .الفيزياء العامه و الحراره 1912(1521

 .الفيزياء العامه و الحراره .1913(1522

 الرياضة 1914(1523

 الرياضة 1915(1524

 الرياضة 1916(1525

 :ملخصات شوم فى الدوال المركبة 1920(1526

 :ملخصات شوم فى الدوال المركبة 1921(1527

 :ملخصات شوم فى الدوال المركبة 1922(1528

 الفيزياء العملية 1923(1529

 الفيزياء العملية 1924(1530

 الفيزياء العملية 1925(1531

 وحدة المستوى األول: العلوم الفيزيائية للفنيين  1926(1532

 وحدة المستوى األول: العلوم الفيزيائية للفنيين  1927(1533

 وحدة المستوى األول: العلوم الفيزيائية للفنيين  1928(1534

 .الكمياء العضوية 1929(1535

 .الكمياء العضوية 1930(1536

 .الكمياء العضوية 1931(1537

 .تقييم تعلم الطالب التجميعى والتكوينى 1932(1538

 .تقييم تعلم الطالب التجميعى والتكوينى 1933(1539

 .تقييم تعلم الطالب التجميعى والتكوينى 1934(1540

 سيكولوجية التعلم 1935(1541

 سيكولوجية التعلم 1936(1542

 سيكولوجية التعلم 1937(1543

 .وراثة وتطور السلوك 1938(1544

 .وراثة وتطور السلوك 1939(1545

 .وراثة وتطور السلوك 1940(1546

 المدخل لعلم الحاسبات 1941(1547

 المدخل لعلم الحاسبات 1942(1548

 المدخل لعلم الحاسبات 1943(1549

 /اتقان اساليب التدريس 1944(1550

 /اتقان اساليب التدريس 1945(1551

 /اتقان اساليب التدريس 1946(1552

 .علم االقتصاد 1951(1553

 مجتمع التقنية العالمية 1952(1554

 مجتمع التقنية العالمية 1953(1555

 مجتمع التقنية العالمية 1954(1556

 اقتصاديات التنمية 1955(1557

 اقتصاديات التنمية 1956(1558

 اقتصاديات التنمية 1957(1559

 القياس والتقويم فى علم النفس والتربية 1958(1560

 القياس والتقويم فى علم النفس والتربية 1959(1561

 القياس والتقويم فى علم النفس والتربية 1960(1562



1563)1961 

اساليب بحوث العمليات فى تخطيط االنتاج فى 

 المنشات الصناعية

1564)1962 

اساليب بحوث العمليات فى تخطيط االنتاج فى 

 المنشات الصناعية

1565)1963 

اساليب بحوث العمليات فى تخطيط االنتاج فى 

 المنشات الصناعية

 مصطلحات المياه والهيدروليك 1973(1566

 مصطلحات المياه والهيدروليك 1974(1567

 مصطلحات المياه والهيدروليك 1975(1568

 .العمليات التمهيدية فى معالجة مياة الصرف 1976(1569

 .العمليات التمهيدية فى معالجة مياة الصرف 1977(1570

 .العمليات التمهيدية فى معالجة مياة الصرف 1978(1571

 .المايكروفيلم وعصر انفجار المعلومات 1979(1572

 .المايكروفيلم وعصر انفجار المعلومات 1980(1573

 .المايكروفيلم وعصر انفجار المعلومات 1981(1574

 /فورتران مدخل إلى الحاسبات االلكترونية 1982(1575

 /فورتران مدخل إلى الحاسبات االلكترونية 1983(1576

 /فورتران مدخل إلى الحاسبات االلكترونية 1984(1577

 الخضر الثانوية 1991(1578

 الخضر الثانوية 1992(1579

 الخضر الثانوية 1993(1580

 الحشرات 1994(1581

 الحشرات 1995(1582

 الحشرات 1996(1583

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 1997(1584

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 1998(1585

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 1999(1586

 نتاغلبف الرالبيى 2000(1587

 .Auto Cad Ver. 2.6xالرسم بالحاسب اآللى برنامج  2007(1588

 .الهيدرولوجيا ومبادىء هندسة الرى 2009(1589

 نظريات التدويل و جدوى االستثمارات االجنبيه 2014(1590

 .علم المحاصيل وانتاج الغذاء 2015(1591

 السياسات و االشكال المختلفه لالستثمارات االجنبيه 2016(1592

 :شرط الجنسية 2017(1593

 الحماية القانونية لالستثمارات العربية 2018(1594

 التكنولوجيا والموارد البشرية واالعتماد على الذات 2019(1595

 التنمية التكنولوجية مفهومها ومتطلباتها 2020(1596

 التكنولوجيا والعالقات االقتصادية الدولية 2021(1597

1598)2022 

دراسة في آثار التضخم بالبالد : التضخم المستورد 

 الرأسمالية على البالد العربية

 /نظريه المناهج  2023(1599

 الكيمياء الصناعية 2038(1600

 الكيمياء الصناعية 2039(1601

 الكيمياء الصناعية 2040(1602

 الكيمياء الصناعية 2041(1603

 هندسة الجرارات 2044(1604

 هندسة الجرارات 2045(1605

1606)2051 

الجوانب القانونية للمشروعات الدولية المشتركة فى 

 .الدول اآلخذه فى النمو

 التنظيم الدولى للشركات المتعددة الجنسية 2052(1607



 نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية 2053(1608

 :النظام القانوني لالستثمارات االجنبية في مصر 2054(1609

 /أزمة البطالة وسوء استغالل الموارد العربية 2055(1610

 .التحليل الكيميائى فى الصناعة 2057(1611

 \الفيزياء للمعاهد المتوسطة المتخصصة\ 2064(1612

 .الجبر العالى 2067(1613

 .مسائل فى الجبر العالى 2068(1614

1615)2070 

االجراءات الحمائيه والتمييزيه التى تواجهها صادرات 

 :الدول العربيه الى السوق الصناعيه

 1986-1982تقديرات الدخل الزراعى خالل الفترة  2071(1616

 1986-1982تقديرات الدخل الزراعى خالل الفترة  2072(1617

 التمويل المصرفي 2073(1618

 التمويل المصرفي 2074(1619

 التمويل المصرفي 2075(1620

 التمويل المصرفي 2076(1621

 بنوك االستثمار 2077(1622

 بنوك االستثمار 2078(1623

 بنوك االستثمار 2079(1624

 /التنقيب عن البترول فى الوطن العربى 2080(1625

 2.مجموعة محاضرات ج- صناعات النفط العربية  2081(1626

 التشكيالت الحاملة للبترول فى األقطار العربية 2082(1627

 أصول المحاسبة 2083(1628

 في األصول العلمية لمحاسبة الشركات 2084(1629

 محاسبة التكاليف فى مجال االدارى 2085(1630

 مبادئ االقتصاد السياسي 2086(1631

 االدارة المالية 2087(1632

1633)2088 

سياسات األعمال والممارسات اإلدارية فى المنظمات 

 الصناعية والتجارية

 التكاليف فى المجاالت االداريه 2089(1634

 اصول المراجعه الداخليه و الخارجيه 2090(1635

 المحاسبه الماليه 2091(1636

1637)2092 

. اإلنتاج . اإلكثار . التربية و االنتخاب : المشمش 

 التصنيع. اآلفات ومكافحتة 

 الزراعة المحمية 2093(1638

 أساسيات تغذية الدواجن 2094(1639

 اساسيات تغذية الدواجن 2095(1640

 .الموسوعه فى تغذية الحيوان الزراعى 2096(1641

 .الموسوعه فى تغذية الحيوان الزراعى 2097(1642

 الربيع الصامت 2098(1643

 الربيع الصامت 2099(1644

 الربيع الصامت 2100(1645

 الربيع الصامت 2101(1646

 الربيع الصامت 2102(1647

 الربيع الصامت 2103(1648

 الربيع الصامت 2104(1649

 الربيع الصامت 2105(1650

 الربيع الصامت 2106(1651

 الربيع الصامت 2107(1652

 الربيع الصامت 2108(1653

 الربيع الصامت 2109(1654

 الربيع الصامت 2110(1655

 الربيع الصامت 2111(1656



 الربيع الصامت 2112(1657

 الربيع الصامت 2113(1658

 الربيع الصامت 2114(1659

 الربيع الصامت 2115(1660

 الربيع الصامت 2116(1661

 الربيع الصامت 2117(1662

 الربيع الصامت 2118(1663

 الربيع الصامت 2119(1664

 الربيع الصامت 2120(1665

 الربيع الصامت 2121(1666

 الربيع الصامت 2122(1667

 :التحليل الكمى للقوائم المالية 2123(1668

 :التحليل الكمى للقوائم المالية 2124(1669

 /التكاليف فى المجاالت االدارية 2125(1670

 النظرية والتطبيق:الرقابة المالية 2126(1671

 محاسبة التكاليف فى مجال االدارى 2127(1672

 محاسبة التكاليف فى مجال االدارى 2128(1673

 المحاسبه الماليه 2129(1674

 محاسبة الشركات 2130(1675

 النظام المحاسبى الموحد 2131(1676

 دراسات فى بعض مشاكل القياس المحاسبيه 2132(1677

 المحاسبه االداريه 2133(1678

 .إعداد وتقييم المشروعات االستثمارية 2134(1679

 نظرية اإلدارة العامة 2135(1680

 /دراسة الجدوي الفنية واالقتصادية 2136(1681

 :الفشل المالى للمشروعات  2137(1682

 :الفشل المالى للمشروعات  2138(1683

 االصول العلمية لدراسات جدوى مشاريع االستثمار 2139(1684

 االصول العلمية لدراسات جدوى مشاريع االستثمار 2140(1685

 :المحاسبة اإلدارية 2141(1686

 المراجعه المتقدمه 2142(1687

 المحاسبة فى شركات القطاع الخاص أشخاص واموال 2143(1688

 .تصميم النظام المحاسبى 2144(1689

 .تصميم النظام المحاسبى 2145(1690

 الرقابة ومراجعة الحسابات 2146(1691

 الرقابة على االداء من الناحية العلمية والعملية 2147(1692

 بحوث ومقاالت فى المراجعة 2150(1693

 الموازنة التخطيطية فى النظام المحاسبى الموحد 2151(1694

 :بحوث العمليات 2152(1695

 دراسات مهنية فى المحاسبة والمراجعة 2153(1696

 .المبادىء المحاسبية بين النظرية والتطبيق 2154(1697

 الفكر االقتصادى الغربى فى التنمية 2155(1698

 المراجعه المتقدمه 2156(1699

 اصول االقتصاد الرياضى 2157(1700

 اتجاة معاصر فى ادارة المنشات واالسواق المالية 2160(1701

 الرقابه الماليه 2161(1702

 الرقابه الماليه 2162(1703

 البطالة فى مصر 2163(1704

 سياسة االستخدام وتنمية القوى العاملة 2164(1705

 سياسة االستخدام وتنمية القوى العاملة 2165(1706



1707)2166 

مقدمة فى تقييم المشروعات على المستوى 

 .القومى

1708)2167 

طرق قياس العالقات االقتصاديه مع تطبيقات الحاسب 

 االلكترونى

1709)2168 

الشركات دولية النشاط ونقل التكنولوجيا إلى البلدان 

 المتخلفة

 .مبادىء التحليل االقتصادى الرياضى 2169(1710

 .مبادىء التحليل االقتصادى الرياضى 2170(1711

1712)2171 

االجراءات الحمائيه والتمييزيه التى تواجهها صادرات 

 :الدول العربيه الى السوق الصناعيه

 .التخطيط العينى والمالى لإلقتصاد القومى 2172(1713

 .مقدمه فى المحاسبة القومية 2173(1714

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2174(1715

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2175(1716

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2176(1717

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2177(1718

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2178(1719

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2179(1720

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2180(1721

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2181(1722

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2182(1723

 أساسيات وانتاج الخضر فى األماكن المحمية 2183(1724

 :تلوث البيئة  2184(1725

 الرياضة 2185(1726

 .بساتين الفاكهة المتساقطة األوراق 2188(1727

 اللبن الزبادى 2189(1728

 التعليب والحفظ 2190(1729

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 2191(1730

 .اساسيات علم االرشاد الزراعي 2192(1731

 تربية وانتاج الماعز 2193(1732

 تربية الطيور المائية البط و اإلوز 2194(1733

 .الموسوعه فى تغذية الحيوان الزراعى 2195(1734

 .انتاج الضان والصوف 2196(1735

 .انتاج اللبن واللحم 2197(1736

 /إرشادات معملية فى الحشرات اإلقتصادية  2198(1737

 .بيولوجيا ووراثة الخلية 2200(1738

 /أساسيات علم األراضى 2201(1739

 والحفاظ عليها.النباتات الداخلية 2202(1740

 .مقدمة فى السيطرة على اآلفات الحشرية 2204(1741

 .الفيروس وامراض النبات الفيروسية 2205(1742

 .نحل العسل ومنتجاته 2206(1743

 /تربية الحيوان 2207(1744

 التحليل الكروماتوجرافي 2208(1745

 المحاسبه االداريه 2209(1746

 .اإلقتصاد النقدى والمصرفى 2210(1747

 :اإلدارة اإلستراتيجية 2211(1748

 :الكمبيوتر  2214(1749

 الجوانب العامة: أسس الكيمياء الحيوية  2215(1750

 مبادئ الفيزياء 2216(1751

 .أساسيات الفيزياء 2217(1752

 قاموس اللغتين 2218(1753

 قاموس اللغتين 2219(1754



 .الكمياء العضوية 2220(1755

 .الكمياء العضوية 2221(1756

 فيزياء السنة االولي الجامعية 2222(1757

 مقدمة فى التحليل االحصائى 2223(1758

 االحصاء لطالب الدراسات االقتصادية واالدارية 2224(1759

 المحاسبة المالية 2225(1760

 .موسوعة الضريبة العامة على المبيعات 2226(1761

 /االدارة الجبرية 2227(1762

 /المراجعة بين النظرية والتطبيق 2228(1763

 أساسيات االدارة المبادىء والتطبيقات 2229(1764

 المحاسبه المتوسطه 2230(1765

 المحاسبه المتوسطه 2231(1766

1767)2232 

الدليل العربى فى التخطيط المحاسبى واالحصاء 

 /ffn plahباستخدام 

1768)2233 

بحوث العمليات في مجاالت االستثمار واالنتاج والنقل 

 والتخزين

 المحاسبة اإلدارية 2234(1769

  /1990التقرير اإلستراتيجى العربى  2235(1770

 1991تقرير عن التنمية فى العالم  2236(1771

1772)2242 

-80/81القطاع العام فى مصر فى عشر سنوات

89/90 

1773)2243 

-80/81القطاع العام فى مصر فى عشر سنوات

89/90 

 :الكمبيوتر واصول المحاسبة 2244(1774

 /المراجعة بين النظرية والتطبيق 2245(1775

 المحاسبة اإلدارية 2246(1776

 االقتصاد الكلي 2247(1777

 التمويل االدارى 2248(1778

 التمويل االدارى 2249(1779

 :النقود والبنوك واإلقتصاد 2250(1780

 انتاج ورعاية نباتات التنسيق الداخلي 2251(1781

 انتاج ورعاية نباتات التنسيق الداخلي 2252(1782

 انتاج ورعاية نباتات التنسيق الداخلي 2253(1783

 انتاج ورعاية نباتات التنسيق الداخلي 2254(1784

 انتاج ورعاية نباتات التنسيق الداخلي 2255(1785

 :الصديق 2256(1786

 :الصديق 2257(1787

 /االْقتصاد العالمي والبالد العربيه في عقد التسعينات 2258(1788

 .العالقات االقتصادية الدولية 2259(1789

 مبادىء االقتصاد القياسى النظرى و التطبيقى 2260(1790

 تقرير عن التنمية في العالم 2261(1791

 /الرياضيات واالحصاء لدراسات المحاسبة واألعمال 2262(1792

 :معجم المصطلحات المحاسبية والمالية 2263(1793

 /انت والريجيم الغذائى 2264(1794

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 2265(1795

 .امراض نباتات البيوت المحمية 2266(1796

 .تمارين معملية فى ميكروبيولوجيا التربة 2267(1797

 محاسبة التكاليف 2268(1798

1799)2269 

المحاسبة فى الوحدات الحكومية والتطنظيمات 

 االجتماعية االخرى

 العمليه االداريه فى ميدان االعمال 2270(1800



 .امراض النبات العملى 2271(1801

 /علم األغذية  2272(1802

 سياسات وتخطيط التجارة الخارجية 2274(1803

 الجديد فى اقتصاديات البترول والطاقة 2275(1804

 التحليل الكروماتوجرافي 2276(1805

 تكنولوجيا األلبان 2277(1806

 الصناعات الغذائية 2278(1807

 .النبات العملى 2279(1808

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2280(1809

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2281(1810

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2282(1811

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2283(1812

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2284(1813

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2285(1814

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2286(1815

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2287(1816

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2288(1817

 االصالح االقتصادى وتحديات التنمية 2289(1818

1819)2290 AL-Mawrid: 

1820)2291 AL-Mawrid: 

 المنهل قاموس فرنسى عربى 2292(1821

 عربى-قاموس الياس العصرى انجليزى  2293(1822

 معجم اإللكترونيات 2294(1823

 معجم الهندسة الكيميائية 2295(1824

 المعجم االقتصادى والتجارى 2296(1825

 التطبيقات العملية لبرمجة أوتوكاد 2297(1826

 التطبيقات العملية لبرمجة أوتوكاد 2298(1827

 .أساسيات الفيزياء 2299(1828

 الكيمياء الفيزيائية 2300(1829

 /الفيزياء الكمية  2301(1830

 الكيمياء العضوية 2302(1831

 فيزياء السنة االولي الجامعية 2303(1832

 مبادئ الفيزياء 2305(1833

 الجوانب العامة: أسس الكيمياء الحيوية  2307(1834

 /األطعمة ودورها في التغذية والجداول الغذائية  2308(1835

 .اساسيات اآلالت الزراعية 2310(1836

 .انتاج التفاحيات فى المناطق الدافئه 2315(1837

 .الحاسبات االلكترونية حاضرها ومستقبلها 2321(1838

 .الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب االلكترونى 2322(1839

 (بين الدراسة والتطبيق)عالم الجداول اإللكترونية  2323(1840

 نظم ادارة قواعد البيانات 2324(1841

 وقواعد البيانات.الحاسب اإللكترونى 2325(1842

 تطبيقات نظم ادارة قواعد البيانات 2326(1843

 /فيروسات الحاسب وأمن البيانات 2327(1844

1845)2328 

 نظام لتشغيل الحاسبات Ms Dosالتعامل مع 

 .الشخصية

1846)2329 

 نظام لتشغيل الحاسبات Ms Dosالتعامل مع 

 .الشخصية

1847)2330 

البرمجة بلغة : ملخصات شوم نظريات ومسائل فى 

C/ 

 .Lispالذكاء اإلصطناعى ومدخل إلى لغة ليسب  2331(1848



 .موسوعة البرمجة االلكترونية لغة اللوغو 2332(1849

1850)2333 

المرجع الحديث فى استخدام قاعدة البيانات دى بيس 

 /dBASEIVفور

1851)2334 

 dBASEالتطبيقات التجارية باستخدام قاعدة البيانات 

III PLUS 

1852)2338 

تكنولوجيا الزراعات المحمية باستخدام الصوبات 

 الزراعية

 أبصال الزينة و أمراضها و آفاتها و طرق المقاومة 2339(1853

 .تكنولوجيا الخضر وتخضير الصحراء 2340(1854

 .تمارين معملية فى ميكروبيولوجيا التربة 2341(1855

 زراعة وإنتاج الفاكهة فى األراضى الجديدة 2342(1856

 مقدمة فى االقتصاد الرياضى 2343(1857

 .مقدمة فى االقتصاد الرياضى 2344(1858

 مقدمه فى االقتصاد الرياضى 2345(1859

 االقتصاد االدارى 2346(1860

 .االقتصاد االدارى 2347(1861

 االقتصاد االدارى 2348(1862

 قضايا التخلف والتنمية 2349(1863

 قضايا التخلف والتنمية 2350(1864

 قضايا التخلف والتنمية 2351(1865

 معالم االقتصاد االسالمى 2352(1866

 معالم االقتصاد االسالمى 2353(1867

 معالم االقتصاد االسالمى 2354(1868

 .مقدمة فى إقتصاديات النقود والبنوك 2355(1869

 .مقدمة فى إقتصاديات النقود والبنوك 2356(1870

 زراعة واستغالل األعالف 2358(1871

 زراعة واستغالل األعالف 2359(1872

 انتاج وحفظ اللحوم 2360(1873

 رعاية حيوانات المزرعة 2361(1874

 رعاية حيوانات المزرعة 2362(1875

 المشاتل 2364(1876

 .االنتاج الحيوانى 2365(1877

 .تقنية تحليل و تقييم أغذية حيوانات المزرعه 2366(1878

 االمراض الباطنية للمجترات 2367(1879

 المحاسبة المتوسطة دراسات فى الحاسبة المالية 2368(1880

 المحاسبة المتوسطة دراسات فى الحاسبة المالية 2369(1881

 :المحاسبة المتوسطة  2370(1882

 :المحاسبة المتوسطة  2371(1883

 دراسات فى المحاسبةالمالية 2372(1884

 دراسات فى المحاسبةالمالية 2373(1885

 ادارة التسويق 2374(1886

 ادارة التسويق 2375(1887

 المحاسبة الحكومية والقومية 2376(1888

 المحاسبة الحكومية والقومية 2377(1889

 المحاسبه والحاسبات االليه 2378(1890

 المحاسبة والحاسبات االلية 2379(1891

 المراجعة 2380(1892

 المراجعه 2381(1893

 إقتصاديات مجتمع اإلنفتاح 2382(1894

 اقتصاديات مجتمع اإلنفتاح 2383(1895

 المحاسبه المتوسطه 2384(1896

 المحاسبه المتوسطه 2385(1897



 ادارة األفراد والعالقات االنسانية 2386(1898

 ادارة األفراد والعالقات االنسانية 2387(1899

 :اإلدارة المالية المعاصرة 2388(1900

 :اإلدارة المالية المعاصرة 2389(1901

 مبادىء األحصاء 2390(1902

 مبادىء األحصاء 2391(1903

 مقدمة فى الرياضة البحتة والمالية 2392(1904

 مقدمه فى الرياضه البحته والماليه 2393(1905

1906)2394 

دراسات الجدوى التجاريه واالقتصاديه واالجتماعيه مع 

 تطبيقات على الحاسب االلكترونى

 دراسات الجدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية 2395(1907

 االداة التطبيقية. االعالن االسس العلمية  2396(1908

 االداة التطبيقية. االعالن االسس العلمية  2397(1909

 محاسبة التكاليف 2398(1910

 محاسبة التكاليف 2399(1911

 أصول محاسبة التكاليف 2401(1912

 الرقابة ومراجعة الحسابات 2402(1913

 الرقابة ومراجعة الحسابات 2403(1914

 اقتصاديات النقود والبنوك 2405(1915

 النظم المحاسبية المقارنة 2406(1916

 النظم المحاسبية المقارنة 2407(1917

 مبادىء و اسس المراجعه علما و عمال 2409(1918

 أصول علم اإلقتصاد السياسي 2410(1919

 أصول علم اإلقتصاد السياسي 2411(1920

 إقتصاديات اإلدارة منهج القرارات 2414(1921

 إقتصاديات اإلدارة منهج القرارات 2415(1922

 مقدمة فى االقتصاد 2416(1923

 مقدمة فى االقتصاد 2417(1924

 المشتريات وادارة المواد والمخازن 2418(1925

 المشتريات وادارة المواد والمخازن 2419(1926

 طرق قياس العالقات االقتصادية 2420(1927

 طرق قياس العالقات االقتصادية 2421(1928

 المحاسبةفى االنشطة الزراعية 2422(1929

 المحاسبةفى االنشطة الزراعية 2423(1930

 االقتصاد االدارى 2424(1931

 االقتصاد االدارى 2425(1932

 المحاسبه الماليه 2426(1933

 المحاسبه الماليه 2427(1934

 المحاسبه الماليه 2428(1935

 المحاسبه الماليه 2429(1936

 /محاسبة المصارف وشركات التأمين 2430(1937

 /محاسبة المصارف وشركات التأمين 2431(1938

 في مباديء االقتصاد 2432(1939

1940)2435 

دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االستثمارية 

 لشركات المالحة والموانى البحرية والترسانات

 المحاسبة اإلداريه 2440(1941

 المحاسبة اإلداريه 2441(1942

 اقتصاديات السكان فى ظل التضخم السكاني 2442(1943

 اقتصاديات السكان فى ظل التضخم السكاني 2443(1944

 /مبادىء التسويق  2444(1945

 /مبادىء التسويق  2445(1946



 مشكالت السكان فى الوطن العربى 2448(1947

 مشكالت السكان فى الوطن العربى 2449(1948

 الجغرافية المناخية 2450(1949

 الجغرافية المناخية 2451(1950

 الجغرافية المناخية 2452(1951

 الجغرافية المناخية 2453(1952

 الجغرافيا الزراعية 2454(1953

 الجغرافيا الزراعية 2455(1954

 .اطلس النبات 2456(1955

 .اطلس النبات 2457(1956

 .قواعد تربية النباتات 2458(1957

 .قواعد تربية النباتات 2459(1958

 .تربية الحمام 2462(1959

 .تربية الحمام 2463(1960

 معجم مصطلحات علم االحياء 2464(1961

 معجم مصطلحات علم االحياء 2465(1962

 .األرض واالنسان في الوطن العربي 2466(1963

 .األرض واالنسان في الوطن العربي 2467(1964

 .مورفولوجيا وتشريح النبات 2468(1965

 .مورفولوجيا وتشريح النبات 2469(1966

 .استصالح وتحسين االراضى 2470(1967

 .استصالح وتحسين االراضى 2471(1968

 البيولوجيا الجزئية 2472(1969

 .مدخل الهندسة الوراثية: البيولوجية الجزئية  2473(1970

 (أساسيات وانتاج  )الخضروات  2474(1971

 (أساسيات وانتاج  )الخضروات  2475(1972

 .تنظيم وتضضاعف المادة الوراثية : 1علم الوراثة ج 2476(1973

 .تنظيم وتضضاعف المادة الوراثية : 1علم الوراثة ج 2477(1974

 مبادئ إقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة 2478(1975

 مبادىء اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة 2479(1976

 دليل مربى النحل 2480(1977

 دليل مربى النحل 2481(1978

 تربية الطيور المائية البط و اإلوز 2482(1979

 .كنوز طب األعشاب 2485(1980

1981)2486 

الفواكه المستديمة الخضرة والمتساقطة االوراق 

 انتاجها واهم اصنافها فى الوطن العربى

 /الفواكه المستديمة الخضرة والمتساقطة األوراق 2487(1982

 .فسيولوجيا ادرار اللبن 2492(1983

 .فسيولوجيا ادرار اللبن 2493(1984

 تربية وانتاج األرانب 2494(1985

 تربية وانتاج األرانب 2495(1986

 .العائلة القرعية 2496(1987

 .العائلة القرعية 2497(1988

 زراعة واستغالل األعالف 2498(1989

 زراعة واستغالل األعالف 2499(1990

 أسماك الزينة 2500(1991

 أسماك الزينة 2501(1992

1993)2502 

الجالديولس : إنتاج زهور القطف والورد محليا وللتصدير 

 عصفور الجنة، القرنفل و الزئبق ، الورد ، 

 إنتاج زهور القطف والورد محليا وللتصدير 2503(1994

 وتنسيق الزهور.نباتات الزينة 2504(1995



 وتنسيق الزهور.نباتات الزينة 2505(1996

 الدرة األسترالي ـ الكوكاتيل ـ الكناري: طيور الزينة  2508(1997

 الدرة األسترالي ـ الكوكاتيل ـ الكناري: طيور الزينة  2509(1998

 خصوبة التربة واالسمدة 2510(1999

 العائلة البصلية 2511(2000

 العائلة البصلية 2512(2001

 .قواعد تربية النبات 2513(2002

 .وصف وتركيب نباتات المحاصيل والحشائش 2514(2003

 االقتصاد الكلي 2516(2004

 االقتصاد الكلى 2517(2005

 .امراض نباتات البيوت المحمية 2520(2006

 .قاموس المورد 2521(2007

 :المورد  2522(2008

 قاموس المانى عربى 2523(2009

 عربى-قاموس الياس العصرى انجليزى  2524(2010

 قاموس الياس العصرى 2525(2011

 :موسوعة مصطلحات الحاسوب  2526(2012

 (فرنسى- عربى)المعجم العصرى  2527(2013

 الكامل الوسيط 2528(2014

 معجم الهندسة الكيميائية 2529(2015

 :معجم الجيولوجيا 2530(2016

 معجم اإللكترونيات 2531(2017

 تربية المحاصيل 2532(2018

 تربية المحاصيل 2533(2019

 تربية المحاصيل 2534(2020

 تربية المحاصيل 2535(2021

 تربية المحاصيل 2536(2022

 تربية المحاصيل 2537(2023

 تربية المحاصيل 2538(2024

 تربية المحاصيل 2539(2025

 تربية المحاصيل 2540(2026

 تربية المحاصيل 2541(2027

 االعمال الكاملة 2543(2028

 .ميكانيكا التربة 2546(2029

 .ميكانيكا التربة 2547(2030

 /مبادئ علم األدوية والعالج  2558(2031

 .أسس وتكنولوجيا الصناعات الزراعية واأللبان 2560(2032

 الطماطم 2561(2033

 .صناعة الزيوت والدهون 2562(2034

2035)2563 

الجداول المبسطة لتحليل : القيمة الغذائية لألطعمة 

 .األغذية

 المشاتل 2564(2036

 .ومنتجاتها الزراعية والدوائية:النباتات العطرية  2565(2037

2038)2566 

و عالقتها بأمراض ” الهرمونات النباتية”: منظمات النمو 

 النبات

 .انتاج نباتات الزينة 2567(2039

2040)2569 

 dBASEالتطبيقات التجارية باستخدام قاعدة البيانات 

III PLUS 

 .تمارين معملية فى ميكروبيولوجيا التربة 2570(2041

 الديدان الشريطية بنيتها التشريحية و أثارها الصحية 2571(2042

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 2572(2043



2044)2574 

ببليوجرافية الحيوان العملية باللغتين العربية 

 واالنجليزية

 بيولوجية الحيوان العملية 2575(2045

 افات الحديقة والمنزل 2576(2046

 مصور علم األنسجة الوصفى 2577(2047

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 2578(2048

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 2579(2049

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 2580(2050

 :األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان 2581(2051

 .اساسيات علم الحيوان 2582(2052

2053)2583 Introduction to business / 

 .تلوث الهواء 2584(2054

 المائية والبرمائية 2585(2055

 المائية والبرمائية 2586(2056

 فسيولوجيا النبات 2587(2057

 زراعة وإنتاج الفاكهة فى األراضى الجديدة 2588(2058

 .بساتين الفاكهة المتساقطة األوراق 2589(2059

 أمراض محاصيل الخضر 2590(2060

 /المرجع الشامل لقاعدة البيانات  2593(2061

 /المرجع الشامل لقاعدة البيانات  2594(2062

 المرجع فى األوتوكاد 2595(2063

 القمح لغة العصر والتحدى 2596(2064

 .علم البيئة النباتية 2597(2065

 .ميكروبيولوجيا األراضى 2598(2066

 /الزراعة المائية للنباتات الداخلية  2599(2067

 .النباتات المنزليه 2600(2068

 .أسس علم وتكنولوجيا البذور 2602(2069

 .أساسيات تربية النبات 2605(2070

 .أساسيات تربية النبات 2606(2071

2072)2607 

البرمجة بلغة : ملخصات شوم نظريات ومسائل فى 

 الباسكال

2073)2608 

البرمجة بلغة : ملخصات شوم نظريات ومسائل فى 

 الباسكال

2074)2609 

البرمجة بلغة : ملخصات شوم نظريات ومسائل فى 

C/ 

2075)2610 

البرمجة بلغة : ملخصات شوم نظريات ومسائل فى 

C/ 

2076)2611 

البرمجة بلغة : ملخصات شوم نظريات ومسائل فى 

C/ 

2077)2612 

البرمجة بلغة : ملخصات شوم نظريات ومسائل فى 

C/ 

 :نظريات ومسائل فى البرمجة بلغة الكوبل 2613(2078

 :نظريات ومسائل فى البرمجة بلغة الكوبل 2614(2079

 .1994التقرير اإلستراتيجى العربى  2615(2080

 .1994التقرير االستراتيجى العربى  2616(2081

 1994تقرير عن التنمية فى العالم  2617(2082

 1994تقرير عن التنمية فى العالم  2618(2083

  صنف لمائدتك500.أكالت شهية 2619(2084

  صنف لمائدتك500.أكالت شهية 2620(2085

2086)2622 

فى التغذية والطهى وحفظ األطعمة : دليل األسرة 

 .والرجيم



2087)2623 

فى التغذية والطهى وحفظ األطعمة : دليل األسرة 

 .والرجيم

2088)2624 

فى المطبخ الحديث مع أشهى : دليل األسرة 

 .األطباق الحاذفة

 موسوعة النباتات الطبية 2626(2089

 من خريطة الزراعة المصرية 2627(2090

 من خريطة الزراعة المصرية 2628(2091

 :النباتات الطبية 2629(2092

 :النباتات الطبية 2630(2093

 :النباتات الطبية 2631(2094

 الغالف الجوى التحدي بين الطبيعة والبشر 2632(2095

 الغالف الجوى التحدي بين الطبيعة والبشر 2633(2096

 القرآن وعلم النفس 2634(2097

 المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية 2635(2098

 قاموس فرنسى عربى: المنهل  2636(2099

 المساحه التفصيليه و الطبوغرافيه والجيوديسية 2637(2100

 .االنتاج التجارى لالرانب 2638(2101

 .المساحة التاكيومترية والفوتوجرامترية 2639(2102

 .المساحة التاكيومترية والفوتوجرامترية 2640(2103

 موسوعة عيش الغراب العلمية 2641(2104

 موسوعة عيش الغراب العلمية 2642(2105

 .انتاج وفسيولوجيا واعتماد بذور الخضر 2643(2106

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2644(2107

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2645(2108

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2646(2109

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2647(2110

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2648(2111

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2649(2112

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2650(2113

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2651(2114

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2652(2115

 الخصخصة وتقييم األصول واألسهم فى البورصة 2653(2116

2117)2654 

المساحة الطبوغرافية وتطبيقاتها فى الهندسة 

 .المدنية

2118)2655 

المساحة الطبوغرافية وتطبيقاتها فى الهندسة 

 .المدنية

 المساحة الهندسية 2656(2119

 المساحة الهندسية 2657(2120

 .المساحة المستوية طرق الرفع والتوقيع 2658(2121

 .المساحة المستوية طرق الرفع والتوقيع 2659(2122

 المساحة المستوية 2660(2123

 المساحة المستوية 2661(2124

 االلتزام واستراتيجية اتخاذ القرارت االدارية 2662(2125

 فرسان االدارة وخيول تواصل السباق 2663(2126

 .تربية محاصيل الخضر 2664(2127

2128)2665 

المحاسبة فى الوحدات الحكومية والتطنظيمات 

 االجتماعية االخرى

 القيم التنظيمية 2666(2129

 تقنيات زراعة االنسجة النباتية 2667(2130

  /WINDOWS-DOSالحاسب ونظم التشغيل  2668(2131

 التسويق الدولى 2669(2132

 التسويق الدولى 2670(2133



 معجم النبتات الطبية 2671(2134

 السلوك االنسانى والتنظيمى 2672(2135

 .التحليل الكروماتوجرافى 2675(2136

 /تصميم منظومة الري بالتنقيط 2676(2137

 .مقدمة فى ميكروبيولوجيا التربة 2677(2138

 .زراعة وانتاج الفاكهة فى األراض الجديدة 2678(2139

 الرياضة 2679(2140

 الرياضة 2680(2141

 /تربية النباتات لمقاومة األمراض واآلفات  2681(2142

2143)2682 

انتاج الخضر في المواسم المعتدلة والباردة فى 

 .األراضى الصحراوية

 /تصميم منظومة الري بالتنقيط 2683(2144

 االحصاء ووصف البيانات 2685(2145

 الرياضة 2686(2146

 .الكمياء العضوية 2687(2147

 /نظريات ومسائل في المصفوفات  2688(2148

 /نظريات ومسائل في المصفوفات  2689(2149

 الرياضة 2690(2150

2151)2691 

سلسلة ملخصات شوم نظريات و مسائل فى الجبر 

 /الخطى

 المعادالت النفاضيلية 2692(2152

 .اساسيات اآلالت الزراعية 2695(2153

 المعادالت النفاضيلية 2696(2154

 الكيمياء الفيزيائية 2698(2155

 المشاتل 2699(2156

 /السلوك األنسانى فى المنظمات 2700(2157

 .فسيولوجيا الحيوان 2701(2158

 .فسيولوجيا ادرار اللبن 2702(2159

 .مأكوالت شهية للتخسيس 2703(2160

 صحة جيدة ورشاقة دائمة.الرجيم الغذائى 2704(2161

 .صناعة الصابون 2705(2162

 .األسس العلمية النتاج األسماك ورعايتها 2706(2163

 احدث الطرق النتاج ورعاية االرانب 2707(2164

 .االنتاج الحيوانى 2708(2165

 /أمراض محاصيل الخضر 2709(2166

 األطلس النباتى 2710(2167

 .أساسيات هندسة الرى والصرف 2711(2168

 .أساسيات هندسة الرى والصرف 2712(2169

2170)2713 

انشاء و رعاية بساتين الفاكهه فى األراضى الجديده و 

 .المستصلحه

 .األساليب الحديثة فى زراعة وانتاج العنب 2714(2171

 .التقنية المجهرية إعداد التحضيرات الميكروسكوبية 2715(2172

 الوجيز في امراض العنب 2716(2173

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 2717(2174

 /تربية النباتات لمقاومة األمراض واآلفات  2718(2175

 .مورفولوجيا النبات وتشريحه 2719(2176

 إنتاج وتسويق وتصدير: أبصال الزينة  2720(2177

 /النباتات الطبية 2721(2178

 المملكة النباتية 2722(2179

 المملكة النباتية 2723(2180

 منظمات النمو واالزهار واستخدامها فى الزراعة 2724(2181



 .اكثار النخيل بواسطة تقنيات زراعة األنسجة النباتية 2725(2182

 .نباتات الزينة 2726(2183

 .نباتات الزينة 2727(2184

 .نحل العسل ومنتجاته 2728(2185

 قاموس تفسير األحالم 2731(2186

 قاموس تفسير األحالم 2732(2187

2188)2733 

مأكوالت وأصناف شهية من : عالم البيتزا والمكرونة 

 البيتزا والكرونة على مائدتك

 الحلويات لجميع المناسبات 2734(2189

 المطبخ المغربى 2735(2190

 المطبخ المغربى 2736(2191

  طريقة ألكالت السمك200أكثر من  2737(2192

  طريقة ألكالت السمك200أكثر من  2738(2193

 اصنعى بنفسك 2739(2194

 اصنعى بنفسك 2740(2195

 .أشهى أطباق اللحوم و الدجاج و الطيور و الخضروات 2741(2196

 اصنعى بنفسك 2742(2197

 /اشهى الحلويات 2743(2198

 /اشهى الحلويات 2744(2199

 اإلسعافات األولية لك وألسرتك في أي مكان 2745(2200

 اإلسعافات األولية لك وألسرتك في أي مكان 2746(2201

 فى تصميم نظام المعلومات المحاسبى 2747(2202

 فى تصميم نظام المعلومات المحاسبى 2748(2203

 . للمحترفينWindowsنصائح  2749(2204

2205)2750 

مقدمه الحاسبات االليكترونيه و تطبيقاتها فى نظم 

 المعلومات المحاسبيه

 :حلول في مقدمة الحاسبات االليكترونية  2751(2206

 .المرجع االساسى لقاعدة البيانات 2753(2207

  /excel 5المرجع االساسى لمستخدمى 2754(2208

  /excel 5المرجع االساسى لمستخدمى 2755(2209

  الجزء الثانىEXCEL5المرجع االساسى لمستخدمى  2756(2210

 Excel 5المرجع االساسى لمستخدمى  2757(2211

2212)2758 

 dBASEالتطبيقات التجارية باستخدام قاعدة البيانات 

III PLUS 

 تيربو سى مع تطبيقات علمية وهندسية متنوعة 2759(2213

 تيربو سى مع تطبيقات عملية وهندسية متنوعة 2760(2214

 :المرجع األساسي لنظام تشغيل الحاسبات 2761(2215

 :المرجع األساسي لنظام تشغيل الحاسبات 2762(2216

 :المرجع األساسي لنظام تشغيل الحاسبات 2763(2217

 :المرجع األساسي لنظام تشغيل الحاسبات 2764(2218

 /توضيح كويك البيسك 2765(2219

 /توضيح كويك البيسك 2766(2220

2221)2768 

 Microsoft Word 6المرجع االساسى لمستخدمى 

forً Windows/  

 .word 6المرجع األساسى لمستخدمى  2770(2222

 .اساسيات الحاسب االلى 2771(2223

 /12المرجع المتقدم الستخدام البرنامج اوتوكاد  2772(2224

  /excel 5المرجع االساسى لمستخدمى 2773(2225

  /excel 5المرجع االساسى لمستخدمى 2774(2226

 .windows 3.1المرجع االساسى لنظام التشغيل  2775(2227



 .windows 3.1المرجع االساسى لنظام التشغيل  2776(2228

  فى يوم واحدExcel 5تعلم  2777(2229

 تعرف على الحاسب الشخصى 2778(2230

 /شبكة االنترنت 2779(2231

 /Lispالذكاء اإلصطناعى ومدخل إلى لغة ليسب  2780(2232

 .أسس وتكنولوجيا الصناعات الزراعية واأللبان 2783(2233

 .1995تقرير عن التنمية فى العالم  2784(2234

 /5نظم تشغيل الحاسبات الشخصيةالدوس  2785(2235

 الكيمياء 2786(2236

2237)2787 

انشاء و رعاية بساتين الفاكهه فى األراضى الجديده و 

 .المستصلحه

 تسمين نمو وراثة تربية: حيوانات المزرعة  2788(2238

 االستثمار فى التنمية 2790(2239

 نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات 2791(2240

 التسويق الدولى 2792(2241

2242)2793 

التصدير وشركة النصر للتصدير واإلستيراد فى 

 /الستينات

2243)2794 

التصدير وشركة النصر للتصدير واإلستيراد فى 

 /الستينات

 .أساسيات الفيزياء 2795(2244

 /ملخصات شوم نظريات ومسائل فى االحصاء  2796(2245

 عربى-قاموس فرنسى:المنهل  2797(2246

2247)2798 AL-MWRID 

2248)2799 AL-MWRID 

 قاموس المانى عربى 2800(2249

 معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد 2801(2250

 معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد 2802(2251

 .التخطيط االقتصادي الزراعي ، بين النظرية والتطبيق 2803/2804(2252

 .علم المحاصيل وانتاج الغذاء 2805(2253

 .علم المحاصيل وانتاج الغذاء 2806(2254

 .أساسيات تربية النبات 2807(2255

 .محاصيل الخضر 2808(2256

 افات الحديقة والمنزل 2811(2257

 افات الحديقة والمنزل 2812(2258

 امراض النبات العام 2813(2259

2260)2814 

أساسيات انتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة 

 .(الصوبات  )والمحمية 

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 2815(2261

 دليل المدير العربى الى صنع القرار 2822(2262

 امراض النبات 2824(2263

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 2825(2264

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 2826(2265

 .منتجات الحليب الدهنية والمثلجات القشدية 2827(2266

 مبادئ األلبان العامة 2828(2267

2268)2829 

اإلتجاهات الحديثة فى تصنيع وتداول األغذية المجمدة 

/ 

 /مبادئ األالت الزراعية 2830(2269

 موسوعة عيش الغراب العلمية 2831(2270

 موسوعة عيش الغراب العلمية 2832(2271



 موسوعة عيش الغراب العلمية 2833(2272

 موسوعة عيش الغراب 2834(2273

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

التأ

 التاجير التمويلى

 .95المرجع العربى لبرنامج ويندوز  2845(2284

 .95المرجع العربى لبرنامج ويندوز  2846(2285

 95الجديد فى ويندوذ 2847(2286

 95الجديد فى ويندوذ 2848(2287

 إدارة األزمات 2849(2288

 إدارة األزمات 2850(2289

 إنتاج و تراث: اإلبل العربية  2851(2290

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 2852(2291

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 2853(2292

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 2854(2293

  فى يوم واحدExcel 5تعلم  02854/2855(2294

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 2855(2295

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 2856(2296

  /VISUAL BASICالمرجع االساسى لمستخدمى  2857(2297

 .windows 3.1المرجع االساسى لنظام التشغيل  2858(2298

 .windows 3.1المرجع االساسى لنظام التشغيل  2859(2299

 .Ms-Dos 6.22التعامل مع  2860(2300

 .Ms-Dos 6.22التعامل مع  2861(2301

 QBASICالتعامل مع  2862(2302

 QBASICالتعامل مع  2863(2303

 / فى يوم واحدWORD FOR WINDOWSتعلم وورد  2865(2304

 13المرجع المتقدم الستخدام البرامج اوتوكاد  2866(2305

 13المرجع المتقدم الستخدام البرامج اوتوكاد  2867(2306

 .البرمجة بلغه سى 2868(2307

2308)2871 

مسئوليات وضوابط مهنة المراجعة والمحاسبة 

 /القانونية

 :المراجعة  2872(2309

 البناء الضريبى مدخل تحليل النظم 2873(2310

2311)2874 

االتجاهات الحديثة فى المراجعة والرقابة على 

 الحسابات

2275)2836 

2274)2835 

2276)2837 

2277)2838 

2279)2840 

2278)2839 

2280)2841 

2281)2842 

2283)2844 

2282)2843 



 :نحو مستقبل أفضل لـ تكنولوجيا المعلومات في مصر  2875(2312

 /إستراتجيات اإلستثمار البشرى 2876(2313

2314)2877 

المحاسبه االداريه و نماذج بحوث العمليات فى اتخاذ 

 القرارات

 االحصاء واالحتمال 2878(2315

 /شبكة االنترنت 2879(2316

 /االنترنت العالم على شاشة الكمبيوتر 2880(2317

 البرمجة الخطية 2881(2318

 /تحليل و تصميم نظم المعلومات  2882(2319

 /تحليل و تصميم نظم المعلومات  2883(2320

2321)2884 

معالجة متقدمة الستخدام مراقبى الحسابات اساليب 

 المعاينة االحصائية وغير االحصائية فى المراجعة

 المحاسبه المتوسطه 2885(2322

 المحاسبة المتوسطة القياس واالفصاح المحاسبى 2886(2323

 :9000ايزو  2887(2324

 المحاسبة المتوسطة 2888(2325

 مقدمة فى نظم المعلومات اإلدارية 2889(2326

 المحاسبة عن ضريبة المبيعات بين النظرية والتطبيق 2890(2327

2328)2891 

بحوث ودراسات فى تطوير وإصالح نظم الضرائب فى 

 مصر

 المحاسبه االداريه 2892(2329

 .التامين ورياضياتة  2893(2330

 المحاسبة االدارية المتقدمة 2894(2331

 دراسات فى نظم ومشاكل القياس المحاسبيه 2896(2332

 مقدمة فى االحصاء الوصفى 2897(2333

2334)2898 

الضريبة الموحدة على دخل االشخاص الطبيعيين 

 والضريبة على ارباح شركات االموال

2335)2899 

استخدامات البرامج الجاهزة فى تشغيل البيانات 

 (3=2=1)المحاسبية لوتس 

 ال محاسبة االدارية المتقدمة 2900(2336

 /االوراق المالية واسواق رأس المال 2901(2337

 فى محاسبه التكاليف الغراض قياس تكلفة االنتاج 2902(2338

 /تخطيط عملية المراجعة 2903(2339

2340)2904 

اسس القياس والفحص الضريبي ألرباح تنظيمات 

األعمال بين معايير المحاسبة والمراجعة والمتطلبات 

 /القانونية

 .تحليل وتقييم الحوافز واإلعفاءات الضريبية  2905(2341

 المحاسبة فى المنشآت الخدميه 2906(2342

 /اجراءات واختبارات المراجعة 2907(2343

 /اجراءات واختبارات المراجعة 2908(2344

 اسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار 2909(2345

 اسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار 2910(2346

 اسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار 2911(2347

 اسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار 2912(2348

 /أساسيات هندسة التصنيع الزراعي 2913(2349



 الفراولة زراعتها ورعايتها وانتاجها 2914(2350

 الموالح 2915(2351

 العنب 2916(2352

2353)2917 

فسيولوجيا ما بعد القطف و تداول الحاصالت 

 .البستانيه

 /األلوان الطبيعية فى األغذية واألدوية  2918(2354

 /األلوان الطبيعية فى األغذية واألدوية  2919(2355

2356)2920 

أسس حفظ وتصنيع .تكنولوجيا الصناعات الغذائية

 األغذية

 :تكنولوجيا الصناعات الغذائية  2921(2357

 الرى بالرش 2922(2358

 االحصاء التطبيقى 2923(2359

 /إدارة العمليات واإلنتاج  2924(2360

 /ادارة جودة االنتاج  2925(2361

 .انتاج القشريات 2926(2362

 :اإلبل العربية  2927(2363

 موسوعة عيش الغراب العلمية 2928(2364

 تلوث التربة الزراعية 2929(2365

 تلوث التربة الزراعية 2930(2366

 .الملوثات الكيميائية والبيئية 2931(2367

 اصولها واتجاهاتها المعاصرة:االدارة  2933(2368

 اصولها واتجاهاتها المعاصرة:االدارة  2934(2369

 الكيمياء الحيوية 2935(2370

 مبادىء التسويق 2936(2371

 إدارة المنظمات الحكومية 2937(2372

 إدارة المنظمات الحكومية 2938(2373

 ادارة المشروعات الصناعية الصغيرة 2939(2374

 ( 2 )ادارة مالية  2943(2375

 ( 2 )ادارة مالية  2944(2376

 /ادارة جودة االنتاج  2945(2377

 /ادارة جودة االنتاج  2946(2378

 الجدوى الفنية والهندسية 2947(2379

 الجدوى الفنية والهندسية 2948(2380

 تخطيط وجدولة االنتاج 2949(2381

 تخطيط وجدولة االنتاج 2950(2382

 /إدارة األصول الرأسمالية 2951(2383

 /إدارة األصول الرأسمالية 2952(2384

 ادارة الموار والرقابة على المخزون 2953(2385

 الجدوى التسويقية للمشروعات 2954(2386

 ال جدوى التسويقية للمشروعات 2955(2387

 بحوث التسويق 2956(2388

 نظم المعلومات التسويقية 2957(2389

 /إنتاج األبقار الحديث 2958(2390

 /إنتاج األبقار الحديث 2959(2391

 /إنتاج األبقار الحديث 2960(2392

 /إنتاج األبقار الحديث 2961(2393

 /إنتاج األبقار الحديث 2962(2394

 .الجديد فى انتاج االغنام 2963(2395

 .الجديد فى انتاج االغنام 2964(2396

 .الجديد فى انتاج االغنام 2965(2397

 .الجديد فى انتاج االغنام 2966(2398

 .الجديد فى انتاج االغنام 2967(2399



 استراتجية االعالم العربى 2968(2400

 إدارة الصراعات الدولية 2969(2401

 ادارة االزمات والكوارث 2970(2402

 التسويق الدولى والمصدرالناجح 2973(2403

 : فكرة رائعة لتنظيم كل شىء 2974 500(2404

 فرسان االدارة وخيول تواصل السباق 2975(2405

 الدليل العلمى لتطبيق إدارة الجودة الشاملة 2976(2406

 الهندرة”اعادة هندسة نظم العمل فى المنظمات  2977(2407

 الدليل العملى للتسويق 2978(2408

 الهندرة”اعادة هندسة نظم العمل فى المنظمات  2979(2409

 /اإلدارة بالفطرة للمدير ورجل األعمال 2980(2410

 : فكرة رائعة لتنظيم كل شىء 2981 500(2411

 فن الحرب 2982(2412

 :الدليل العملى لتطبيق ادارة الجودة الشاملة 2983(2413

 فرسان االدارة وخيول تواصل السباق 2984(2414

 محاكاة حركة الماء من التربة الى النبات 2985(2415

 مورفولوجيا التربة العملي 2986(2416

 كيمياء التربة 2987(2417

 الخصوبة في ماشية الحليب 2988(2418

 فسلجة التكاثر والتلقيح االصطناعي 2989(2419

 انتاج االغنام و الماعز 2990(2420

 خصوبة التربة واالسمدة 2992(2421

 خصوبة التربة واالسمدة 2993(2422

 محاصيل العلف 2994(2423

 أمراض الحيوان 2995(2424

 .تغذية الحيوان 2996(2425

2426)2997 Farm animal management / 

 عالقة التربة بالماء والنبات 2998(2427

 .التسميد وخصوبة التربة 3000(2428

 الرى 3001(2429

  خطوة واحدة وقتية98ويندوز  3002(2430

 . بدون خبره التدريب الجيد97ميكروسوفت اوفس  3003(2431

  :5فيجوال بيسيك  3004(2432

 /المرشد الكامل ل جافا 3005(2433

 /97إكسيل  3006(2434

 :معا فى عالم صيانة الحاسب  3007(2435

 . فى يوم واحد Word 7 For Windows 95تعلم  3008(2436

2437)3009 

PRIMAVERA - المرجع العربى الستخدام برنامج 

1ج- البريمافيرا   

 .MS Dosمدخلك إلى  3010(2438

 .Access 97المرجع العربىلبرنامج برمجة  3011(2439

 .Access 97المرجع العربىلبرنامج برمجة  3012(2440

 ساتااليت 3014(2441

 /الموسوعة في نظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز  3016(2442

 /األنظمة اآللية في المكتبات  3017(2443

 التحاليل الطبيعية و الكيماوية للزيوت و الدهون 3018(2444

 األراضى الزراعية 3019(2445

 ادارة المزارع 3020(2446

 .تغذية االسماك 3021(2447

2448)3022 

األطعمة الشافية،والنباتات : من كنوز الطب الشعبي

 المداوية



2449)3023 

األطعمة الشافية،والنباتات : من كنوز الطب الشعبي

 المداوية

 .التلوث البيئى والتنمية االقتصاديه 3024(2450

 .التلوث البيئى والتنمية االقتصاديه 3025(2451

 .أطباق صحية و شهية بالزيت 3026(2452

 .أطباق صحية و شهية بالزيت 3027(2453

2454)3028 

االعشاب الشافية والنباتات :الموسوعة الخضراء فى 

 .المداوية

 .تلوث البر وأنواعه 3029(2455

 أطباق شهية و سالطات و حلويات من المكرونة 3030(2456

 أطباق شهية و سالطات و حلويات من المكرونة 3031(2457

 :دليل الطهي الكامل للمرأة العصرية 3032(2458

 2000رجيم .الرجيم الكيميائى السريع 3033(2459

 التداوى والعالج بعيش الغراب 3034(2460

 التداوى والعالج بعيش الغراب 3035(2461

 أطباق مختارة للصحة والمرض 3036(2462

 .تلوث المياه وتحديات الوجود 3037(2463

 السموم 3038(2464

 (تطبيق- تحليل - تصميم ).أسس التجارب الزراعية 3039(2465

 (تطبيق- تحليل - تصميم ).أسس التجارب الزراعية 3040(2466

 الموسوعة المصرية فى تغذية اإلنسان 3041(2467

 .التقنيات الحديثة لالنتاج التجارى لالسماك 3042(2468

 فسيولوجيا الغدد الصماء 3043(2469

 .من الخطة الى السوق 3044(2470

 قواعد التصدير فى النظام التجارى العالمى الجديد 3045(2471

 قواعد التصدير فى النظام التجارى العالمى الجديد 3046(2472

2473)3047 

القاموس الحديث فى العلو اإلدارية والمحاسبية 

  /(عربى - إنجليزى )واإلقتصادية

 دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية 3048(2474

 دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية 3049(2475

 95تبسيط ويندوز  3050(2476

 95تبسيط ويندوز  3051(2477

 Microsoft Visual C++معا في عالم احتراف  3052(2478

(قاموس المورد  ) 3053(2479 عربى-إنجليزى  = 

 / فى يوم واحدWORD FOR WINDOWSتعلم وورد  3054(2480

2481)3055 

المرجع في أسياسيات وأسرار شبكة الشبكات 

INTERNET/  

 /تعرف على الحاسب الشخصى 3056(2482

 /رحلة إلى عالم اإلنترنت  3057(2483

 معجم الرياضيات 3058(2484

 . فى يوم واحدExcel 7 for Windows 95تعلم  3059(2485

 االنترنت 3060(2486

 /الموسوعة في نظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز  3061(2487

 visual basic 4المرجع األساسى لمستخدمى  3063(2488

  .7وورد  3064(2489

 .طريق المعلومات السريع...االنترنت  3065(2490

 .طريق المعلومات السريع...االنترنت  3066(2491

 / فى يوم واحدWord 97تعلم  3068(2492

  /WINDOWS 95المرجع االساسي لنظام التشغيل  3069(2493

  /WINDOWS 95المرجع االساسي لنظام التشغيل  3070(2494

 المرجع األساسى لنظام تشغيل الحاسبات 3071(2495

 /المرجع األساسي لنظام تشغيل الحاسبات  3072(2496



  /WINDOWS 95المرجع االساسي لنظام التشغيل  3073(2497

  /WINDOWS 95المرجع األساسي لنظام تشغيل  3074(2498

 .C / C+ + المرجع االساسى لمستخدمى  3075(2499

 ++ :C/Cالمرجع األساسى لمستخدمى  3076(2500

 .Word 95المرجع األساسى لمستخدمى  3077(2501

 .Word 95المرجع األساسى لمستخدمى  3078(2502

  :Microsoft EXELالمرجع االساسى لمستخدمى  3079(2503

2504)3080 

 (وورد )المرجع االساسى لمستخدمى ميكروسوفت 

95. 

2505)3081 

عربى /انجليزى. قاموس الرياضيات المصور

 انجليزى/وعربى

 /الرقابة على عناصر التكاليف 3082(2506

 :الجوانب النظرية والتطبيقية لالساليب المحاسبية 3083(2507

 .األوراق المالية وأسواق رأس المال 3084(2508

 .األسواق و المؤسسات الماليه 3085(2509

 األسواق والمؤسسات المالية 3086(2510

 .علم النفس واالنتاج 3089(2511

 وجهة نظر معاصرة: التسويق  3090(2512

 وجهة نظر معاصرة: التسويق  3091(2513

 علم النفس الصناعى والتنظيمى 3092(2514

 علم النفس الصناعى والتنظيمى 3093(2515

 /دراسات فى علم اإلجتماع الريفى 3094(2516

 فى المحاسبة المالية المتقدمة 3095(2517

 فى المحاسبة المالية المتقدمة 3096(2518

 تصميم وتشغيل نظم المعلومات المحاسبيه 3097(2519

 تصميم وتشغيل نظم المعلومات المحاسبيه 3098(2520

 اصول محاسبة الشركات 3099(2521

 اصول محاسبة الشركات 3100(2522

 المحاسبه االداريه 3101(2523

 ال محاسبة االدارية 3102(2524

 /الفكر الحديث فى مجال االستثمار 3103(2525

 الفكر الحديث فـى مجال اإلستثمار 3104(2526

 نظم قياس التكلفة فى المنشآت الصناعية 3105(2527

 نظم قياس التكلفة فى المنشآت الصناعية 3106(2528

2529)3107 

المحاسبة فى االنشطة السياحية والفندقية بالقطاع 

 العام والخاص

2530)3108 

المحاسبة فى االنشطة السياحية والفندقية بالقطاع 

 العام والخاص

 استخدام الحاسب فى المحاسبه 3109(2531

 استخدام الحاسب فى المحاسبه 3110(2532

 محاسبة التكاليف للتخطيط والرقابة 3111(2533

 محاسبة التكاليف للتخطيط والرقابة 3112(2534

 دراسات متقدمه فى المراجعه الخارجيه 3113(2535

 دراسات متقدمه فى المراجعه الخارجيه 3114(2536

 نظم المعلومات المحاسبيه 3115(2537

 نظم المعلومات المحاسبيه 3116(2538

 المحاسبة المتوسطة 3117(2539

 المحاسبه المتوسطه 3118(2540

 /رياضيات اإلستثمار واألعمال 3119(2541

2542)3120 

استخدامات البرامج الجاهزة فى تشغيل البيانات 

 .( 3 -2 -1)المحاسبية لوتس

 التشريع الضريبى والمالى 3121(2543



 البناء الضريبى مدخل تحليل النظم 3122(2544

 مستقبل أسواق رأس المال العربية 3123(2545

 مستقبل أسواق رأس المال العربية 3124(2546

 األسس النظرية لمحاسبة التكاليف 3125(2547

 األسس النظرية لمحاسبة التكاليف 3126(2548

 :المحاسبه المتوسطه 3127(2549

 :المحاسبه المتوسطه 3128(2550

 التسويق فى السياحة والفنادق 3129(2551

 االقتصاد الصناعى بين النظرية و التطبيق 3130(2552

 .االقتصاد الصناعى بين النظرية و التطبيق 3131(2553

2554)3132 

انماط التربة ومصادر المياه والتلوث البيئى فى الفكر 

 الجغرافى الحديث

 الكتاب الذهبى فى فن الطهى الحديث 3133(2555

 الكتاب الذهبى فى فن الطهى الحديث 3134(2556

 الرى 3135(2557

 الزراعة بدون ارض 3136(2558

 نحو موسوعة األغذية وطرق التصنيع 3137(2559

 اطباق خفيفة للحامل 3138(2560

 اطباق خفيفة للحامل 3139(2561

 .انتاج وتربية العجول 3140(2562

 .االستنساخ واالنجاب 3141(2563

 .تربية الحمام ورعايته 3142(2564

 بنك المعلومات 3143(2565

 موسوعة مصطلحات الجات ومنظمة التجارة العالمية 3144(2566

 .امراض اشجار الفاكهة 3147(2567

 /ادارة الغابات والمراعى 3148(2568

2569)3149 

األساس الفسيولوجى للتحسين الوراثى فى النباتات 

: 

 .تنظيم الفعل الجينى فى الكائنات الراقية 3150(2570

2571)3151 

استزراع الصحارى والمناطق الجافةفى مصر والوطن 

 العربى

 .مدخل الهندسة الوراثية: البيولوجية الجزئية  3152(2572

 اساسيات كيمياء االغذية 3153(2573

 .محاصيل األلياف والزيوت 3154(2574

 .المحاصيل السكرية 3155(2575

 .محاصيل الحبوب 3156(2576

 محاصيل العلف 3157(2577

 .محاصيل البقول 3158(2578

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  3159(2579

 .انتاج محاصيل الحبوب والبقول 3160(2580

 .اسس االنتاج النباتى 3161(2581

 األسس التطبيقية فـى تخطيط التجارب الزراعية 3162(2582

 مبادئ تربية وتحسين النبات 3163(2583

2584)3164 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2585)3165 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2586)3166 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2587)3167 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 



2588)3168 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2589)3169 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2590)3170 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2591)3171 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2592)3172 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

2593)3173 

 - 1991دليل البحوث العلمية فى الجامعات العربية 

1995 

 موسوعة مصرالحديثة 3184(2594

 موسوعة مصرالحديثة 3185(2595

 موسوعة مصرالحديثة 3186(2596

 موسوعة مصرالحديثة 3187(2597

 موسوعة مصرالحديثة 3188(2598

 موسوعة مصرالحديثة 3189(2599

 موسوعة مصرالحديثة 3190(2600

 موسوعة مصرالحديثة 3191(2601

 موسوعة مصرالحديثة 3192(2602

 موسوعة مصرالحديثة 3193(2603

 موسوعة مصرالحديثة 3194(2604

 موسوعة مصرالحديثة 3195(2605

 موسوعة مصرالحديثة 3196(2606

 موسوعة مصرالحديثة 3197(2607

 موسوعة مصرالحديثة 3198(2608

 موسوعة مصرالحديثة 3199(2609

 موسوعة مصرالحديثة 3200(2610

 موسوعة مصرالحديثة 3201(2611

 موسوعة مصرالحديثة 3202(2612

 موسوعة مصرالحديثة 3203(2613

 التربية السكانية 3204(2614

 التربية السكانية 3205(2615

 التربية السكانية 3206(2616

 التربية السكانية 3207(2617

 التربية السكانية 3208(2618

 التربية السكانية 3209(2619

 التربية السكانية 3210(2620

 التربية السكانية 3211(2621

 التربية السكانية 3212(2622

 التربية السكانية 3213(2623

 التربية السكانية 3214(2624

 التربية السكانية 3215(2625

 التربية السكانية 3216(2626

 التربية السكانية 3217(2627

 التربية السكانية 3218(2628

 التربية السكانية 3219(2629

 التربية السكانية 3220(2630

 التربية السكانية 3221(2631

 التربية السكانية 3222(2632

 التربية السكانية 3223(2633



 من خريطة الزراعة المصرية 3224(2634

 /البيئة و قضاياها  3225(2635

2636)3226 

الوراثه الحديثه )الهندسة الوراثية وأمراض األنسان

 .(ومستقبل البشرية

 تنمية المهارات الفياديه والسلوكيه 3227(2637

 :عولمة االقتصاد و اإلدارة العربية  3228(2638

 الرى 3229(2639

 الزراعة بدون ارض 3230(2640

 .العالقات المائية ونظم الرى 3231(2641

 .استزراع الصحاري والمناطق الجافة 3232(2642

 مدخل الوراثة الجزيئية 3233(2643

 االسمدة والتسميد 3234(2644

 .العالقات المائية فى النبات 3235(2645

 الرى بالرش 3236(2646

 أساسيات فيزياء التربة 3237(2647

 .نظم وعمليات الرى السطحي 3238(2648

 .مدخل الهندسة الوراثية: البيولوجية الجزئية  3239(2649

 /الميكروبيولوجيا التطبيقية  3240(2650

 /فسيولوجيا النبات 3242(2651

 المناعة استراتيجية الجسم الدفاعية 3243(2652

 االسمدة والتسميد 3244(2653

 الرى 3245(2654

 .الكيمياء البيئية لألراضى 3246(2655

 نظم الرى بالتنقيط 3248(2656

 .التحسين الوراثى ألصناف الخضر 3249(2657

 .أشجار الفاكهة 3250(2658

 الموالح 3251(2659

 .نحل العسل 3252(2660

 امراض النبات 3253(2661

 .1 فى 6اصدار المحترفين OFFICE 97مايكرو سوفت  3254(2662

 /Access 97المرجع االساسي لقاعدة البيانات  3255(2663

 Acceess 97المرجع األساسى لقاعدة البيانات  3256(2664

  /Windows Multimediaاستخدام 3257(2665

 /microsoft word 97المرجع األساسى لمستخدمى  3258(2666

 /Microsoft word 97المرجع االساسى لمستخدمى  3259(2667

2668)3260 

وتطبيقاتها فى األعداد ++ : سى / لغة سى 

 .والحروف وهياكل البيانات

2669)3261 

كيف يمكن الوصول الى القمة االسرار والحيل فى 

 المقدمة ونظام التشغيل

 98ويندوز 3262(2670

2671)3263 

 97مرشد األذكياء الكامل الى مايكروسوفت أكسيس 

/ 

2672)3264 

االوامر باللغتين العربية  : 97الموسوعة فى اكسل 

 .واالنجليزية

 .1 في 6 98ويندوز  3265(2673

 /C - LANGUAGEالمرجع االساسى لمستخدمى  3266(2674

 علم النفس العام 3267(2675

  فى زمن قياسى6فيجوال بيسك  3268(2676

 لمصر ال لعبد الناصر 3269(2677

 .لمصر ال لعبد الناصر 3270(2678



 األعشاب طبيبك الطبيعي 3271(2679

 األعشاب طبيبك الطبيعي 3272(2680

  لغز و لغز400: موسوعة األلغاز  3273(2681

 طريق مصر الى القدس 3274(2682

 معلومة303بنكالمعلومات  3275(2683

  معلومة808بنك المعلومات  3276(2684

  معلومة909: بنك المعلومات  3277(2685

  معلومة909: بنك المعلومات  3278(2686

 اختبر معلوماتك الفلكية 3279(2687

 خريف الغضب 3280(2688

  السالح والسياسة73أكتوبر  3281(2689

 .لكل داء غذاء 3282(2690

2691)3283 

 1000: الموسوعة الطبية والصحية في سؤال و جواب 

 معلومة طبية و صحية من أجل صحتك

 /ملفات السويس 3284(2692

 حرب الخليج 3285(2693

 /سنوات الغليان 3286(2694

 1967االنفجار  3287(2695

 األبراج 3288(2696

 الخضر: موسوعة الطبخ المصور  3289(2697

 الخضر: موسوعة الطبخ المصور  3290(2698

 الخضر: موسوعة الطبخ المصور  3291(2699

 الخضر: موسوعة الطبخ المصور  3292(2700

 .دليل المطبخ الحديث حلويات شرقية وغربية 3293(2701

 ماكوالت شرقية وغربية.دليل المطبخ الحديث 3294(2702

 .(تربية - وراثة - نمو - تسمين )حيوانات المزرعة  3295(2703

 .أسرار إحتراف تملك العالم بين يديك:اإلنترانت  3296(2704

2705)3297 

 Microfoftالمرجع االساسى لنظام التشغيل 

Windows98 

2706)3298 

 Microsoftالمرجع االساسي لنظام التشغيل 

Windows 98 

 . فى يوم واحدword 97تعلم  3299(2707

 :مكونات وعمل الكمبيوتر 3300(2708

 .تعليم الكمبيوتر لالوالد و المبتدئين 3301(2709

 أسرار العالج بالبصل والثوم 3302(2710

 أسرار العالج بالبصل والثوم 3303(2711

 :الموسوعة الطبية والصحية فى سؤال وجواب  3304(2712

 .97أكسل  3305(2713

 المرجع الطبى لالم العصرية 3306(2714

 / فى يوم واحدWord 97تعلم  3307(2715

 :excel 97المرجع األساسي لمستخدمى  3308(2716

 .Excel 97المرجع األساسى لمستخدمى  3309(2717

 .المرجع العملى الستخدام االنترنت 3310(2718

 .الوقاية من االمراض فى مزارع الدواجن 3311(2719

 .علم المحاصيل وانتاج الغذاء 3312(2720

 97مايكروسوفت أوفيس  3313(2721

 تصميم منظومة الرى بالتنقيط 3314(2722

 .فى االنظمه المحاسبيه الخاصه 3315(2723

 .فى االنظمه المحاسبيه الخاصه 3316(2724

 .مدخل نظرى: الرقابه والمرجعه الداخليه 3317(2725

 :الجات والخصخصة  3318(2726

 :الجات والخصخصة  3319(2727



 مدخل معاصر فى نظم المعلومات المحاسبيه 3320(2728

 مدخل معاصر فى نظم المعلومات المحاسبيه 3321(2729

 .انتاج وتربية العجول 3322(2730

2731)3323 

المحاسبه فى االنشطه السياحيه و الفندقيه 

 بقطاعى االعمال العام و الخاص

2732)3324 

المحاسبه فى االنشطه السياحيه و الفندقيه 

 بقطاعى االعمال العام و الخاص

 أدوات اإلستثمار فى السوق رأس المال 3325(2733

 أساسيات اإلستثمار فى بورصة األوراق المالية 3326(2734

 بعض الطرق الكمية فى مجال االعمال 3327(2735

 .فضالت الحيوان الزراعى واالستفادة منها 3328(2736

 :االستزراع السمكي  3329(2737

 .انتاج ماشية اللبن ورعايتها 3330(2738

 االستزراع السمكى المكثف 3331(2739

 أساسيات السلوك التنظيمى 3332(2740

 السلوك التنظيمى 3333(2741

 .طرق صناعة وتزين التورتة 3335(2742

 السلوك فى المنظمات 3336(2743

 السلوك فى المنظمات 3337(2744

 /االوراق المالية واسواق رأس المال 3338(2745

 .األوراق المالية وأسواق رأس المال 3339(2746

 :مبادئ اإلدارة 3340(2747

 :مبادئ اإلدارة 3341(2748

 ادارة وضبط المخزون 3342(2749

 ادارة وضبط المخزون 3343(2750

 االدارة المالية والتمويل 3344(2751

 االدارة المالية والتمويل 3345(2752

 إدارة األعمال الدولية 3346(2753

 إدارة االعمال الدولية 3347(2754

 مقدمة فى نظم المعلومات اإلدارية 3348(2755

 مقدمة فى نظم المعلومات اإلدارية 3349(2756

 تخطيط و مراقبة االنتاج 3350(2757

 تخطيط و مراقبة االنتاج 3351(2758

2759)3352 

الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات 

 االئتمان

 كوكتيت العصير والشرابات 3353(2760

 افضل طرق الريجيم 3354(2761

 ادارة المشروعات الصناعية الصغيرة 3355(2762

2763)3359 

بين النظرية  (9000ايزو  )المواصفات الدولية 

 .والتطبيق

 تحليل وتقييم االسهم والسندات 3361(2764

 تحليل وتقييم األسهم والسندات 3362(2765

 كيمياء وتحليل االغذية 3363(2766

 الموسوعة المصرية في تغذية االنسان 3364(2767

 /أساسيات هندسة التصنيع الزراعي 3365(2768

 دراسات متقدمه فى المراجعه الخارجيه 3366(2769

 دراسات متقدمه فى المراجعه الخارجيه 3367(2770

 ادارة المنظمات الحكومية 3368(2771

 ادارة المنظمات الحكومية 3369(2772

 االعالن 3370(2773

 االعالن 3371(2774

 إدارة اإلنتاج والعمليات 3372(2775



 إدارة اإلنتاج والعمليات 3373(2776

 :إدارة األسواق والمنشأت المالية 3374(2777

 :إدارة األسواق والمنشآت المالية 3375(2778

 /الكفاءة اإلدارية  3376(2779

 /الكفاءة اإلدارية  3377(2780

 سيكولوجية االدارة 3378(2781

 سيكولوجية االدارة 3379(2782

 الكعك و البسكويت 3380(2783

 .عيش الغراب وعالمه الساحر 3381(2784

 األساليب الكمية فى مجال اإلدارة 3382(2785

 األساليب الكمية فى مجال اإلدارة 3383(2786

 إدارة الجودة مدخل النظام المتكامل 3384(2787

 إدارة الجودة مدخل النظام المتكامل 3385(2788

 .علم األحياء الدقيقة 3386(2789

 األشجار والبيئة 3387(2790

2791)3388 

الموسوعة العربية المصورة للعقاقير والنباتات الطبية 

 .والتوابل والعطور

 .النبات العام 3389(2792

 .مكافحة االمراض النباتية 3390(2793

 .امراض اشجار الفاكهة 3391(2794

 .(دراسات تحليلية  )قضية االمن الغذائى فى مصر  3392(2795

 آفات وأمراض نحل العسل 3393(2796

 /السلوك التنظيمى وادارة االفراد 3394(2797

 .أمراض البذور 3395(2798

 :الخضر الثمرية  3396(2799

 انتاج البطاطس 3397(2800

 مورفولوجيا وتشريح النبات 3398(2801

 /اساسيات امراض النبات 3399(2802

 .تصحر األراضي  3400(2803

 /التلوث البيئى  3401(2804

 الزراعة بدون ارض 3402(2805

 مازق و مواجهات: الماء  3403(2806

 التين الشوكي 3404(2807

 .أمراض الخضر 3405(2808

 العالج الشافي بالفواكه و الخضروات و األعشاب 3406(2809

 آفات وأمراض نحل العسل 3407(2810

 التصحر وأشجار الحماية البيئية 3408(2811

 :المحاسبة المتوسطة  3410(2812

 /تطور الفكر االقتصادى 3411(2813

 اقتصاديات السكان فى ظل التضخم السكانى 3412(2814

2815)3413 

المحاسبة المالية لشركات االموالفى القطاع الخاص 

 وقطاع االعمال العام

 محاسبة الشركات و المصارف في النظام االسالمي 3414(2816

 الصحة والعالج فى الطبيعة واالعشاب 3416(2817

 /التداوى باالعشاب والنباتات قديما وحديثا 3418(2818

 بين النظرية والتطبيق:االنفتاح االقتصادى  3419(2819

2820)3420 PROCEEDINGS / 

2821)3421 PROCEEDINGS / 

2822)3422 PROCEEDINGS / 

2823)3423 PROCEEDINGS / 

2824)3424 

نظرة تاريخية : االقتصاد الوضعي و االقتصاد اإلسالمي 

 مقارنة



 إدارة اإلنتاج والعمليات 3425(2825

 .مبادئ اإلقتصاد العام  3426(2826

 مقدمة فى المحاسبة المالية 3427(2827

 :إدارة األعمال 3428(2828

 االدارة المالية 3429(2829

 ادارة المنظمات الحكومية 3430(2830

 :التنظيم واإلدارة 3431(2831

 الديون المتغيره 3432(2832

 الفكر الحديث فـى مجال اإلستثمار 3433(2833

 النظم الضريبية 3434(2834

 دراسات فى االقتصاد المالى 3435(2835

 المشكلة اإلقتصادية المصرية 3436(2836

 السلوك التنظيمى 3437(2837

 االقتصاد السياسي 3438(2838

 الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل 3439(2839

 دراسة في إدارة المستشفيات 3442(2840

 دراسة في إدارة المستشفيات 3443(2841

 دراسة في إدارة المستشفيات 3444(2842

 دراسة في إدارة المستشفيات 3445(2843

 دراسة في إدارة المستشفيات 3446(2844

 دراسة في إدارة المستشفيات 3447(2845

 دراسة في إدارة المستشفيات 3448(2846

 دراسة في إدارة المستشفيات 3449(2847

 دراسة في إدارة المستشفيات 3450(2848

 دراسة في إدارة المستشفيات 3451(2849

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3452(2850

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3453(2851

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3454(2852

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3455(2853

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3456(2854

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3457(2855

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3458(2856

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3459(2857

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3460(2858

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3461(2859

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3462(2860

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3463(2861

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3464(2862

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3465(2863

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3466(2864

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3467(2865

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3468(2866

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3469(2867

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3470(2868

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3471(2869

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3472(2870

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3473(2871

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3474(2872

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3475(2873

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3476(2874

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3477(2875

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3478(2876



  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3479(2877

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3480(2878

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3481(2879

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3482(2880

  عاما25حرب أكتوبر بعد : الندوة االستراتيجية  3483(2881

2882)3484 

المرجع الكامل فى البرمجة التفاعلية بإستخدام 

  إكسل5فيجوال بيسك 

2883)3485 

المرجع االساسى فى اساسيات وأسرار برنامج 

 النسخة 95فى بئية نوافذ 5مايكرسوفت إكسل 

 =االنجليزية والعربية

 .مقدمة فى التحليل اإلحصائى مع برنامج ساس 3486(2884

  .Office 97تيسير  3487(2885

 /فك وضغط الملفات 3488(2886

2887)3489 

 FOXPRO FORالمرجع االساسى لقاعدة البيانات

WINDOWS 

 .97ابدأ مع مايكروسوفت وورد  3490(2888

 98أطلس ويندوز  3491(2889

 .صيانة الحاسبات وتطويرها 3492(2890

 8كوريل درو  3493(2891

 /microsoft word 97المرجع فى اساسيات واسرار 3494(2892

 .97المرجع فى أساسيات وأسرار برنامج وورد  3495(2893

  /VISUAL BASICالمرجع االساسى لمستخدمى  3496(2894

 visual basic 4المرجع األساسى لمستخدمى  3497(2895

 95اسرار ويندوز 3498(2896

 تحليل وتصميم نظم المعلومات 3499(2897

 كيف تستخدم شبكة االنترنت فى البحث العلمى 3500(2898

2899)3501 

المرجع في أسياسيات وأسرار شبكة الشبكات 

INTERNET/  

  /WINDOWS 95المرجع االساسي لنظام التشغيل  3502(2900

  /WINDOWS 95المرجع االساسي لنظام التشغيل  3503(2901

  /WINDOWS 95المرجع االساسي لنظام التشغيل  3504(2902

  /WINDOWS 95المرجع االساسي لنظام التشغيل  3505(2903

2904)3506 

 forالمرجع األساسى لقاعدة البيانات اكسس 

Windows. 

2905)3507 

 forالمرجع األساسى لقاعدة البيانات اكسس 

Windows. 

 .Cالمرجع األساسى لمستخدمى  3508(2906

 مقدمة فى الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 3509(2907

 /مقدمة فى الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 3510(2908

2909)3511 

معالجة الكلمات باستخدام ميكروسوفت وورد لنوافذ 

95 

2910)3512 

معالجة الكلمات باستخدام ميكرو سوفت وورد لنوافذ 

95. 

 .1المرجع االساسى لقاعدة البيانات ج 3514(2911

  /VISUAL BASICالمرجع االساسى لمستخدمى  3515(2912

 .windows 3.1المرجع االساسى لنظام التشغيل  3516(2913

(قاموس المورد  ) 3517(2914 عربى-إنجليزى  = 

  فى زمن قياسى6فيجوال بيسك  3518(2915

 .5موسوعة مبرمجى فيجوال بيسك االصدار  3519(2916

 شبكات المعلومات واإلنترنت 3520(2917

 المعين الوسيط 3521(2918



 قاموس ايطالى عربى 3522(2919

 تحليل وتصميم نظم المعلومات 3523(2920

2921)3524 

تخطيط وإدارة المشروعات باستخدام برنامج 

Primavera/ 

2922)3525 

تخطيط وإدارة المشروعات باستخدام برنامج 

Primavera/ 

 /جولة سريعة فى عالم ميكرو سوفت وورد  3526(2923

 /ACCESSالبرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البيانات  3527(2924

 المنهل 3528(2925

 المشاكل القانونية للشيكات وكيفية معالجتها 3529(2926

 المشاكل القانونية للشيكات وكيفية معالجتها 3530(2927

 مسئولية المصرف عن الوفاء بقيمة الشيك 3531(2928

 مسئولية المصرف عن الوفاء بقيمة الشيك 3532(2929

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3534(2930

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3535(2931

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3536(2932

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3537(2933

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3538(2934

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3539(2935

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3540(2936

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3541(2937

 مقدمة فى اصول االدارة ونظم المعلومات 3542(2938

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3543(2939

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3544(2940

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3545(2941

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3546(2942

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3547(2943

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3548(2944

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3549(2945

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3550(2946

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3551(2947

 انتاج األغنام والصوف والماعز الحديث 3552(2948

 شرح معايير المحاسبة المصرية 3554(2949

2950)3555 

شرح معايير المحاسبه المصريه وتطبيقاتها الصادره 

 1997 لسنه 503بموجب قرار وزير االقتصاد رقم 

 معايير المحاسبه المصريه 3556(2951

 مدخل الى نظم المعلومات المحاسبيه 3558(2952

2953)3559 

اعداد تقارير المراجعة والفحص للقوائم المالية أو 

 /الغراض خاصة

 :دراسات فى محاسبة التكاليف  3560(2954

2955)3561 

تخطيط االرباح واالداء المالى المستقبلى لمنشآت 

االعمال باستخدام اساليب المحاسبه االدارية 

 المتقدمة

 المراجعه بين النظريه والتطبيق 3562(2956

 .نماذج وتطبيقات:اساسيات بحوث العمليات 3563(2957

2958)3564 

إعادة تنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة في مصر في 

 ضوء األوضاع الراهنة و آفاق المستقبل

 المحاسبه العمليه فى االعمال الزراعيه و الريفيه 3566(2959

 /فسيولوجيا النبات 3567(2960

2961)3568 

األساليب الزراعية المتكاملة لمكافحة أمراض وآفات 

 .وحشائش الخضر



 االفات الحشرية والحيوانية 3569(2962

 .تكنولوجيا الزراعات المحمية 3570(2963

 موسوعة التصنيف العشري 3571(2964

 موسوعة التصنيف العشري 3572(2965

 موسوعة التصنيف العشري 3573(2966

 /المكافحة البيولوجية في اآلفات الزراعية 3574(2967

 :وقاية النبات واألمن الغذائى  3575(2968

 مقدمة في نيماتولوجيا النبات 3576(2969

 .أساسيات وطرق تحليل مبيدات اآلفات 3577(2970

 /إدارة األعمال 3578(2971

 سيكولوجية التفاوض وإدارة األزمات 3579(2972

 االدارة وافاق المستقبل 3580(2973

 ادارة الجودة الشاملة 3581(2974

 إدارة الجودة الشاملة 3582(2975

 إدارة الجودة الشاملة 3583(2976

 إدارة الفنادق و القرى السياحية 3584(2977

 :مبادئ اإلدارة 3585(2978

 المدير ألول مرة 3586(2979

 مدير المبيعات الفعال 3587(2980

 التخطيط االستراتيجى 3588(2981

 /بحوث التسويق والتصدير  3589(2982

2983)3590 

االدارة االستراتيجية للموارد البشرية فى ظل اعادة 

 /الهيكلية االندماج مشاركة المخاطلر

 كيف ترفع مهارتك االدارية فى االتصال 3591(2984

 السلوك فى المنظمات 3592(2985

 االفراد فى الصناعة 3593(2986

 =اإلدارة وسرعة التغيير  3594(2987

 التسويق الدولى والمصدر الناجح 3595(2988

2989)3596 

األساليب الزراعية المتكاملة لمكافحة أمراض وآفات 

 .وحشائش الخضر

 محاسبة التكاليف فى مجال القياس 3597(2990

 .األسواق و المؤسسات الماليه 3598(2991

 اقتصاديات الصناعه والتصنيع 3599(2992

 :البناء التكنولوجي للبلدان النامية  3600(2993

2994)3601 

أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين ، مقدمة للفكر 

 .االقتصادى الحديث

 /التقييم المالى واالقتصادى واالجتماعى للمشروعات 3602(2995

 .دراسات الجدوى االقتصاديه وتقييم المشروعات 3603(2996

 غسيل االموال فى مصر والعالم 3604(2997

2998)3605 

فقر الشعوب بين االقتصاد الوضعى واالقتصاد 

 االسالمى

 مدخل بيئي.االقتصاد والبيئة 3606(2999

 االساليب الرياضيه لالقتصاديين 3607(3000

 .التطورات العالمية وانعكاساتها على اعمال البنوك 3608(3001

 تنظيم األدارة الناجحة 3609(3002

 تنظيم األدارة الناجحة 3610(3003

 ادارة العقل 3611(3004

 موسوعة رجل االعمال الناجح التسويق الناجح 3612(3005

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3613(3006

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3614(3007

 إدارة الوقت 3615(3008



 إدارة الوقت 3616(3009

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3617(3010

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3618(3011

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3619(3012

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3620(3013

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3621(3014

 موسوعة رجل االعمال الناجح 3622(3015

 القاموس التجاري لرجال المال واالعمال 3623(3016

 :اإلدارة  3624(3017

 السلوك التنظيمى 3625(3018

 .سلوك االفراد فى المنظمات:السلوك التنظيمى 3626(3019

 آفات النيماتودا الزراعية 3627(3020

 /تطبيقات المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية 3628(3021

 /تطبيقات المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية 3629(3022

3023)3630 

المكافحة المستنيرة لالمراض النباتية بين الحاضر 

 والمستقبل

3024)3631 

المكافحة المستنيرة لالمراض النباتية بين الحاضر 

 والمستقبل

3025)3633 

مرشد االذكياء الكامل الى مايكروسوفت أكسيس 

2000 

 /98ويندوز  3634(3026

3027)3635 

وتطبيقات فيجوال بيسيك للبرمجة .2000اكسيل 

 التفاعلية

  /2000علم نفسك مايكروسوفت اوفيس  3636(3028

 أسرار انهاء عملية البيع 3637(3029

 .أساسيات اإلستثمار فى األوراق المالية 3638(3030

 .1999التقرير اإلستراتيجى العربى  3640(3031

 .1999التقرير اإلستراتيجى العربى  3641(3032

3033)3642 

تقرير عن التنمية فى العالم المعرفة طريق الى 

 التنمية

3034)3643 

تقرير عن التنمية فى العالم المعرفة طريق الى 

 التنمية

 2000ابدا مع مايكروسوفت وورد  3644(3035

 .التلوث البيئي والسموم الديناميكية 3645(3036

 :مبادئ اإلدارة  3646(3037

 جوانب مثيرة فى حياة الحشرات 3647(3038

 جوانب مثيرة فى حياة الحشرات 3648(3039

 التداوى بالنباتات دواء لكل داء 3649(3040

 التداوى بالنباتات دواء لكل داء 3650(3041

 /ما الذي يجري في آسيا  3651(3042

 /ما الذي يجري في آسيا  3652(3043

 :دليل صحة المديرين 3653(3044

 /كتاب المدير المتنقل 3654(3045

 التداوى و العالج 3656(3046

 التداوى باالعشاب والنباتات 3657(3047

 غذاءودواءb/االعشاب والنباتات 3658(3048

 للشابات والشباب.مبادئ الطبخ 3659(3049

 التداوى بعسل النحل 3660(3050

 داء والحلبة لهم دواء 3661 100(3051

 االرض والماء فى مصر 3662(3052

 :التلوث البيئى فيروس العصر  3663(3053

 .التلوث وحماية البيئة 3664(3054



 . بدون خبرة 2000أوتوكاد  3665(3055

 التصحر وأشجار الحماية البيئية 3666(3056

 .بذور األشجار الخشبية 3667(3057

 التغذية وصحة االنسان 3668(3058

 التغذية وصحة االنسان 3669(3059

3060)3670 

اإلتجاهات الحديثة فى تصنيع وتداول األغذية المجمدة 

/ 

 /نظم اإلنزيمات وتطبيقاتها في التصنيع الغذائي 3671(3061

 .الحليب اآللى وانتاج اللبن 3672(3062

 المانجو 3673(3063

 المانجو 3674(3064

3065)3675 

زراعتها ، رعايتها وانتاجها فى الوطن : نخلة التمر 

 العربي

3066)3676 

زراعتها ، رعايتها وانتاجها فى الوطن : نخلة التمر 

 العربي

 .الفطريات الصناعية 3677(3067

 تكنولوجيا الزيوت والدهون 3678(3068

 .أسس وتكنولوجيا الصناعات الزراعية واأللبان 3679(3069

 العنب 3682(3070

 العنب 3683(3071

 .محاصيل الزيوت والسكر واأللياف 3684(3072

 .محاصيل الزيوت والسكر واأللياف 3685(3073

 .النباتات الشوكية والعصارية 3686(3074

 .تصميم وتنسيق الحدائق 3687(3075

 .تصميم وتنسيق الحدائق 3688(3076

 استخدام الحاسب فى المحاسبه 3689(3077

 :قراءات فى المشاكل المحاسبية المعاصرة  3690(3078

 النظم الضريبيهمدخل تحليلى مقارن 3691(3079

 /النماذج الرياضية لتخطيط والتنمية اإلقتصادية 3692(3080

 االقتصاد السياسي 3693(3081

 0 المشكلة والحل2000عام  3694(3082

 Windows 2000كل شى عن  3695(3083

3084)3696 

 Microsoftالمرجع االساسي لنظام التشغيل 

Windows 98 

 =المرجع األساسى لنظام التشغيل 3697(3085

  فى يوم واحدexcel 2000تعلم  3698(3086

  وتطبيقاتة المحاسبية2000برنامج إكسل  3699(3087

 دراسات فى نظم محاسبية متخصصة 3700(3088

 النظم الضريبيه 3701(3089

3090)3702 

النظام المحاسبى ونظام محاسبة التكاليف فى 

 ”المستشفيات”المنشآت الخدمية 

 المحاسبة المتوسطة 3703(3091

3092)3704 

محاضرات مختصرة عن االقسام المختلفة بالبنوك 

 /التجارية

 النظم المحاسبية الخاصة 3705(3093

3094)3706 

المحاسبة المالية لشركات االموالفى القطاع الخاص 

 وقطاع االعمال العام

 .فى المحاسبة الضريبيةطبقا للضريبة الموحدة 3707(3095

3096)3708 

أساسيات المراجعة فى ظل بيئة نظم التشغسل 

 االلكترونى للبيانات

3097)3709 

أساسيات المراجعة فى ظل بيئة نظم التشغسل 

 االلكترونى للبيانات



 .االنتاج التجارى لالرانب 3710(3098

 القيادة االدارية الفعالة 3711(3099

 دراسات فى االتجاهات السلوكية فى المحاسبة 3712(3100

 المحاسبة فى قطاع السياحة 3713(3101

 المحاسبة فى قطاع السياحة 3714(3102

3103)3715 

متغيرات سوق العمل المحلى وانعكاساتها على 

 .مشكلة البطالة فى مصر

 .مبادئ اإلحصاء الزراعى 3716/3247(3104

 قراءات فى اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة 3717(3105

 .فضالت الحيوان الزراعى واالستفادة منها 3718(3106

 .تربية الحمام ورعايته 3719(3107

3108)3720 

وراثة الصفات فى االغنام وتكوين انواع االغنام عربيا 

 وعالميا

3109)3721 

المحاسبة االدارية ونماذج بحوث العمليات فى اتخاذ 

 القرارات

3110)3722 

المحاسبة االدارية ونماذج بحوث العمليات فى اتخاذ 

 القرارات

 .االنترنت للمبتدئين 3723(3111

 .أسرار إحتراف تملك العالم بين يديك:اإلنترانت  3724(3112

3113)3725 

السياسات - االقتصاد المالى نظرية مالية الدولة 

 .المالية للنظام الرأسمالى

 التشريع الضريبى المصرى 3726(3114

 طرق التحليل االحصائى.مقدمة فى 3727(3115

 طرق التحليل االحصائى.مقدمة فى 3728(3116

 :المحاسبة الضريبية 3729(3117

 /الفكر الحديث فى مجال االستثمار 3730(3118

3119)3731 

المحاسبة المتوسطة قواعد القياس واالفصاح 

 :المحاسبى لتحديد الدخل والمركز المالى 

 .اكثار النخيل بواسطة تقنيات زراعة األنسجة النباتية 3732(3120

 إدارة االزمات في عالم متغير 3733(3121

 .تحديث مصر 3734(3122

 .تحديث مصر 3735(3123

 .فن طهى وتقديم أطعمة الرشاقة والصحة 3736(3124

 .التخطيط االقتصادي الزراعي ، بين النظرية والتطبيق 3738/.3737(3125

 /موسوعة عالم الكمبيوتر الشخصى 3740(3126

 2000المرجع فى اساسيات و اسرار اكسل  3741(3127

 2000الدليل العربى إلستخدام وورد ستار  3743(3128

 كيف تستخدم شبكة االنترنت فى البحث العلمى 3744(3129

 :مقدمة الحواسب االلية 3745(3130

 دليل اللغة 3746(3131

  /POWer point 4.0المرجع االساسى لمستخدمى  3747(3132

 افات الحبوب والمواد المخزونة وطرق مكافحتها 3750(3133

 افات الحبوب والمواد المخزونة وطرق مكافحتها 3751(3134

 أساسيات وقاية المزروعات 3752(3135

 /تربية النباتات لمقاومة األمراض واآلفات  3753(3136

 الخصوصية فى عصر المعلومات 3754(3137

3138)3755 

تقرير عن التنمية فى العالم المعرفة طريق الى 

 التنمية

 فن اتخاذ القرار 3756(3139



 :جنون العولمة 3757(3140

 :جنون العولمة 3758(3141

 .الوقاية من االمراض فى مزارع الدواجن 3760(3142

 .تدريب القوي العاملة في القطاع الزراعي 3761(3143

 امراض القمح 3762(3144

3145)3763 

اساسيات تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج االرشادية 

 الزراعية

 /الدليل العلمى فى توظيف وادارة االفراد 3764(3146

 T Q Mثالثية إدارة الجودة الشاملة  3765(3147

  /2000علم نفسك أوفيس  3766(3148

3149)3767 

وتطبيقاتها فى األعداد ++ : سى / لغة سى 

 .والحروف وهياكل البيانات

3150)3768 

وتطبيقات فيجوال بيسيك للبرمجة .2000اكسيل 

 التفاعلية

3151)3769 

وتطبيقات فيجوال بيسيك للبرمجة .2000اكسيل 

 التفاعلية

 2000ماسترينج أوفيس  3770(3152

 التسويق الفعال 3771(3153

 عربى-قاموس فرنسى:المنهل  3772(3154

 2بريما فيرا  3773(3155

 / المشكله والحل2000عام  3774(3156

 / بايبل2000مايكروسوفت فرنت بيدج  3775(3157

 .تذكرة داود للعالج باالعشاب والوسائل الطبيعية 3776(3158

 /اإلسالم والعولمة  3777(3159

 /اإلسالم والعولمة  3778(3160

 مرشد األذكياء الكامل إلى 3779(3161

 WINDOWS 95المرجع فى اساسيات واسرار 3780(3162

 21دخول القرن  3781(3163

 21دخول القرن  3782(3164

 قاموس عربى ـ ألماني: المورد  3783(3165

(قاموس المورد  ) 3785(3166 عربى-إنجليزى  = 

 :المورد  3786(3167

 المعين الوسيط 3787(3168

3169)3788 

فيجوال --- المرجع الكامل فى البرمجة التفاعلية 

 . واكسيل5بيسك 

 /صيانة الحاسبات وتطويرها  3789(3170

 المغنى األكبر 3790(3171

3172)3791 

فى التغذية والطهى وحفظ األطعمة : دليل األسرة 

 .والرجيم

 عربى-قاموس الياس العصرى انجليزى  3792(3173

 عربى-قاموس الياس العصرى انجليزى  3793(3174

 .القياس االقتصادي 3797(3175

 .قضايا إقتصادية معاصرة 3798(3176

 مبادْى علم االجتماع 3799(3177

 مبادْى علم االجتماع 3800(3178

 نظرية اقتصاديات الوحدة 3801(3179

3180)3802 al-Mawrid : 

 النيل والمستقبل 3803(3181

 النيل والمستقبل 3804(3182

 :من السد الي توشكي 3805(3183

 :من السد الي توشكي 3806(3184

 مشكلة االمية فى مصر 3807(3185



 مشكلة االمية فى مصر 3808(3186

 /ماذا يعرف االقتصاديون عن التسعينات و ما بعدها  3809(3187

 مدير ألول مرة 3810(3188

 مهارات إدارة اإلداء 3811(3189

 مهارات المدرب 3812(3190

 .المياه والتنمية االقتصادية 3813(3191

 :جنون العولمة 3814(3192

 :مهارات إدارة األزمات  3818(3193

 :مهارات إدارة األزمات  3819(3194

 :مهارات االعتماد على النفس 3820(3195

 .مهارات ادارة الجودة الشاملة فى التدريب 3821(3196

 مهارات تحديث ونقل الخبرةوتعلمها 3822(3197

 مهارات إدارة األداء 3823(3198

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3824(3199

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3825(3200

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3826(3201

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3827(3202

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3828(3203

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3829(3204

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3830(3205

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3831(3206

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3832(3207

 .كيمياء و تكنولوجيا حفظ و تصنيع األسماك 3833(3208

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3834(3209

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3835(3210

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3836(3211

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3837(3212

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3838(3213

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3839(3214

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3840(3215

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3841(3216

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3842(3217

 أساسيات حفظ وتصنيع األغذية 3843(3218

 أكالت لذيذة بالخبز 3844(3219

 أكالت لذيذة بالخبز 3845(3220

 ارقام من القرآن 3846(3221

3222)3847 

حيل .. األلعاب خفية : األلعاب الذكية و الحيل الخفية 

 خدع براقة..ماكرة 

3223)3848 

حيل .. األلعاب خفية : األلعاب الذكية و الحيل الخفية 

 خدع براقة..ماكرة 

 االلغاز المثيرة والحيل الخفيفة 3849(3224

 االلغاز المثيرة والحيل الخفيفة 3850(3225

 الثالثى العجيب 3851(3226

 الثالثى العجيب 3852(3227

 2000تبسيط ويندوز  3853(3228

 .دليل المطبخ الحديث حلويات شرقية وغربية 3854(3229

 .دليل المطبخ الحديث حلويات شرقية وغربية 3855(3230

 موسوعة الطبخ الحديث 3856(3231

 موسوعة الطبخ الحديث 3857(3232

 فن إدارة الوقت. الطبعة الثالثة : مصيدة الوقت  3858(3233

 internetتيسير  3859(3234

 Internetتيسير  3860(3235



 :المحاسبة اإلدارية 3861(3236

 المحاسبة االدارية 3862(3237

 /األنترنت الدليل العملى  3865(3238

 /األنترنت الدليل العملى  3866(3239

3240)3867 

معجزات االعشاب الطبيعية فى عالج السعال 

 واالمراض الصدرية

3241)3868 

معجزات االعشاب الطبيعية فى عالج السعال 

 واالمراض الصدرية

 ريجيم بدون حرمان 3870(3242

 ريجيم بدون حرمان 3871(3243

 آة من الم الظهر 3872(3244

 آة من الم الظهر 3873(3245

 قاموس االحالم المصور 3874(3246

 قاموس االحالم المصور 3875(3247

 قاموس االحالم المصور 3876(3248

 قاموس االحالم المصور 3877(3249

  نكتة و نكتة حدثت بالفعل44: اضحك مع الظرفاء  3878(3250

  نكتة و نكتة حدثت بالفعل44: اضحك مع الظرفاء  3879(3251

 2001موسوعة االبراج  3880(3252

 2001موسوعة االبراج  3881(3253

 كيف تنمى ذاكرتك 3882(3254

 كيف تنمى ذاكرتك 3883(3255

 لعبة ماكرة ولغزا مدهشا 3884 50(3256

 لعبة ماكرة ولغزا مدهشا 3885 50(3257

3258)3886 

Teach Yourself Microsoft Windows 2000 

Professional 

3259)3887 

 EXcelالمرجع االساسى لمستخدمى 

2000.Microsoft 

3260)3888 

 صنفا من المقليات 166.عالم المقليات والمحمرات

 والمحمرات لمائدتك

3261)3889 

 صنفا من المقليات 166.عالم المقليات والمحمرات

 والمحمرات لمائدتك

 .أشهى أطباق البطاطس 3890(3262

 .أشهى أطباق البطاطس 3891(3263

 بسم هللا الشافى 3892(3264

 بسم هللا الشافى 3893(3265

 .الغذاء والتغذية 3896(3266

 .الغذاء والتغذية 3897(3267

 .أمراض سوء التغذية 3898(3268

 .أمراض سوء التغذية 3899(3269

 عالم الفطريات 3900(3270

3271)3901 

السمية والبيئة والتفاعالت الحيوية للكيمائيات 

 .والمبيدات

 .الفطريات الصناعية 3902(3272

 .اساسيات علوم النبات 3903(3273

 .المملكة النباتية 3904(3274

 أسس تدوير النفايات 3905(3275

3276)3906 

التلوث البيئى وخطره الدائم على -الصحه والبيئه 

 صحتنا

 .منظفات البيئة 3907(3277

 /تلوث البيئة اهم قضايا العصر المشكلة و الحل 3908(3278

 .مكافحة االمراض النباتية 3910(3279



 أساسيات علم االراضى 3911(3280

 أمراض البذور 3912(3281

3282)3913 

االتجاهات الحديثة فى دراسة اآلفات الحشرية 

 .ومكافحتها فى العالم العربى

3283)3914 

افات محاصيل الخضر والزينة واالشجار الخشبية 

 ومكافحتها

 :صحى ولذيذ  3915(3284

 :صحى ولذيذ  3916(3285

 بدارى التسمين 3917(3286

 بدارى التسمين 3918(3287

 .تكنولوجيا معالجة الماء والصرف الصناعى 3919(3288

 .األرض والماء والتنمية 3920(3289

 .التداوى والعالج بعيش الغراب 3921(3290

 .التداوى والعالج بعيش الغراب 3922(3291

 /البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث 3923(3292

 .آيس كريم وعصائر عالمية 3924(3293

 .آيس كريم وعصائر عالمية 3925(3294

 وحلوى الفواكه.المربات 3926(3295

 وحلوى الفواكه.المربات 3927(3296

 الحلويات والتورتات.أشهى 3928(3297

 الحلويات والتورتات.أشهى 3929(3298

 /االنسان وتلوث البيئة  3930(3299

 تلوث البيئة وتحديات البقاء 3931(3300

 2000ابدا مع مايكروسوفت وورد  3932(3301

 االعشاب والنساء 3933(3302

 االعشاب والنساء 3934(3303

 الصحة والعالج فى الطبيعة واالعشاب 3935(3304

 العالج باالعشاب قديما وحديثا 3936(3305

 العالج بالتمر والرطب 3937(3306

 الطب األخضر 3938(3307

 الطب األخضر 3939(3308

 تربية األرانب 3940(3309

 تربية األرانب 3941(3310

 تصميم التجارب الزراعية 3942(3311

 /تصميم التجارب الزراعية  3943(3312

 .التقنيات الحديثة لالنتاج التجارى لالسماك 3944(3313

 .األبقار والجاموس: تربية الحيوان الزراعي  3945(3314

 .األبقار والجاموس: تربية الحيوان الزراعي  3946(3315

 :انتاج البصل والثوم 3947(3316

 هندسة التصنيع الغذائي 3948(3317

 هندسة التصنيع الغذائي 3949(3318

 هندسة التصنيع الغذائي 3950(3319

 هندسة التصنيع الغذائي 3951(3320

 هندسة التصنيع الغذائي 3952(3321

 هندسة التصنيع الغذائي 3953(3322

 .عيش الغراب وعالمه الساحر 3954(3323

 تربية ماشية اللبن 3955(3324

 تربية ماشية اللبن 3956(3325

 (i a s )مقارنة معايير المحاسبة الدولية 3957(3326

 (i a s )مقارنة معايير المحاسبة الدولية 3958(3327

 محاسبه الشركات 3959(3328

 محاسبه الشركات 3960(3329



 معايير المحاسبه المصريه 3962(3330

3331)3964 

التطبيق -معايير النحاسبة المصرية االطار النظرى

 العملى

 تطوير اداء و تجديد المنظمات 3965(3332

 تطوير اداء و تجديد المنظمات 3966(3333

 /المحاسبة المتقدمة 3967(3334

 المحاسبه المتقدمه 3968(3335

3336)3969 

دراسات فى : محاسبة المؤسسات الفندقية 

منهج علمى لتخطيط و رقابة و قياس : المحاسبة 

 drذtkاألداء 

 في محاسبة التكاليف في مجالي التخطيط و الرقابة 3970(3337

 االداء المالى لمنظمات االعمال والتحديات الراهنه 3971(3338

 بورصة االوراق المالية 3972(3339

 /أساسيات هندسة التصنيع الزراعي 3973(3340

3341)3974 

الدليل التطبيقى لتنمية الثروة الحيوانية وداجنة 

 واالسماك ونحل العسل ودودة القز

3342)3975 

الدليل التطبيقى لتنمية الثروة الحيوانية وداجنة 

 واالسماك ونحل العسل ودودة القز

3343)3976 

زراعتها ، رعايتها وانتاجها فى الوطن : نخلة التمر 

 العربي

 انتاج القطن 3977(3344

 انتاج القطن 3978(3345

 مقدمة فى الوراثة الكمية 3979(3346

 مقدمة فى الوراثة الكمية 3980(3347

 /أفات النخيل والتمور فى العالم العربى 3981(3348

 فسيولوجيا التناسل في الحيوانات الثديية 3984(3349

 .فضالت الحيوان الزراعى واالستفادة منها 3985(3350

 منظمات النمو واالزهار واستخدامها فى الزراعة 3986(3351

 منظمات النمو واالزهار واستخدامها فى الزراعة 3987(3352

 .الجرارات الزراعية  3988(3353

 .الجرارات الزراعية  3989(3354

3355)3990 

الخلية وأنواعها  : 1فسيولوجيا االنتاج الحيوانى ج

 .المتخصصة

 الوجيز في امراض العنب 3991(3356

 .تكنولوجيا الزراعات المحمية 3992(3357

3358)3993 

النظرى .(الهستوكمسترى  )أسس كيمياء األنسجة 

 والعملى

 .التسويق الزراعى 3994(3359

 .زراعة القمح 3995(3360

 .زراعة القمح 3996(3361

 .المبادئ التطبيقات ، المشاكل واألرباح: أبقار اللبن  3997(3362

 الفراولة زراعتها ورعايتها وانتاجها 3998(3363

 الفراولة زراعتها ورعايتها وانتاجها 3999(3364

 .عسل النحل ومنتجاته 4000(3365

 .عسل النحل ومنتجاته 4001(3366

 .انتاج اللبن واللحم من المراعى 4002(3367

3368)4003 

سلسلة النواحى الفنية فى انشطة االنتاج الحيوانى 

 تربية وتسمين العجول-6

3369)4004 

سلسلة النواحى الفنية فى انشطة االنتاج الحيوانى 

 تربية وتسمين العجول-6

 /تقدير عمر الحيوانات الزراعية وأوزانها  4005(3370

 /تقدير عمر الحيوانات الزراعية وأوزانها  4006(3371



 .هندسة الرى والصرف 4007(3372

 آفات وأمراض نحل العسل 4008(3373

 آفات النيماتودا الزراعية 4009(3374

 آفات النيماتودا الزراعية 4010(3375

 الزهور ونباتات الزينة و تصميم و تنسيق الحدائق 4011(3376

 .النباتات الشوكية والعصارية 4012(3377

 .صناعة الزيوت والدهون 4013(3378

3379)4014 

ديناميكية السموم و الملوثات البيئية و إستجابة 

 /الجهاز التنفسى و الدورى لها

 هموم االنسان والبيئة 4015(3380

 .الفيرويد واألمراض الفيرويدية 4016(3381

 /الغذاء صحة ورشاقة  4017(3382

 قاموس التغذية 4018(3383

 ترشيد المبيدات فى مكافحة االفات 4019(3384

 األشجار والبيئة 4020(3385

 .مدخل الهندسة الوراثية: البيولوجية الجزئية  4021(3386

 /األطعمة والتغذية فى المنازل والفنادق والمطاعم 4022(3387

 .أضرار الغذاء والتغذية 4023(3388

 .تكنولوجيا صناعة الحبوب ومنتجاتها 4024(3389

3390)4025 

أسس حفظ وتصنيع .تكنولوجيا الصناعات الغذائية

 األغذية

 تلوث االراضى 4026(3391

3392)4027 

المكافحة المستنيرة لألمراض النباتية بين الحاضر 

 /والمستفبل 

 الفطريات والسموم الفطرية 4028(3393

 /المبيدات الفطرية ومكافحة اآلمراض النباتية 4029(3394

 التحاليل الطبيعية و الكيماوية للزيوت و الدهون 4030(3395

 التحاليل الطبيعية و الكيماوية للزيوت و الدهون 4031(3396

 األسس العلمية.تكنولوجيا الجبن 4032(3397

 /األلوان الطبيعية فى األغذية واألدوية  4034(3398

 /األلوان الطبيعية فى األغذية واألدوية  4035(3399

3400)4036 

الطرق العملية لتقدير المكونات الكيميائية فى 

 األنسجة النباتية

3401)4037 

الطرق العملية لتقدير المكونات الكيميائية فى 

 األنسجة النباتية

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 4038(3402

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 4039(3403

 .(الميكروتكنيك)التحضيرات النباتية والفحص المجهرى  4040(3404

 .(الميكروتكنيك)التحضيرات النباتية والفحص المجهرى  4041(3405

 =الزيتون  4042(3406

 استنساخ االنسان حيا او ميتا 4043(3407

 االستنساخ بين العلم والدين 4044(3408

 حول هندسة الوراثة وعلم االستنساخ 4045(3409

 /الميكروبيولوجيا التطبيقية  4046(3410

 /الميكروبيولوجيا التطبيقية  4047(3411

 /فيروسات النبات 4048(3412

 فيروسات النبات 4049(3413

 أطلس الفقاريات 4050(3414

 المحاسبه الماليه 4051(3415

 تقليل العمالة 4052(3416



 تقليل العمالة 4053(3417

 .التحسين الوراثى ألصناف الخضر 4054(3418

3419)4055 

اساسيات وفسيولوجيا الخضر مع استعراض لمشاكل 

 /االنتاج الفسيولوجيةووسائل الحد من اضرارها

 أسس الكيمياء الحيوية 4056(3420

 أسس الكيمياء الحيوية 4057(3421

 الفاكهة متساقطة األوراق 4058(3422

 .انتاج وتربية العجول 4060(3423

 /األساسيات الهندسية لآلالت الزراعية  4062(3424

 المانجو 4063(3425

 .فضالت الحيوان الزراعى واالستفادة منها 4064(3426

 اآلالت الزراعية 4065(3427

 اآلالت الزراعية 4066(3428

 /الخبرة العلمية والعملية فى انتاج الدواجن 4067(3429

 /الخبرة العلمية والعملية فى انتاج الدواجن 4068(3430

3431)4069 

علم التكنولوجيا الوراثية و : مستقبلنا الوراثى 

 أخالقياته

3432)4072 

نظم االدارة البيئية و المواصفات القياسية العالمية أيزو 

14000 

3433)4073 

دراسات فى المعايير الدولية للمراجعة تحليل وإطار 

 للتطبيق

 تحليل واطار للتطبيق.المعايير الدولية للمراجعة 4074(3434

 الوعد والوعيد.مياه النيل 4075(3435

 الوعد والوعيد.مياه النيل 4076(3436

 معجم اكسفورد الوجيز 4077(3437

 معجم اكسفورد الوجيز 4078(3438

 القاموس اإلسالمى الموجز 4079(3439

 القاموس اإلسالمى الموجز 4080(3440

 :المورد  4081(3441

 المورد 4083(3442

 موسوعة مصطلحات الجات ومنظمة التجارة العالمية 4084(3443

 كيف تصبح مديرا لشبكة الكمبيوتر 4085(3444

 :(9000االيزو)نظام الجودة الشاملة 4086(3445

 االنترنت 4087(3446

 االنترنت 4088(3447

 تسويق الخدمات المصرفية 4089(3448

 ادارة األولويات األهم أوال 4090(3449

 الخصوصية فى عصر المعلومات 4091(3450

 الخصوصية فى عصر المعلومات 4092(3451

 :2001-2000تقرير عن التنمية فى العالم  4093(3452

 :2001-2000تقرير عن التنمية فى العالم  4094(3453

 :مرشد األذكياء الكامل إلى التسويق على األنترنت  4095(3454

 ادارة تحديات المستقبل 4096(3455

3456)4099 WINDOWS 2000 PROFESSIONAL 

 : المشكلة والحل2000عام  4100(3457

 :ادارة المنظومات األنتاجية 4101(3458

 عولمة الفقر 4102(3459

 :العولمة واالقليمية  4103(3460

 /دليل االنترنت المصور ويب هنتر  4105(3461

 تكنولوجيا االداء من التقيم الى التحسين 4106(3462

 الحاسب اآللي 4107(3463



(قاموس المورد  ) 4108(3464 عربى-إنجليزى  = 

 :جنون العولمة 4109(3465

 :جنون العولمة 4110(3466

 ادارة المنظومات األنتاجية 4111(3467

3468)4112 

 How Russian= كيف تحولت روسيا القتصاد السوق 

became a market economy 

 كيف تحولت روسيا القتصاد السوق 4113(3469

 تكنولوجيا االدْاء من التقييم إلى التحسين 4114(3470

 تكنولوجيا األداء من التقييم إلي التحسين 4115(3471

 :سوفت ايمدج ثرى دى 4116(3472

 مقدمة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 4117(3473

 /نظم الحماية من قراصنة الكمبيوتر 4118(3474

 .محاصيل الخضر 4119(3475

 /انتاج وتربية القرعيات 4120(3476

3477)4121 

المنهج العلمى : الجزء األول. أصول البحث العلمى

 .وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية

3478)4122 

المنهج العلمى : الجزء األول. أصول البحث العلمى

 .وأساليب كتابة البحوث والرسائل العلمية

 .تكنولوجيا الزراعات المحمية 4123(3479

3480)4124 

األساليب الزراعية المتكاملة لمكافحة أمراض وآفات 

 .وحشائش الخضر

 .التكنولوجيا الحيوية وأفاق القرن الحادي والعشرين 4125(3481

3482)4126 

اساسيات وفسيولوجيا الخضر مع استعراض لمشاكل 

 /االنتاج الفسيولوجيةووسائل الحد من اضرارها

 .تكنولوجيا انتاج الخضر 4127(3483

 .(كراسات علمية )البيوتكنولوجيا فى الطب والزراعة  4128(3484

 اصول المالية العامة الحديثة 4129(3485

 اصول المالية العامة الحديثة 4130(3486

 اصول المالية العامة الحديثة 4131(3487

 اصول المالية العامة الحديثة 4132(3488

 اصول المالية العامة الحديثة 4133(3489

 اصول المالية العامة الحديثة 4134(3490

 اصول المالية العامة الحديثة 4135(3491

 اصول المالية العامة الحديثة 4136(3492

 اصول المالية العامة الحديثة 4137(3493

 اصول المالية العامة الحديثة 4138(3494

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4139(3495

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4140(3496

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4141(3497

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4142(3498

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4143(3499

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4144(3500

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4145(3501

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4146(3502

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4147(3503

 مقدمة فى اقتصاديات النقود والبنوك 4148(3504

 االقتصاد االدارى 4149(3505

 االقتصاد االدارى 4150(3506

 االقتصاد االدارى 4151(3507

 االقتصاد االدارى 4152(3508



 االقتصاد االدارى 4153(3509

 االقتصاد االدارى 4154(3510

 االقتصاد االدارى 4155(3511

 االقتصاد االدارى 4156(3512

 االقتصاد االدارى 4157(3513

 االقتصاد االدارى 4158(3514

3515)4159 

- عربي ، عربي - المورد مزدوج قاموس إنكليزي 

 إنكليزي

(قاموس المورد  ) 4160(3516 عربى-إنجليزى  = 

(قاموس المورد  ) 4161(3517 عربى-إنجليزى  = 

 2002االتجاهات االقتصادية االستراتيجية  4162(3518

 2002االتجاهات االقتصادية االستراتيجية  4163(3519

 التنمية المستدامة فى عالم دائم التغير 4164(3520

 التنمية المستدامة فى عالم دائم التغير 4165(3521

 نظم الرى الحديث باألراضى الجديدة والصحراوية 4166(3522

 انتاج الخضر البقولية 4167(3523

 تربية وانتاج األرانب 4168(3524

 تربية وانتاج األرانب 4169(3525

 /أحدث الطرق النتاج ورعاية األرانب  4170(3526

 احدث الطرق النتاج ورعاية االرانب 4171(3527

 الصقارة و تدريب الصقور 4172(3528

 الصقارة و تدريب الصقور 4173(3529

 البييئةوالهندسة الوراثية البعد اإلجتماعي 4174(3530

 البييئةوالهندسة الوراثية البعد اإلجتماعي 4175(3531

 دليلك الي تغذية االبقار 4176(3532

 دليلك الي تغذية االبقار 4177(3533

 .احدث طرق انتاج الحرير الطبيعى 4178(3534

 .احدث طرق انتاج الحرير الطبيعى 4179(3535

 /دليل المستثمر فى اإلنتاج الحيوانى  4180(3536

 دليل المستثمر في اإلنتاج الحيواني 4181(3537

 زراعة الماشية واألغنام في المزراع والحظائر 4182(3538

 زراعة الماشية واألغنام فى المزارع والحظائر 4183(3539

 المرشد الزراعى فى تربية وانتاج الرومى 4184(3540

 المرشد الزراعى فى تربية وانتاج الرومى 4185(3541

 الصناعات الغذائية 4186(3542

 الصناعات الغذائية 4187(3543

 .تربية واكثار النعام 4188(3544

 .تربية واكثار النعام 4189(3545

 /المرشد الزراعى فى اللبن ومنتجاته  4190(3546

3547)4191 

للهواة )المرجع الشامل فى انتاج وتربية السمان 

  /(والمستثمرين

 الصقارة و تدريب الصقور 4193(3548

3549)4194 

للهواة )المرجع الشامل فى انتاج وتربية السمان 

  /(والمستثمرين

 .تربية الحمام 4195(3550

 .تربية واكثار النعام 4196(3551

 .تربية واكثار النعام 4197(3552

 الصقارة و تدريب الصقور 4199(3553

3554)4204 

زراعة اشجار الفاكهة المتساقطة والمستديمة االوراق 

 في االراضي الجديدة والمستصلحة

 المرشد الزراعى فى زراعة وانتاج الموالح 4208(3555

 المرشد الزراعى فى زراعة وانتاج الموالح 4209(3556



 المرشد الزراعى فى زراعة وانتاج الموالح 4210(3557

 المرشد الزراعى فى زراعة وانتاج الموالح 4211(3558

 .زراعة وانتاج الخوخ: المرشد الزراعي في  4212(3559

 .زراعة وانتاج الخوخ: المرشد الزراعي في  4213(3560

 .زراعة وانتاج الخوخ: المرشد الزراعي في  4214(3561

 .زراعة وانتاج الخوخ: المرشد الزراعي في  4215(3562

 زراعة وخدمة التين: المرشد الزراعي في 4216(3563

 زراعة وخدمة التين: المرشد الزراعي في 4217(3564

 زراعة وخدمة التين: المرشد الزراعي في 4218(3565

 زراعة وخدمة التين: المرشد الزراعي في 4219(3566

 زراعة الفاكهة في المشاتل و المراقد 4220(3567

 زراعة الفاكهة في المشاتل و المراقد 4221(3568

 زراعة الفاكهة في المشاتل و المراقد 4222(3569

 زراعة الفاكهة في المشاتل و المراقد 4223(3570

 بساتين الفاكهة مستديمة األوراق 4224(3571

 بساتين الفاكهة مستديمة االوراق 4225(3572

 بساتين الفاكهة مستديمة االوراق 4226(3573

 بساتين الفاكهة مستديمة االوراق 4227(3574

 نظم الرى الحديث باألراضى الجديدة والصحراوية 4228(3575

 نظم الرى الحديث باألراضى الجديدة والصحراوية 4229(3576

 تكنولوجيا الزراعة الحيوية 4230(3577

 تكنولوجيا الزراعة الحيوية 4231(3578

 مفترق الطرق 4232(3579

 مفترق الطرق 4233(3580

 مفترق الطرق 4234(3581

 مفترق الطرق 4235(3582

 مفترق الطرق 4236(3583

 ادارة المشروعات بنجاح 4237(3584

  /(والتنمية المحلية)التمويل المحلي  4238(3585

 (والتنمية المحلية)التمويل المحلى 4239(3586

 ادارة المكاتب الحديثة 4240(3587

 االتصال التنظيمى 4241(3588

 االتصال التنظيمى 4242(3589

 ادارة التغير 4243(3590

 :ادارة التغيير 4244(3591

 االداره نظريات ومبادئ 4245(3592

 :تقييم االداء 4246(3593

 :تقييم االداء 4247(3594

 التفاوض في الحياة واألعمال 4248(3595

 التفاوض في الحياة واألعمال 4249(3596

 .تنمية القيادة بناء القوى الحيوية 4250(3597

 .تنمية القيادة بناء القوى الحيوية 4251(3598

 :إدارة المشروعات الصغيرة  4252(3599

 :إدارة المشروعات الصغيرة  4253(3600

 T Q Mثالثية إدارة الجودة الشاملة  4255(3601

 القيادة العليا واالداء 4256(3602

 القيادة العليا واألداء 4257(3603

 إدارة الجامعات العربية فى ضوء المواصفات العالمية 4258(3604

 إدارة الجامعات العربية فى ضوء المواصفات العالمية 4259(3605

 االدارة الحديثة 4260(3606



 االدارة الحديثة 4261(3607

 التسويق الدولى 4262(3608

 التسويق الدولى 4263(3609

 اقوال عاشت 4264(3610

 اقوال عاشت 4265(3611

 .تعليم مهارات التفكير 4266(3612

 تعليم مهارات التفكير 4267(3613

 تعليم التفكير فى عصر المعلومات 4268(3614

 تعليم التفكير فى عصر المعلومات 4269(3615

 كيف تصبح بائعا محترفا 4270(3616

 /طرق إعداد المشروعات البحثية 4271(3617

 وسائل التدريب الفعالة 4272(3618

 كيف تحسن مهارات االتصال مع االخرين ؟ 4273(3619

 كيف تجرى مقابالت شخصية ناجحة 4274(3620

 مهارات إدارة األداء 4275(3621

 /كيف تضع نظاما للحوافز والمكافات  4276(3622

 كيف تنظم ندوة ناجحة ؟ 4277(3623

 كيف تتغلب على منافسيك ؟ 4278(3624

 كيف تحسن من أداء موظفيك ؟ 4279(3625

 كيف تقود الموظفين للعمل بروح الفريق 4280(3626

 كيف تجري بحثاً تسويقياً للمنتج الجديد 4281(3627

3628)4282 

كيف تستخدم البريد اإللكتروني في تطوير خدمة 

 العمالء

 كيف تتعامل مع التغييرات المؤسسية 4283(3629

 كيف تكتب خطة تسويقية ناجحة ؟ 4284(3630

 كيف تقيم اداء موظفيك 4285(3631

 كيف تختار و تعين الموظفين الجدد 4286(3632

 كيف تهتم بالعميل و تحافظ على والئه 4287(3633

 فن االدارة بالتفويض 4288(3634

 كيف تنظم وتدير االجتماعات 4289(3635

 كيف تروج لمنتجاتك 4290(3636

 التسويق من خالل عالقتك بالعمالء 4291(3637

 ال تحزن 4292(3638

 /تبسيط ترقية واصالح الكمبيوتر 4293(3639

  لويندوز للمبتدئين2000باور بوينت  4294(3640

  لويندوز للمبتدئين2000وورد  4295(3641

 = لويندوز للمبتدئين 2000إكسيل  4296(3642

  لويندوز للمبتدئين2000أكسيس  4297(3643

 /visual basic 6تيسير  4298(3644

3645)4299 

المرجع فى أساسيات وأسرار البرمجة بإستخدام 

VISUAL BASIC 6للمبتدئين  

 كيف تستخدم شبكة االنترنت فى البحث العلمى 4301(3646

 .الكمبيوتر المرجع الكامل 4302(3647

 ويندوز إم إي إصدار األلفية 4303(3648

3649)4304 

مرشد االذكياء الكامل الى مايكروسوفت اكسيل 

2000 

 2000تبسيط وورد  4305(3650

 .2000تبسيط أكسيس  4306(3651

  /2000تبسيط مايكروسوفت أوفيس  4307(3652

  للنوافذ12كتاب التدريب األساسى أوتوكاد  4308(3653

 3D : 12كتاب التدريب األساسى أوتوكاد  4309(3654

  يوما21 فى C++علم نفسك  4310(3655



 /المرجع األساسي لمستخدمي الفوتوشوب 4312(3656

 XPمايكروسوفت اوفيس  4313(3657

 .الكمبيوتر المرجع الكامل 4314(3658

3659)4315 

 Microsot Wordالمرجع االساسى لمستخدمى 

2002. 

3660)4316 

 Microsoft excelالمرجع األساسي لمستخدمي 

2002 

  فى يوم واحدمجدى محمد ابوexcel 20تعلم  4317(3661

3662)4318 

مرشد االذكياء الكامل الى مايكروسوفت اكسيل 

2000 

 2002فرونت بيدج : علم نفسك الدليل المصور  4319(3663

 التجارة االلكترونية.مرشد االذكياء الكامل 4320(3664

 .4اساسيات ثرى دى ستوديو ماكس  4321(3665

 .التسويق على االنترنت 4322(3666

3667)4323 

مرشد االذكياء الكامل الى مايكروسوفت اكسيل 

2000 

3668)4324 

مرشد االذكياء الكامل الى مايكروسوفت اكسيل 

2000 

  في لحظة2002فرونت بيدج  4325(3669

3670)4326 

مرشد االدكياء الكامل كيف تحمى طفلكمن المواقع 

 الضارة علىاالنتلرنت

 علم نفسك اإلنترنت والشبكة العنكبوتية 4327(3671

3672)4328 

 21 في 2000علم نفسك مايكروسوفت فرونت بيدج 

 يوما

 /دليل الصفحات الصفراء لالنترنت والشبكة العنكبوتية 4329(3673

  دليل المبتدئين8iأوراكل  4330(3674

 .Power Point 2002المرجع االساسى لمستخدمى  4331(3675

  /WINDOWS XPالمرجع األساسى لنظام التشغيل  4333(3676

 visual basic.netالبرمجة المتقدمة باستخدام  4334(3677

 photshop 7المرجع االساسى لمستخدمى  4335(3678

 ACCESS 2002المرجع االساسي لقاعدة البيانات  4336(3679

 /Office xpتيسير  4337(3680

 FLASH 5المرجع االساسى لمستخدمى  4338(3681

 6فوتوشوب : علم نفسك الدليل المصور  4339(3682

 ويندوز مى ميلينيوم للمبتدئين 4340(3683

 . في يوم واحدWORD 2002تعلم  4342(3684

  فى يوم واحدمجدى محمد ابوexcel 20تعلم  4343(3685

 تعلم مايكروسوفت فورنت بيدج 4345(3686

 دورة سريعة في عطلة نهاية األسبوع : 4دريم ويفر  4346(3687

 :Windows XPتعلم  4347(3688

  في يوم واحدMicrosoft excel 2002تعلم  4348(3689

3690)4349 

الرجع فى اساسيات واسرار الحاسب اااللى 

 للمبتدئين

  :Visual Basic.NETتيسير  4350(3691

 دورة سريعة فى عطلة نهاية اإلسبوع : 5فالش  4351(3692

3693)4352 ++C من البداية 

 /2000المرجع الكامل اوتوكاد  4353(3694

  /Visual Basic.netالمرجع األساسى لمستخدمى  4354(3695

 تعرف على الحاسب الشخصى 4355(3696



 .Power Point 2002المرجع االساسى لمستخدمى  4356(3697

 HTMLتبسيط إنشاء صفحات الويب باستخدام لغة  4357(3698

 جافا سكريبت 4358(3699

 .ASP 3صفحات أكتيف سيرفر  4359(3700

 كيف تبنىعالقات ناجحة 4360(3701

 كيف تبنىعالقات ناجحة 4361(3702

 ببساطة.. اإلدارة  4362(3703

 ببساطة.. اإلدارة  4363(3704

 اتقن مهارة تتخطى عقبة 4364(3705

 اتقن مهارة تتخطى عقبة 4365(3706

 وراء كل عظيم مهارة 4366(3707

 مشكالت و حلول إدارية: وراء كل عظيم مهارة  4367(3708

 صياغة االفكار 4368(3709

 صياغة االفكار 4369(3710

 دليلك الى عروض قوية ومؤثرة 4370(3711

 .مهارات ادارة الجودة الشاملة فى التدريب 4372(3712

 مهارات إدارة األزمات 4373(3713

 مهارات التفويض الفعال 4374(3714

 :مهارات العمل الجماعي 4376(3715

 كيف تحدد اهدافك بنجاح وواقعية 4377(3716

 كيف تحدد اهدافك بنجاح وواقعية 4378(3717

 سرا إداريا لتحقيق الكثير بالقليل 4379 22(3718

 كيف نفهم وتدير فريق عملك 4380(3719

 كيف تنظم شئونك وشئون اآلخرين 4381(3720

 ادارة ضغوط العمل والحياة 4382(3721

3722)4383 

كيف تنمى مهارات االبتكار و اإلبداع الفكري فى ذاتك 

 مؤسستك.. أفرادك .. 

 رؤية إدارية وتربوية فى تنظيم الذات 4384(3723

 االنضباط دون عقاب 4385(3724

 يمكنك ان تطلب منهم ان يعملوا 4386(3725

 :زبائن مدى الحياة  4387(3726

 :زبائن مدى الحياة  4388(3727

3728)4389 

 سؤاال بارعا 555: ماذا تسال عندما ال تعرف ماذا تقول 

 تساعدك على النجاح فى عملك

 :” فى العمل”الحصول على أفضل ما لدى الناس  4390(3729

 أساسيات إدارة األفراد بنجاح: المدير الخارق  4391(3730

 المحادثات الصعبة 4392(3731

مؤسستك ، فريقك ، نفسك: طريقة لتطوير  4393 1001(3732  

 تحقيق النجاح بفكرة تلو األخرى: غير أسلوبك  4394(3733

 :أساليب الناس في العمل  4395(3734

 .فن ومهارة التعامل مع الناس 4396(3735

 اسئلة تصل بك الى الهدف 4397(3736

3737)4398 

الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا الى مراكش 

1947 - 1994 

 اليهودية و اليهود 4399(3738

 هبوط االنسان على القمر 4401(3740

 االستنساخ بين العلم والدين 4402(3741

 .كيف تحمي نفسك وأسرتك من خطر التلوث الغذائي 4403(3742

 الذرة والقنبلة الذرية 4400(3739



 .كيف تحمي نفسك وأسرتك من خطر التلوث الغذائي 4404(3743

 :فن االتيكيت الناجح في ادارة االعمال 4405(3744

 :فن االتيكيت الناجح في ادارة االعمال 4406(3745

 فن الحصول على الوضائف و العمل 4408(3746

 فن الحصول على الوضائف و العمل 4409(3747

 :كيف تتخلص من النسيان وضعف الذاكرة 4410(3748

 :كيف تتخلص من النسيان وضعف الذاكرة 4411(3749

 المهمة الممكنة 4412(3750

 حقك الكامل 4413(3751

3752)4414 

كيف تفصل فى النزاعات وتقوم : مفاتيح الغضب 

 بتهدئة الجميع

 / .علم الوراثة يؤكد آدم وحواء من الجنة إلى أفريقيا  4415(3753

 فن االسترخاء 4416(3754

 فن االسترخاء 4417(3755

 (الطريق الى جائزة نوبل)رحلة عبر الزمن  4418(3756

 (الطريق الى جائزة نوبل)رحلة عبر الزمن  4419(3757

 الرهان على الحصان 4421(3758

 صناديق االستثمار للبنوك والمستثمرين 4424(3759

 اإلصالح اإلقتصادى فى مصر 4425(3760

 اإلصالح اإلقتصادى فى مصر 4426(3761

 2002االتجاهات االقتصادية االستراتيجية  4427(3762

 2002االتجاهات االقتصادية االستراتيجية  4428(3763

 التنمية المستدامة فى عالم دائم التغير 4429(3764

 التنمية المستدامة فى عالم دائم التغير 4430(3765

 كيف تتخلص من عقدة الخجل و تنال إعجاب اآلخرين 4431(3766

 كيف تتخلص من تصرفاتك السلبية 4432(3767

 كيف تتخلص من تصرفاتك السلبية 4433(3768

 :العولمة والتجارة االلكترونية 4434(3769

 كيف تستمتع بحياتك وعملك 4435(3770

 كيف تسيطر على اآلخرين 4436(3771

 كيف تسيطر على اآلخرين 4437(3772

3773)4438 

كيف تفصل فى النزاعات وتقوم : مفاتيح الغضب 

 بتهدئة الجميع

 حقك الكامل 4439(3774

 خمس خطوات نحو التفوق فى الحياة 4440(3775

 خمس خطوات نحو التفوق فى الحياة 4441(3776

 كيف تتقن فن البيع 4443(3777

 /اإلبداع فى المشروعات ودور اإلرتجال الحر 4444(3778

 /اإلبداع فى المشروعات ودور اإلرتجال الحر 4445(3779

 تسويق الصادرات العربية 4446(3780

 تسويق الصادرات العربية 4447(3781

 التجارة اإللكترونية و مهارات التسويق العملي 4448(3782

 التجارة اإللكترونية و مهارات التسويق العملي 4449(3783

 :كيف تبدأ مشروعا وتديرة وتحافظ علية 4450(3784

 كيف تكتب خطة تسويقية ناجحة ؟ 4451(3785

 كيف تضع نظاما للحوافز و المكافأت 4452(3786

 كيف تتغلب على منافسيك ؟ 4453(3787

 أسرار انهاء عملية البيع 4454(3788

 كيف تدير مشروعا صغيرا 4455(3789

 أفضل االجابات ألصعب أسئلة التسويق 4456(3790



 كيف تكتب تقارير متميزة 4457(3791

 كيفية التغلب على الركود االقتصادى 4458(3792

 كيفية تخصيص النفقات في الشركات 4459(3793

 دليل المصدرين 4460(3794

 ادارة المشروعات بنجاح 4461(3795

 ادارة المشروعات بنجاح 4462(3796

 كيف تجرى مقابالت شخصية ناجحة 4463(3797

 :كيف تبدأ مشروعا وتديرة وتحافظ علية 4464(3798

 /التسويق اإلبتكاري  4465(3799

 /التسويق اإلبتكاري  4466(3800

 عادة ألكثر رجال المبيعات نجاحا 4467 25(3801

 عادة ألكثر رجال المبيعات نجاحا 4468 25(3802

 خطأ شائعا فى مجال المبيعات وكيفية تجنبها25أكثر  4469(3803

3804)4470 

 إستراتيجية للبيع سوف تزيد حجم مبيعاتك 25أكثر 

 فورا تجنبها

3805)4471 

 يوما للحصول على القوة والسلطة فى تعاملك مع 21

 اآلخرين

 إحداث التغيير لكل شخص تلو االخر 4472(3806

 The trainer’s tool kit= وسائل المدرب الناجح  4473(3807

 أساسيات إدارة األفراد بنجاح: المدير الخارق  4474(3808

 اذا كنت مديرا ناجحا كيف تكون اكثر نجاحا 4475(3809

 المدير الفورى 4476(3810

 :دليل تخطيط السوق  4477(3811

 االنضباط دون عقاب 4478(3812

3813)4479 

 Managing= التغلب على سلبيات العمل 

Workplace Negativity 

  قرارا21ُ قراراٌ إدارياً على اإلطالق وأسوأ 74أعظم  4480(3814

 مهارات إدارة المشروعات الصغيرة 4481(3815

 أدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي 4482(3816

 المهمة الممكنة 4483(3817

3818)4484 

 طريقة ملهمة وعملية إلدخال 52: جدد حياتك 

 تحسينات على حياتك

 بيع الالمرئى 4485(3819

 دراسة الجدوى و إدارة المشروعات الصغيرة 4486(3820

مؤسستك ، فريقك ، نفسك: طريقة لتطوير  4487 1001(3821  

3822)4488 

حث: طريقة لشحن طاقات الموظفين  1001  

 الموظفين على رفع أدائهم الى أقصى درجة

 فن اجراء مقابالت التوظيف 4489(3823

 الصناعات الصغيرة والحرفية فى مصر 4490(3824

 اساسيات التسويق 4491(3825

 كتيب التحفيز 4492(3826

 كيف تنجح في ادارة فريق عمل 4493(3827

 طرق كسب الزبائن و زياده االرباح 4494(3828

3829)4495 

كيف تكسب ثقة الزبائن وتحافظ : طرق كسب الزبائن 

 عليهم

 التفوق اليابانى ومالمح التجربة العربية 4496(3830

 /تفويض المسؤليه بأسلوب أكثر فاعليه 4497(3831

 كيف تكون مديرا ناجحا 4498(3832

 كيف تكون مديرا ناجحا 4499(3833

 كيف تصبح قائدا ناجحا 4500(3834

 كيف تصبح قائدا ناجحا 4501(3835



 بناء عالقات افضل فى العمل 4502(3836

3837)4503 

كيف تغير اثنى عشر نمطا من أنماط : ذروة النجاح 

 السلوك التي تعيقك عن المضي قدما

3838)4504 

كيف تغير اثنى عشر نمطا من أنماط : ذروة النجاح 

 السلوك التي تعيقك عن المضي قدما

 أسرار أحد رجال المبيعات: المبيعات العمالقة  4505(3839

 أسرار أحد رجال المبيعات: المبيعات العمالقة  4506(3840

 /األرهاب صناعة غير اسالمية 4507(3841

 الديناميكا الحرارية للهندسة الزراعية 4512(3842

3843)4513 

اكتشف شخصيتك وتعرف على مهاراتك فى الحياة 

 /والعمل والقيادة

3844)4514 

افاق الرعاية ”المتفوقون الموهوبون المبدعون 

 .”والتاهيل 

 تنمية القدرات االبتكارية 4515(3845

 .المحاصيل الزراعية فى المملكة العربية السعودية 4516(3846

 إنتاجها و نوعيتها: بذور المحاصيل  4517(3847

 :الذرة الصفراء 4518(3848

 االسس التطبيقية في تخطيط التجارب الزراعية 4519(3849

 أسس تنمية الغابات 4520(3850

 المحاصيل الحبوبية و البقولية 4521(3851

 visual basic.netالبرمجة المتقدمة باستخدام  4522(3852

  /Visual C++ . Netالبرمجة المتقدمة باستخدام  4523(3853

 /ادارة قواعد البيانات الحديثة 4524(3854

 /2002المرجع السريع فى أكسيس  4525(3855

 كيف تتجاوز مخاطر االستثمار فى األسهم الدولية 4526(3856

 التضخم 4528(3857

 االسس العامة لنظرية النمو االقتصادى 4529(3858

 :العولمة والتجارة االلكترونية 4530(3859

 المتغيرات االقتصادية الدولية 4531(3860

3861)4532 

دراسات فى التطورات االقتصادية العالمية واالقليمية 

 المعاصرة

 كيف تتحدث وتستمع بفاعلية 4533(3862

 فن إجراء المقابالت الشخصية 4534(3863

 قوة االعتزاز بالنفس 4535(3864

 العمل مع ذوي الطباع الصعبة 4536(3865

 كيف تقيم موظفيك بفعالية 4537(3866

3867)4538 

كل ما لم يطلعوك عليه عندما : فكر كما يفكر المدراء 

 قاموا بترقيتك إلى منصب المدير

 .تخطيط وانشاء مزارع الدواجن 4539(3868

 :اساسيات انتاج االسماك  4540(3869

 ماشية اللبن واللحم 4541(3870

3871)4542 

دليل شباب الخريجين والمستثمرين لمشروعات 

 االنتاج الحيوانى

 االعالف و تغذية الحيوان 4543(3872

 االبل 4544(3873

 .اساسيات تغذية واعالف الحيوان 4545(3874

 .امراض الحيوان واجراءات الوقاية والسيطرة والعالج 4546(3875

 /فيزيولوجيا التناسل والتلقيح االصطناعى 4547(3876

 (التكاثر واالضرار)فسيولوجيا الحيوان  4548(3877
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اساليب المحاسبة اإلدارية للقادة اإلداريينوغير 

 /التجاريين
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نظم المعلومات المحاسبية فى تقييم المشروعات 
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 المرشد األساسى فى التجارة االلكترونية 4556(3885
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كيف تركز على: خطوة لتصبح مديرا ناجحا  80  

 أساسيات إدارة األفراد بشكل صحيح
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من الفشل إلى النجاح كلمة الجنراالت و من الهزيمة 
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 الموالح 4612(3934

3935)4613 

زراعتها ، رعايتها وانتاجها فى الوطن : نخلة التمر 

 العربي
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دراسات فى التطورات االقتصادية العالمية واالقليمية 

 المعاصرة
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الواردات والصادرات والتعريفة الجمركية مع دراسة 

 للسوق العربية المشتركة
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رجال بال .. العنف ضد المراءة فى مصرنساء بال حقوق 
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االنتاجية الزراعية بين البحث العلمى واالرشاد 

 .الزراعي
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 SPSS FOR WINDOWS: التحليل االحصائى للبيانات  4857(4175

 .العالم على شاشة الكمبيوتر: االنترنت  4858(4176

 .Microsoft .Netتقديم  4859(4177

 البترول العربى 4860(4178

 البترول العربى 4861(4179

 اإلقتصاد التطبيقى فى إدارة اآلعمال 4862(4180

 اإلقتصاد التطبيقى فى إدارة اآلعمال 4863(4181

 .النقود والبنوك واالقتصاد 4864(4182

 النقود و البنوك و االقتصاد 4865(4183

 الدول النامية والعولمة 4866(4184

 الدول النامية والعولمة 4867(4185

 االقتصاديات الجديدة للمعلومات وتطوير االستراتيجية 4868(4186

 االقتصاديات الجديدة للمعلومات وتطوير االستراتيجية 4869(4187

 /المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال 4870(4188

4189)4871 

امين لطفى فى المراجعة مراجعة .موسوعة د

 تكنولوجيا المعلومات

 :المحاسبة باستخدام الحاسب 4872(4190

 المراجعة 4873(4191

4192)4874 Accountants’ handbook / 

 القطاع المالى وتمويل التنميةفى مصر 4875(4193

 القطاع المالى وتمويل التنمية فى مصر 4876(4194

 .ماثيماتيكا الرياضيات باستخدام الكمبيوتر 4877(4195

 الرياضيات باستخدام الكمبيوتر:ماثيماتيكا  4878(4196

 /المحاسبة الدولية 4879(4197

 .السياسات االقتصادية الزراعية 4880(4198

 هيدروفيزياء األراضى والرى والصرف المزرعى 4881(4199

 طرق االستفادة من المخلفات الزراعية 4882(4200

 السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها.تلوث البيئة 4883(4201

 ادارة المشروعات 4884(4202

 .مقدمة في علم المحاصيل 4885(4203

 فسيولوجيا المحاصيل 4887(4204

4205)4888 

دراسة عن السلوك واإلنتاج ورعاية .نحل العسل

 المناحل

 .التكنولوجيا الحيوية وأفاق القرن الحادي والعشرين 4889(4206

 :الحشائش البرية  4890(4207

4208)4891 

وأثره على النظام الحيوي والحد ون .التلوث البيئي

 آثاره

 عالم البويات 4892(4209



4210)4893 

كيف تجعل االجتماعات : كيف تكون االجتماعات فعالة

 مجدية وناجحة

 /صورة المستقبل كيف نرسم مالمحها  4894(4211

 إدارة األزمات 4895(4212

4213)4896 

االحصاء التطبيقى فى مجال البحوث التربويه 

 والنفسيه واالجتماعيه والرياضيه

 إدارة العالقات العامة المدخل اإلستراتيجى 4897(4214

 /مقدمة في الفهرسة والتصنيف 4899(4215

 :تطبيقات وتدريبات على التصنيف العملى 4900(4216

 موسوعة عجائب الدنيا السبع 4901(4217

 االقتصاد النقدى والمصرفى 4902(4218

 دع القلق واستمتع بالحياة 4903(4219

 !ثروة بين يديك اسمها العقل  4904(4220

 :الوثيقة المصرية ألخالقيات المهنة الطبية 4905(4221

4222)4906 

اتجاهات معاصرة فى ادارة الموارد البشرية النظرية 

 والتطبيق

 االتجاهات الحديثة لقياس وتقييم اداء الموظفين 4907(4223

 :التخطيط االستراتيجى 4908(4224

  ساعة24خطط األعمال التجارية في  4909(4225

 اقتصاديات النقود والبنوك 4910(4226

 االقتصاد النقدى 4911(4227

4228)4912 

إتفاقية األمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 

  قواعد هامبورج1978

 مهارات التفاوض 4913(4229

 مهارات التفاوض والجوانب القانونية للتعاقد 4914(4230

 االستثمار بالنظم االلكترونية واالقتصادية الرقمى 4915(4231

 االدارة الفعالة 4916(4232

4233)4917 

دليل عملى لضمان حل : حل المشكالت خطوة خطوة

 المشكالت حال فعاال

 القيادة االدارية الفعالة 4918(4234

 ديناميات العمل كفريق 4919(4235

 تكنولوجيا المعلومات 4920(4236

 إدارة االجتماعات 4921(4237

 التحول إلى إلكترونية العمل 4922(4238

4239)4923 

التوازن . نصائح .االستراتيجية . الحد من ضغوط العمل 

االغراض . التحليل . االسترخاء . التغيرات . التفويض . 

 االداء. 

 .برمجه واولويات:تنظيم الوقت 4924(4240

 التغيير لمجابهة المتغيرات 4925(4241

 .اتخاذ القرارات 4926(4242

 قرر ونفذ اآلن 4927(4243

 وتقويمهم. . . تقييم فريق العمل  4928(4244

 حرفة النجاح 4929(4245

 .استراتيجيات بناء المهارات السلوكية للقادة اإلداريين 4930(4246

 /أرباح البنوك بين الحالل والحرام  4931(4247

 عادات النجاح السبع 4932(4248

 البيئة و التنمية 4933(4249

 اقرا ادارة المعرفة 4934(4250

 اقرا شخصيتك فى الميزان 4936(4251

 كيمياء السعادة 4937(4252

 اقرا التوازن النفسى 4938(4253



 الملكية الفكرية 4939(4254

 اساسيات علم النبات العام 4940(4255

 /الطرق المعملية الحديثة لتقييم الحبوب ومنتجاتها 4941(4256

 /الطرق المعملية الحديثة لتقييم الحبوب ومنتجاتها 4942(4257

4258)4943 

المشاكل ، تشخيص اإلمراض ، : أمراض النخيل 

 /الوقاية والعالج 

4259)4944 

المشاكل ، تشخيص اإلمراض ، : أمراض النخيل 

 /الوقاية والعالج 

 أساسيات الخضر 4945(4260

 أساسيات الخضر 4946(4261

 .انتاج الفراولة 4947(4262

4263)4948 

 Microsoft: المدخل العملى لنظام التشغيل 

Windows Professional. 

 . فور داميز 2005أوتوكاد  4949(4264

 الدليل المبتكر للبحث عبر اإلنترنت 4950(4265

4266)4951 

 Windows XPالمدخل العلمي لـ نظام التشغيل 

Professional 

 2003إكسيل  4952(4267

 = فورداميز2003مايكروسوفت أوفيس  4953(4268

 .مقدمة في علوم البيئة 4954(4269

 .كيف تحمي نفسك وأسرتك من خطر التلوث الغذائي 4955(4270

 /المرجع الكامل في تقنيات األدارة 4956(4271

 اإلجابات الرائعة ألسئلة مقابالت التوظيف الصعبة 4957(4272

 البرمجة اللغوية العصبية في العمل 4958(4273

 اسس الرياضة 4959(4274

 NPLمدرب البرمجة اللغوية العصبية  4960(4275

 :موسوعه التصدير العربيه  4961(4276

 موسوعة التصدير العربية فى تنمية وتسويق الصادرات 4962(4277

 العادات السبع لألسر االكثر فعالية 4963(4278

 كيف تتعامل مع التغييرات المؤسسية 4964(4279

4280)4966 

الموسوعة العلمية التعلمية االنترنت وتصميم صفحة 

 الويب

4281)4967 

الوثائق : مفاوضات السيادة على الشرق األوسط 

 الالجئين- المياه - الحد من التسليح : السرية 

 دور الدولة والمؤسسات فى ظل العولمة 4968(4282

 من يشد خيوطك؟ 4969(4283

 االنسان و المعرفة فى عصر المعلومات 4970(4284

 ذوره النجاح 4971(4285

 :التدريب علي الحياة  4972(4286

4287)4973 

- فرنسى - القاموس المتخصص التجاري انجليزى 

 عربى

4288)4974 

كيف تضع استراتيجية : خدمة العمالء على االنترنت 

 مربحة لشركتك على االنترنت وما ورائها

 أيقظ قواك الخفية 4975(4289

 سخر عقلك لضمان الصحة ، الثراء و السعادة 4976(4290

 العادات السبع لالقدام على التغيير بشجاعة 4977(4291

 التفكير خارج الصندوق 4978(4292

 الوجه اآلخر للعولمة 4979(4293

 العولمة 4980(4294

 العولمة 4981(4295



 المورد 4982(4296

 عمر بن الخطاب و المشكالت اإلقتصادية المعاصرة 4983(4297

 عمر بن الخطاب و المشكالت اإلقتصادية المعاصرة 4984(4298

4299)4985 

 The 100= سر إلقامة عالقات رائعة 100أبسط 

simple secrets of great relationships 

  /mxمحاضرات في تعليم فالش  4986(4300

 القاموس المتخصص 4987(4301

 القاموس المتخصص 4988(4302

 العالقة االيجارية 4989(4303

 :التجارة اإللكترونية  4990(4304

 قوة التحكم فى الذات 4991(4305

 التفوق اإلدارى وكيفية إكتساب المهارات األساسية 4992(4306

 /االدارة الجبرية 4993(4307

 =الدوافع المحركة للبشر 4994(4308

 .قوة التفكير األيجابى 4995(4309

 . في يومwindow xpتعلم  4996(4310

4311)4998 

العولمة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمع 

 المصرى

 المرشد االساسى فى التجاره األليكترونيه 4999(4312

  فورداميز2004أوتوكاد  5000(4313

4314)5001 

 Microsoft Windowsالمرجع االساسى لمستخدمى 

ME: 

 /من البداية إلى االحتراف صيانة شاشات الكمبيوتر  5003(4315

4316)5004 

من البداية إلى االحتراف االعطال والصيانة وطرق 

 2استقبال االشارات الضعيفة الدش 

 نظام القضاء المصرى 5005(4317

 /وزارة الزراعة  5006(4318

4319)5007 

المياه والزراعه فى مصر بين الظروف الدوليه وتنميه 

 .الموارد المحليه

 /التنظيم القضائي المصري  5008(4320

 Word 2003 for Dummies=  فورداميز 2003وورد  5009(4321

 2003أكسيس  5010(4322

4323)5011 

و عالقتها بأمراض ” الهرمونات النباتية”: منظمات النمو 

 النبات

 دليلك إلى تغذية األبقار 5012(4324

 .مقدمة فى علم تقسيم النبات 5013(4325

 :الدواجن 5014(4326

 .امراض النبات ومقاومتها 5015(4327

 المرجع العربى إلنتاج النعام 5016(4328

 :انتاج السمان فى المشاريع الصغيرة والكبيرة 5017(4329

 /عالج الداء فى صيدلية األعشاب  5018(4330

 .انتاج الجاموس 5021(4331

 .انتاج الجاموس 5022(4332

 تربية الحيوان 5023(4333

 .تربية الدواجن ورعايتها 5024(4334

 /الكيمياء الحيوية 5025(4335

 .أمراض الدواجن وعالجها 5026(4336

 .الالفقاريات 5027(4337

 .الالفقاريات 5028(4338

 مدخل معاصر فى نظم المعلومات المحاسبيه 5029(4339

 :المحاسبة عن القيم العادلة  5030(4340

 نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات 5031(4341



 مراجعة الحسابات و وتكنولوجيا المعلومات 5032(4342

4343)5033 

دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة مع 

تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية 

 /والدولية

 تطوير مهنة المراجعة 5034(4344

4345)5035 

-مشكلة البطالة واثر برنامج االصالح االقتصادى عليها

 تطبيقية-دراسةتحليلية

4346)5036 

المحاسبة عن األدوات والمشتقات المالية وعمليات 

 :الشركات متعددة الجنسية 

4347)5037 

االتجاهات الحديثة فى المحاسبة اإلدارية وتكنولوجيا 

 /المعلومات

 /األرانب والطيور المائية  5038(4348

 /األرانب والطيور المائية  5039(4349

 الخيول 5040(4350

 الخيول 5041(4351

 .الهرمونات والغدد الصماء 5042(4352

 /البيض 5043(4353

 .مكافحة األفات في الزراعة العضوية 5044(4354

 دليلك الى صحة األبقار 5045(4355

 تربية المحاصيل 5046(4356

4357)5047 

تربية المحاصيل لمقاومة االمراض والحشرات وبعض 

 /االفات الزراعية

 /المغذيات الصغرى فى التربة والنبات 5048(4358

 علم االحياء الدقيقة 5049(4359

 .امراض النبات العملى 5050(4360

 .امراض النبات 5051(4361

 .دليل الحقل والمعمل لعلم أمراض األشجار 5052(4362

 .أساسيات امراض النبات 5055(4363

 فن تفكير االنظمة 5056(4364

 رجال سيئو الطباع 5057(4365

 أوأل خالف كل القواعد 5058(4366

 اختبر قدراتك الحسابية 5060(4367

 إختبر مهاراتك الكالمية 5061(4368

 =إختبر إمكانياتك  5062(4369

 اختبر قدراتك اإلدارية 5063(4370

 اختبر شخصيتك 5064(4371

 اختبر أسلوبك اإلدارى 5065(4372

 اختبر قدراتك الذهنية 5066(4373

 إختبر مهاراتك القيادية 5067(4374

4375)5068 

دائماً ما تعرف الكثير عن التفكير : التفكير اإليجابي 

 اإليجابي، بيد أنك تخشى تطبيقه

  سؤال وجواب1000موسوعة المعلومات  5069(4376

 إدارة الغضب 5070(4377

 .الطريقة الصحيحة فى صناعة الحلويات 5071(4378

 االدارة بالمعرفة تغيير مااليمكن تغييرة 5072(4379

 النجاح بعد العقبات 5073(4380

4381)5074 

كيف تقول ال دون أن تشعر بالذنب وتقول نعم لمزيد 

 من الوقت ومزيد من البهجة وما يهمك أكثر في الحياة

 طريقة للتعامل مع ذوى الطباع الصعبة 5075 201(4382

 أسرع الطرق إلى الصحة والسعادة 5076(4383



 .تفسير األحالم 5077(4384

 قاموس تفسير األحالم 5078(4385

 الخالصة فى النحو 5079(4386

 داء إرضاء اآلخرين 5080(4387

 التفكير خارج الصندوق 5081(4388

 موسوعة عالم الفلك واالبراج كيف تفهم من تحب 5082(4389

 موسوعة االبراج الشاملة 5083(4390

 .تربية الخيول 5084(4391

 كيف تروج لنفسك 5085(4392

 أعرف ما تفكر فيه 5087(4393

 الوصايا العشر للشخصية الجذابه 5088(4394

 .اإلنسان وقواه الخفية 5089(4395

 تغيير العادات خطة من عشر خطوات لتغيير حياتك 5090(4396

 أنا ال أقول لك ذلك إال ألني أحبك 5091(4397

 توقف عن الشكوى و ابدأ النجاح 5092(4398

 عظماء ومشاهير 5093(4399

 دليل إدارة الضغوط 5094(4400

 .تطوير تطبيقات اإلنترنت 5095(4401

4402)5096 

كيف تضع استراتيجية : خدمة العمالء على االنترنت 

 مربحة لشركتك على االنترنت وما ورائها

 انشاء عمل تجارى على االنترنت 5097(4403

 كيف تدير مشروعا صغيرا 5098(4404

 قمة األداء 5099(4405

 استشعر الخوف و قم بالعمل بطريقة ما 5100(4406

 كيف تنجح فى اختبارات الذكاء 5101(4407

4408)5102 

دروس فى االدارة من غرفة الطوارئ وصفات للنجاح 

 فى ادارة اعمالك

 موسوعة االبراج الشاملة 5103(4409

 الحوارات الحاسمة 5104(4410

 القدرة الذهنية الخارقة 5105(4411

4412)5106 

االتجاهات الحديثة فى االقتصاد الدولى والتجارة 

 .الدولية

 كيف تكتب بحثا أو رسالة 5107(4413

 /تفويض المسؤليه بأسلوب أكثر فاعليه 5108(4414

 أكتب وتكلم االلمانية بسهولة 5109(4415

 التفكير االيجابى 5110(4416

 /بناء وادارة فريق خدمة العمالء  5111(4417

 دراسات تطبيقية فى حاالت ادارة االزمات والكوارث 5112(4418

 التخطيط اإلستراتيجي الناجح 5113(4419

4420)5114 

 Research skills for= المهارات البحثية للطالب 

students 

 كيف تنظم حملة إعالنية ناجحة؟ 5115(4421

 /كيف تنظم ندوه ناجحه ؟ 5116(4422

 /كيف تكتب بحثا ناجحا 5117(4423

 وثائق ديمقراطية مبارك 5118(4424

 وثائق ديمقراطية مبارك 5119(4425

 اسس ادارة االعمال المزرعية 5120(4426

 اسس ادارة االعمال المزرعية 5121(4427

 اسس ادارة االعمال المزرعية 5122(4428

 اسس ادارة االعمال المزرعية 5123(4429

 اسس ادارة االعمال المزرعية 5124(4430

 البيوتكنولوجيا فى حقبة ما بعد الجينوم 5125(4431



 البيوتكنولوجيا فى حقبة ما بعد الجينوم 5126(4432

 البيوتكنولوجيا فى حقبة ما بعد الجينوم 5127(4433

 البيوتكنولوجيا فى حقبة ما بعد الجينوم 5128(4434

 البيوتكنولوجيا فى حقبة ما بعد الجينوم 5129(4435

 البيوتكنولوجيا فى حقبة ما بعد الجينوم 5130(4436

 /تكنولوجيا تدوير النفايات 5132(4437

 األعالف غير التقليدية في تغذية الحيوان و الدواجن 5133(4438

 انتاج الخضر الثانوية وغير التقليدية 5134(4439

 انتاج الخضر الثانوية وغير التقليدية 5135(4440

 انتاج الخضر الثانوية وغير التقليدية 5136(4441

 .انتاج محاصيل الحبوب والبقول 5137(4442

 .التكنولوجيا الحيوية وأفاق القرن الحادي والعشرين 5138(4443

 /أساسيات إنتاج الخضر فى األراضى الصحراوية  5139(4444

 الخضر الجذرية 5140(4445

 تعبئة األغذية 5141(4446

 .التكنولوجيا الحديثة فى تنمية المشروم واستخدامه 5142(4447

 دليل االنتاج التجارى للبط 5143(4448

 :االراضي شبة الجافة والصحراوية  5144(4449

 .دور الوراثة فى تحسين الحيوانات الزراعية 5145(4450

 بدارى التسمين 5146(4451

 فسيولوجيا التناسل في الحيوانات الثديية 5147(4452

 .اساسيات علم الحيوان 5148(4453

4454)5149 

باللغتين العربية : بيولوجية الحيوان العملية 

 .واالنجليزية

4455)5150 

باللغتين العربية : بيولوجية الحيوان العملية 

 .واالنجليزية

4456)5151 

بيولوجية الحيوان االعملية باللغتين العربية واالنجليزية 

 .الالفقارياتالسيلومية: 

 علم الحيوان 5152(4457

 .الدراسة العملية فى علم الحيوان 5153(4458

 كنوز طب األعشاب 5154(4459

4460)5155 

اعشاب ونباتات من الطب الشعبى فى خدمة مريض 

 /السكر

 تذكرة داود 5156(4461

 خالصة تزكرة ابن سينا 5157(4462

 معنى اسمك 5158(4463

 الصيدلية المحمدية 5159(4464

 /تحفة أبن البيطار فى العالج باألعشاب والنباتات 5160(4465

 /اسرارالعالج بالحجامة والفصد 5161(4466

 /اسرارالعالج بالحجامة والفصد 5162(4467

 .متاعب البروستاتا بين الشباب واألزواج 5163(4468

 :الحل اإلبتكارى للمشكالت  5164(4469

 تبسيط االجراءات 5165(4470

 معنى اسمك 5166(4471

 استراتيجيات التسويق اإللكتروني 5167(4472

 :المكتبات الرقمية  5168(4473

4474)5169 

العولمة والتعليم الجامعى المضامين ـ المستقبل ـ 

 دراسات حالة

 /إدارة األزمات فى المنشآت التجارية 5170(4475

 تقييم االداء البناء 5171(4476

 كيف توازن بين عملك وأسرتك 5172(4477



 التعليم والبطالة 5173(4478

 التعليم والبطالة 5174(4479

 :العولمة الهوية والمسار  5175(4480

 :العولمة الهوية والمسار  5176(4481

 رفع كفاءة اإلدارة المدرسية 5177(4482

 إدارة المستشفيات 5178(4483

4484)5179 

كيف يمكن تحسين سلوك الطالب و غرس احترام 

 Improving Behaviour and= الذات داخل الفصل ؟ 

Raising self-Esteem in the Classroom 

 فن إجراء المقابالت الشخصية 5180(4485

 :تربية المعاقين والموهوبين ونظم تعليمهم  5181(4486

 الموهبون وكيف نرعاهم 5182(4487

 :المتخلفون دراسيا  5183(4488

 .التدريس لذوى االحتياجات الخاصة 5184(4489

 :الخصصة والتصحيحات الهيكلية 5185(4490

 :إدارة المنظمات التعليمية 5186(4491

 .المعامالت الحرارية فى مصانع األلبان 5188(4492

 كيمياء وطبيعة 5189(4493

 /أسس الكيمياء العضوية االروماتية 5190(4494

 مبادئ الكيمياء الحيوية 5191(4495

 المركبات الحلقية غير كتجانسة الحلقة 5193(4496

 .مبادىء الكيمياء العمليه 5194(4497

4498)5196 

دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم أصول 

 /المشروعات

 :المتغيرات العالمية للمنظمات 5197(4499

 :المتغيرات العالمية للمنظمات 5198(4500

 1ج- مقاومتها و اختبارها : المواد الهندسية  5199(4501

 2ج- مقاومتها و اختبارها : المواد الهندسية  5200(4502

 استراتيجيات التسويق اإللكتروني 5201(4503

 =علم االقتصاد 5202(4504

4505)5203 

العولمة وأثارها في البطالة والفقر التكنولوجي في 

 العالم الثالث

4506)5204 

العولمة وأثارها في البطالة والفقر التكنولوجي في 

 العالم الثالث

 الخصخصة 5205(4507

 الخصخصة 5206(4508

 :العولمة واالقليمية  5207(4509

 :العولمة واالقليمية  5208(4510

 العولمة واثارها فى الفكر المالى والنقدى 5209(4511

 العولمة واثارها فى الفكر المالى والنقدى 5210(4512

 ترشيد المبيدات فى مكافحة االفات 5211(4513

 /أساسيات الكيمياء الفيزيائية 5212(4514

 خصوبة األراضى وتغذية النبات 5213(4515

 اصول البحث والتطبيق في الماء واصالح االراضي 5214(4516

 /أساسيات فى تغذية النبات 5215(4517

 تكنولوجيا صناعة الصابون والمنظفات الصناعية 5216(4518

 وراثة وتربية الدواجن 5217(4519

 .التكنولوجيا الحيوية وأفاق القرن الحادي والعشرين 5218(4520

 السموم النباتية ومكافحة اآلفات 5219(4521

 ادارة التعامل مع التسمم بالمبيدات 5220(4522

 تصنيف الحشرات 5221(4523

 تربية وتغذية ورعاية صغار الماشية 5224(4524



 :الحديث فى االنتاج الداجنى 5225(4525

 الحمام هذا الطائر الجميل 5226(4526

 اساسيات الكمياء 5227(4527

 أساسيات الكيمياء العضوية الحديثة 5228(4528

 المدخل فى الكيمياء التحليلية 5229(4529

 اقتصاديات العمل 5230(4530

4531)5231 

األساليب الفنية لإلعداد و استحدام وحفظ الخرائط 

 المساحية

 تقسيم و تسوية األراضى 5232(4532

 أسس و مبادئ المساحة التفضلية 5233(4533

 حساب كميات الحفر 5234(4534

 =االساليب الفنية المتقدمة 5235(4535

 /الزراعة والتنمية  5236(4536

 التنمية الزراعية فى مصر والوطن العربى 5237(4537

 المدخل في الهندسة الزراعية 5238(4538

 المدخل في الهندسة الزراعية 5239(4539

 تلوث الماء 5240(4540

 تصميم وادارة نظم الرى الحقلى 5241(4541

 .حركة الماء فى االراضى ومقننات الرى 5243(4542

 /الكيمياء الحيوية 5244(4543

 أمراض الفاكهة 5247(4544

 .الفواكه النادرة 5248(4545

 برنامج الكفاءة الشخصية 5249(4546

 .التجهيزات- المزرعة - الحيوان : انتاج اللبن  5250(4547

 البكتريا الملوثة لأللبان وعالقتها بصحة االنسان 5251(4548

 الطيور االستثمارية 5252(4549

 تعبئة و تغليف األغذية و منتجات األلبان 5253(4550

 تكنولوجيا االلياف الصناعية 5254(4551

 =كيف تقود فريق مبيعات بنجاح؟  5255(4552

 إدارة المشتريات و المخازن 5256(4553

 التسويق فى عصر االنترنت واالقتصاد الرقمى 5257(4554

4555)5258 

االصالح التربوى و الشراكة المجتمعية المعاصرة من 

 المفاهيم الى التطبيق

4556)5259 

كيف تكتب التقارير السنوية لعرضها على 

 المساهمين؟

 the art of the business lunch= فن غذاء العمل  5260(4557

 قياس وتطوير اداء المؤسسات العربية 5261(4558

 االحتياجات التدريبية بين النظرية والتطبيق 5262(4559

 عادات التميز لدى االفراد ذوى المهارات االدارية العليا 5263(4560

 قراءة فى مفهوم متطور: التنمية الزراعية  5264(4561

 اإلتجاهات العالمية لتطوير التعليم العالى 5265(4562

 اقتصاديات الزراعة في مصر 5266(4563

 الكون المتدد 5267(4564

 /المنظمة غير الحكومية من الداخل  5268(4565

 إدارة التسويق 5270(4566

4567)5271 

 primaveraدليل ادارة المشروعات باستخدام برنامج 

project planner pro. version3.0 

 قصص االنبياء والتاريخ 5272(4568

 فن البحث فى االنترنت 5273(4569

 معايير الجودة والسالمةفى المعامل 5274(4570

 تكنولوجيا التعليم 5275(4571



 تكنولوجيا التعليم 5276(4572

 عزيز مريض السكر 5277(4573

4574)5278 

المجموعة الكاملة لخطب و تصريحات الرئيس جمال 

 عبد الناصر

 ميكروبيولوجيا الجبن واأللبان المتخمرة 5279(4575

 المياة واألراضى الزراعية فى مصر 5280(4576

 المراعى ومحاصيل العلف المصرية 5281(4577

 اقتصاديات الخدمات الصحية 5282(4578

 اقتصاديات الخدمات الصحية 5283(4579

 االقتصاد اإلجتماعى 5284(4580

 االقتصاد اإلجتماعى 5285(4581

 دليل الباحثين فى التحليل االحصائى 5286(4582

 دليل الباحثين فى التحليل االحصائى 5287(4583

 الكيمياء العضوية لعلوم الحياة 5288(4584

 اإلقتصاد التطبيقى فى إدارة اآلعمال 5289(4585

 .اساسيات علم االرشاد الزراعي 5290(4586

 التجارة االليكترونية 5291(4587

 .تفسير االحالم 5292(4588

 عالم األبراج 5293(4589

 عالج القلق و التوتر باألعشاب 5294(4590

 إدارة األزمات 5295(4591

 العادات الست للمدير الناجح 5296(4592

 :األعتماد األكاديمى  5297(4593

 2007تقرير االتجاهات االقتصادية االستراتيجية  5298(4594

 /كيف تختار وتعين الموظفين الجدد؟  5299(4595

 الحرب العالمية الرابعة ؟ 5300(4596

 /وجبات خفيفة على الجيب 5301(4597

4598)5302 

كيف تكتب خطابا تسويقيا ناجحا باللغتين العربية و 

 how to write sales letters that sell= اإلنجليزية 

 B.O.Tدراسة الجدوى و نظام  5303(4599

 اإلدارة اإلليكترونية للموارد البشرية 5304(4600

4601)5305 

 Calming ubset= كيف ترضي العمالء الغاضبين؟ 

customers 

 موسوعة التصدير العربية فى تنمية وتسويق الصادرات 5306(4602

 الموسوعة الكبرى لتفسير االحالم المعاصرة 5307(4603

 =كيف تكتب خطة عمل ناجحة  5308(4604

 كيف تجري بحثاً تسويقياً للمنتج الجديد 5309(4605

 =الموسوعة العالمية للتوصيف الوظيفي  5310(4606

 العالج باالعشاب 5311(4607

4608)5312 

 Coping successfully with= كيف تتعايش مع األلم 

pain 

 العالقات العامة عبر اإلنترنت 5313(4609

4610)5314 

فى األسس والبرامجج .موسوعة التصدير العربية

- زراعية- لتنمية قطاعات الصادرات المصرية صناعية

 خدمية

 العادات السبع السيئة المسببة للفشل 5315(4611

 :الزراعة والمجتمع المعلوماتى  5316(4612

 الشرقية والغربية/ اشهى الحلويات 5317(4613

4614)5318 

-Implementing E= الحكومة اإلليكترونية 

government 

 =كيف تقود فريق مبيعات بنجاح؟  5319(4615



 كيف تجرى بحوثا تسويقية متميزة 5320(4616

 =إدارة ديناميكية العمل  5321(4617

 االجابات النموذجية للنجاح في المقابالت الشخصية 5322(4618

 /تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 5323(4619

 :الزراعة والمجتمع المعلوماتى  5324(4620

 الجودة واألعتماد فى التعليم الجامعى 5325(4621

4622)5326 

قاموس الياس للكمبيوتر 

 عربي/إنجليزى/إنجليزى:واإلنترنت

 دليل المفردات االنجليزية الختبار التوفل 5327(4623

4624)5328 

امتحان اللغة اإلنجليزية ؟ كيف تجتاز إمتحان التوفل 

  =(التوفل)كلغة أجنبية 

 اخنيار التوفل 5329(4625

 /فن وطرق التدريس  5330(4626

 الطب القديم 5331(4627

 الطب القديم 5332(4628

 بالهنا والشفا 5333(4629

 Desserts= الحلويات  5334(4630

 فن اعداد العصائر والكوكتيل 5335(4631

4632)5336 

ندوة األبعاد االقتصادية والسياسية لبروتوكول الكويتى 

 /المصرى وخبرة التجربة األردنية

 حلقة نقاش المعلوماتية ودورها فى تفعيل المشاركة 5338(4633

 الحرب العالمية الرابعة ؟ 5339(4634

 /طرق إعداد المشروعات البحثية 5340(4635

 /طرق إعداد المشروعات البحثية 5341(4636

 كنوز الطب الشعبى البديل 5342(4637

 طريقة لضمان نجاح شركتك 5343 100(4638

 األثار اإلجتماعية لبرنامج اإلصالح اإلقتصادي 5344(4639

 العالقات العامة عبر اإلنترنت 5345(4640

 اكالت لكل االوقات 5346(4641

  دقيقة50فن ادارة المكتب فى  5347(4642

 كيف تكتب خطة تسويقية ناجحة ؟ 5348(4643

 كيف توازن بين عملك وأسرتك 5349(4644

 كيف تتغلب على الضغوط النفسية في العمل 5350(4645

4646)5351 

كيف تستخدم البريد االليكترونى فى تطوير خدمة 

 العمالء

 كيف تسوي خالفات العمل بنجاح 5352(4647

 كيف تكتب تقارير متميزة 5353(4648

 كيف تقود الموظفين للعمل بروح الفريق 5354(4649

 كيف تنظم حملة إعالنية ناجحة؟ 5355(4650

 كيف تهتم بالعميل و تحافظ على والئه 5356(4651

 =كيف تتعامل مع مديرك الغبي؟  5357(4652

 :سينما يوسف شاهين 5358(4653

 :السينما والرقابة فى مصر 5359(4654

 /تجربتى فى السينما والتليفزيون 5360(4655

 /السينما وحقوق الملكية الفكرية 5361(4656

 /السينما فى مرآة الوعى 5362(4657

 /المونتاج السينمائى فى األغنية واالستعراض 5363(4658

 /الخدع والمؤثرات الخاصة فى الفيلم المصرى 5364(4659

 /الخدع والمؤثرات الخاصة فى الفيلم المصرى 5365(4660

4661)5367 

وقائع وأحالم فى مهرجانات األفالم التسجيلية 

 /القصيرة



 /زمن محسن زايد 5368(4662

 آفاق الفن التشكيلى 5369(4663

 /رمز األفعى فى التراث العربي 5370(4664

 .فضاء واسع للبوح 5371(4665

 .فضاء واسع للبوح 5372(4666

 /نتهجى الوطن فى النور 5373(4667

 /السماء تخبئ أجراسها 5374(4668

 /سهل الغرباء 5375(4669

 /حارة اليهود 5376(4670

 التجريب فى القصة القصيرة 5377(4671

 تأمالت فى األدب والفن 5378(4672

 /عزيزى السيد كواباتا 5379(4673

 /النقش فوق حبل ليف 5380(4674

 بين األدب والسياسة 5381(4675

 /فنانون مصريون 5382(4676

 أغانى وألعاب شعبية للألطفال 5383(4677

 ج محمد بخيت 5384 14(4678

 /سر بين اثنين 5385(4679

 ضد هذى الشوارع 5386(4680

 أحالم مقصوصة 5387(4681

 /هوية الثقافة العربية 5388(4682

 المشهد األبداعى فى الدقهلية 5389(4683

 ألرملتى يبوح الورد 5390(4684

 /اللهب المقدس 5391(4685

 مختارات من القصة العراقية الحديثة 5392(4686

 حدث فى بيت المنجى 5393(4687

 منتهي البدء األخير 5394(4688

 /القاع 5395(4689

 :الحكيم وحكايات الفن 5396(4690

 سارة وأخواتها 5397(4691

 الغول 5398(4692

 تدابير ضد السلطة 5399(4693

 قاطرة سوداء تدهمنا 5400(4694

 عناصر اإلبداع الفنى فى شعر ابن زيدون 5401(4695

 /الغرفه 5402(4696

 /بين الخطوط 5403(4697

 مشاهد من دفتر الذاكرة 5404(4698

 /مناظر من ارض جديدة 5405(4699

 /تحت سماء اخرى 5406(4700

 /يادوب تلحق 5407(4701

 عناقيد سلوى 5408(4702

 هذه الزوايا وفمي 5409(4703

 مزيد من الوقت 5410(4704

 اإلسكافي ملكا 5411(4705

 :عايز أغنى 5412(4706

 أثر البكاء 5413(4707

 ثالثية للوجع 5414(4708

 رتق الشراع 5415(4709

 سينما نيازى مصطفى 5416(4710

 محاولة لإلنفالت 5417(4711

 الحكاية الشعبية 5418(4712

 /اشتعاالت الوداع 5419(4713



 خمس مسرحيات نو حديثة 5420(4714

 /عمود رخامى فى منتصف الحلبة 5421(4715

 نمازج من النقد الروسى الحديث 5422(4716

 /على جناح التبريزى و تابعه قفة  5423(4717

 /الموت حليف األوليا 5424(4718

 /اللورد شعبان  5425(4719

 /مصرع الخراساني 5426(4720

 النبوءة 5427(4721

4722)5428 

-1919المعارك فى الصحافة والسياسة والفكر بين 

1952 

 حزن فى ضوء القمر 5429(4723

 تعويذة لدخول البيت 5430(4724

 :ايام اخناتون االخيرة 5431(4725

 تحوالت الجحش الذهبى 5432(4726

 /باريس 5433(4727

 /حلم غير قابل للكسر 5434(4728

 مصرع ألماس 5435(4729

 أزياء اإلستعراض فى السينما المصرية 5436(4730

 نجيب محفوظ والفن الروائى 5437(4731

 الخطاب الروائي 5438(4732

 مواثيق الضنى 5439(4733

 مبدعون وجوائز 5440(4734

 نشيد البحر 5441(4735

 ثالث مسرحيات قصيرة 5442(4736

 /هكذا يغنى طائر االرز 5443(4737

 سحر الكوميديا فى الفيلم المصرى 5444(4738

 /مذكرات أغنية فى أفالم المخرج كمال عطية 5445(4739

 /الغزاالت ومسرحيات اخرى 5446(4740

 نشيد الحياة 5447(4741

 أوراق من ذاكرة الموج 5448(4742

 شوارع ليست مدينة ألحد 5449(4743

 الرواية والمدينة 5450(4744

 مدن الفتح اإلسالمى 5451(4745

 ثقب فى الهواء بطول قامتى 5452(4746

 جسدى ذلك الذى هناك 5453(4747

 قصيدة النثر 5454(4748

 /شيرويت ع االنترنت 5455(4749

 /عراف األسفلت 5456(4750

 زنقة الرجالة 5457(4751

 المعجزة ومسرحيات أخرى 5458(4752

 /الحلم والصندوق 5459(4753

 /الديدامونى 5460(4754

 /بردا وسالما 5461(4755

 الوجدان فى فلسفة سوزان النجر 5462(4756

 /المثال مختار  5463(4757

 بعلم الوصول 5464(4758

 سباق المسافات الطويلة 5465(4759

  مقاالت نقدية98األفالم المصرية  5466(4760

 صبيحة تخرج من البحر 5467(4761

 حكايات األستاذ 5468(4762

 مشهد الوداع األسبوعى 5469(4763

 اإلحتفاالت الدينية 5470(4764



 من حكايات سنورس 5471(4765

 /افضل صديقاتى 5472(4766

 بروفات 5473(4767

 المغيب 5474(4768

 الحجر ليس بريشة 5475(4769

 وال..الهناك 5476(4770

 موت قارع األجراس 5477(4771

 شعر الحداثة فى مصر 5478(4772

 الكلمات المتقاطعة 5479(4773

 /أهل الكهف 5480(4774

 دراسات تشكيلية 5481(4775

 :حدث أبو هريرة قال  5482(4776

 ملتقى تشكيلى 5483(4777

 المواليا 5484(4778

 من هموم السينما العربية الى سينما الرؤية الذاتية 5485(4779

 /ألوه يا مصر 5486(4780

 فى ضى القمر 5487(4781

 إلى نقطة ما 5488(4782

 الضفة االخرى 5489(4783

 /المحاكمة 5490(4784

 بوابة جبر الخواطر 5491(4785

 10مسرحيات مصرية  5493(4786

 11مسرحيات مصرية  5494(4787

 14مسرحيات مصرية  5495(4788

 16مسرحيات مصرية  5496(4789

 19مسرحيات مصرية  5497(4790

 شعراء وقصائد 5498(4791

 /ايقاعات مختلفة جدا 5499(4792

 حكاية أبو النجا 5500(4793

 غيوم الدم 5501(4794

 سينما األطفال مقاالت ودراسات 5502(4795

 األغنية األخيرة 5503(4796

 قصائد إمرأة سوداء بدينة 5504(4797

 /ريحة زمان 5505(4798

 الثقافة المصرية فى مطلع القرن الحادى والعشرين 5506(4799

 المنهج األسلوبى فى النقد األدبى فى مصر 5507(4800

 /أدباء فى المقدمة 5508(4801

 أصحاب المعالى 5509(4802

 إبداع البحيرة فى الميزان 5510(4803

 /حدث ويحدث 5511(4804

 مختارات وديع سعادة 5512(4805

 النيل يجري فى دمى 5513(4806

 صبح األعشى 5514(4807

 139الذخائر  5515(4808

 140الذخائر  5516(4809

 141الذخائر  5517(4810

 كتاب صبح االعشى 5518(4811

 144الذخائر  5519(4812

 146الذخائر  5520(4813

 147الذخائر  5521(4814

 148الذخائر  5522(4815

 تشبيك األصابع 5523(4816



 حاجات مفقودة كتير 5524(4817

 /دراسة أدبية عن أعمال محمد عبد الحليم عبد هللا 5525(4818

 الجسد فى الرواية العربية المعاصرة 5526(4819

 الولد البهاء 5527(4820

 إنه جسدى 5528(4821

 التراث والقراءة 5529(4822

 السينما والعولمة 5530(4823

 نخلة اللة 5531(4824

 /مسرحية حسن البغدادى 5532(4825

 /قبلى النجع 5533(4826

 /كبرياء الرواية 5534(4827

 /النخلة 5535(4828

 محاكمة شخصيات نجيب محفوظ 5536(4829

 67رجلى أتقل من سنة  5537(4830

 الرواية التاريخية 5538(4831

 عاليها واطيها 5539(4832

 /مجنون لوحده 5540(4833

 /سلفنى روحك ياإبراهيم 5541(4834

 :بغداد ال أحد 5542(4835

 تحت الشمس 5543(4836

4837)5544 

 )التراث والبناء الفنى فى أعمال محمد جبريل الروائية 

1972 - 2002 ) 

 الفوارس 5545(4838

 /وردة التبوح 5546(4839

 :سوسيولوجية الفنون المسرحية 5547(4840

 وردة للخونة 5548(4841

 مواسم مابعد العشق 5549(4842

 :أدباء من الشمال 5550(4843

 وشم على ريم الفراغ 5551(4844

 /ياقوتة البعث 5552(4845

 :بنية القصة القصيرة عند تجيب محفوظ 5553(4846

 لقاء السلطان 5554(4847

 والنار 5555(4848

 /بيت الخلفة 5556(4849

 إبتسم لى يامحمد 5557(4850

 المثال حليم يعقوب 5558(4851

 العين التزال عاشقة 5559(4852

 سبع مقاالت فى الفن 5560(4853

 /دعوا الشقاء سالما 5561(4854

 /ألبوم األموات 5562(4855

 رسالة الكلم الثمان 5563(4856

 كائنات ليل سرمدى 5564(4857

 حكايات جديدة:الدقهلية  5565(4858

 (القصر-باريس)اإلحتفاالت األسرية فى الواحات 5566(4859

 بيانات السوريالية واألوانى المستطرقة 5567(4860

 شدو البلبل 5568(4861

 هذا ظل األرض على قلبى 5569(4862

 أوراق بغداد 5570(4863

 البحر كالعادة 5571(4864

 شال من القطيفة الصفراء 5572(4865

 :أف 5573(4866

 حامل الراية 5574(4867



 القصة القصيرة فى مصر 5575(4868

 بدويات 5576(4869

 آفاق المسرح 5577(4870

  .21أفاق المسرح  5578(4871

 أفاق المسرح 5579(4872

 أفاق المسرح 5580(4873

 آفاق المسرح 5581(4874

 نصوص جديدة8أفاق المسرح  5582(4875

 الشخصية العربية فى السينما العالمية 5583(4876

 آفاق المسرح 5584(4877

 التقنية المسرحية: آفاق المسرح  5585(4878

 مسرح الشعب 5586(4879

 تأويل العابر 5587(4880

 ريحة البالد التانية 5588(4881

 واألدب المقارن.الفلسطينيون  5589(4882

 /فى الدراما التليفزيونية 5590(4883

 الحب واألسى 5591(4884

 زينات 5592(4885

 دكة خشبية تسع اثنين بالكاد 5593(4886

 خيال الظل 5594(4887

 التفتيش النهائى 5595(4888

 الصراع مع المالك 5596(4889

 توفيق الحكيم بين عودة الروح وعودة الوعى 5597(4890

 كتاب الطباع 5598(4891

 صور من ألبوم نيويورك 5599(4892

 إمراة فى الثالثين 5600(4893

 :حلية الطراز 5601(4894

 الحرير 5602(4895

 النص المشكل 5603(4896

 الرحلة فى األدب العربى 5605(4897

 الجرذان 5606(4898

 األلوان المتحدة 5607(4899

 تجليات ليلى 5608(4900

 /من فنون االدب الشعبى فى التراث العربى 5609(4901

 زفاف عروس المكتبات 5610(4902

 برغم قومك يا يمام بدرى 5611(4903

 /سايكولوجية الشعر ومقاالت أخرى 5612(4904

 .ممنوع اللمس 5613(4905

 ليلة فى سجن المالكى 5615(4906

 شباك مظلم فى بناية جانبية 5616(4907

 الحضيض 5617(4908

 كتاب األيام واألنام 5618(4909

 حلم إزاز 5619(4910

  /(وقصائد أخرى)االرض الخراب  5620(4911

 حافة الود 5621(4912

 من الشرقية..حواديت 5622(4913

 /لألحبة أن يموتوا 5623(4914

 دوامة بتحدف غرب الكون 5624(4915

 ظل ليس لك 5625(4916

 طريق مفتوح ف ليل أعمى 5626(4917

 أدب الخيال العلمى فى مصر 5627(4918

 حياة عادية 5628(4919



 االخرون 5629(4920

 بير مسعود 5630(4921

 فتافيت 5631(4922

 أنا القمر 5632(4923

 عريس لبنت السلطان 5633(4924

 ديوان المظالم 5634(4925

 زمان الهنا 5635(4926

 عيد ميالد سيدة النبع 5636(4927

 الخطاب الثقافي لإلبداع 5637(4928

 رحلة ابن جبير 5638(4929

 ليس فى رصيف األزهار من يجيب 5639(4930

 :شجرة الرتم 5640(4931

 حارس الغيوم 5641(4932

 قضايا العمل الثقافى فى أقاليم مصر 5642(4933

 قضايا العمل الثقافى فى أقاليم مصر 5643(4934

 سيد هارتا 5644(4935

 يطيرون حناجرهم فى الهواء 5645(4936

 األطفال يولدون نياما 5646(4937

 /فنون الفرقة الشعبية في مقامات المنحوس 5647(4938

 فرقة الرقص الشعبى 5648(4939

 الذبيحة 5649(4940

 /عرس النار 5650(4941

 ألعاب األطفال وأغانيها فى مصر 5651(4942

 الزات والعالم 5652(4943

 السيد القط واحرون 5653(4944

 بدائع الزهور فى وقائع الدهور 5654(4945

 العطش 5655(4946

 أسطورة الدير البحرى 5656(4947

 من حوارات البراءة 5657(4948

 /مختارات من حكايات الشعوب 5658(4949

 السبعة 5659(4950

 سقوط النوار 5660(4951

 السلطان يلهو 5661(4952

 العرائس 5662(4953

 من أهازيج المهد 5663(4954

 االشغال الفنية 5664(4955

 طيور الحذر 5665(4956

 ممر عميان الحروب 5666(4957

 إسمى ليس أنا 5667(4958

 /طريق الحرير 5668(4959

 أصل الحياة والموت 5669(4960

 زى ماأكون بتكلم جد 5670(4961

 الوقوف على األعتاب 5671(4962

 مسرح صالح عبد الصبور 5672(4963

 اللهم إجعله خير 5673(4964

 أوراق لطيفة الزيات الشرسة والجميلة 5674(4965

 ترتيلة بكا 5675(4966

 بالغة الراوى 5676(4967

 :نص الهوية 5677(4968

 قصائد 5678(4969

 كأعمدة الصوارى 5679(4970

 بنت ليل 5680(4971



 الملكة بلقيس 5681(4972

 زهرة البستان 5682(4973

 مدن ال مرئية 5683(4974

 األساطير 5684(4975

 /اللعبة والملعوب 5685(4976

 حديقة الذكريات 5686(4977

 خمس دقائق بعد غارة جوية 5687(4978

 /شعبان يوسف 5688(4979

 نهاية العالم هذا المساء 5689(4980

 رائحة الخوخ 5690(4981

 :فتنة الزجاج 5691(4982

 مباحث فى الفلكولور 5692(4983

 لكن التراجيديا غلبتنى 5693(4984

 آليات السرد فى الرواية العربية المعاصرة 5694(4985

 الطفل المنبوذ 5695(4986

 الشعر الشعبى العربى 5696(4987

 النحنحات ورائحة الخطو الثقيل 5697(4988

 عشرين سنة على سلم المترو 5698(4989

 األمس الحالم 5699(4990

 /كراكيب 5700(4991

 واحديات 5701(4992

 التراث القصصى عند العرب 5702(4993

 /النهر المسافر 5704(4994

 الحضور والحضور المضاد 5705(4995

 األسطورة 5706(4996

 سيف الجاللة 5707(4997

 تعاسات شكلية 5708(4998

 مرايا عطش 5709(4999

 اإلبداع والحرية 5710(5000

 /أنا مرة أخرى 5711(5001

 مكابدة اإلسطنهى 5712(5002

 دستور 5713(5003

 .هفهفات النخيل 5714(5004

 صيف أفريقى 5715(5005

 الدمع يعصم شرقياً 5716(5006

 /المحفوفة بالبرق 5717(5007

 التصميم 5718(5008

 مختارات من حوارات 5719(5009

 المفاهيم األساسية 5720(5010

 ياعم عبدهللا 5721(5011

 محاكمة ترابس 5722(5012

 الشكمجية 5723(5013

 مرايا الذات األخرى 5724(5014

 حاالت التعاطف 5725(5015

 ماهية الشعر 5726(5016

 :صحافة األدب في مصر 5727(5017

 فى الحب والحرية والمقاومة 5728(5018

 جليس لمحتضر 5729(5019

 طعم الوجع 5730(5020

 أسفار الملك الضليل 5731(5021

 /أغانى األفراح فى القاهرة الكبرى 5732(5022

 قوة الحقائق البسيطة 5733(5023



 صورة للبقاء 5734(5024

 /أرض ال تنبت الزهور 5735(5025

 :شرق المتوسط 5736(5026

 لماذا أنت دونهم 5737(5027

 آخر حبة مزيكا 5738(5028

 تفاصيل 5739(5029

 رؤية تمهيدية حول رعاية الموهوبين 5740(5030

 احتقان 5741(5031

 منازل القمر 5742(5032

 مخلوقات الليل 5743(5033

 فيدرا أمرأة فى ملتقى الحضارات 5744(5034

 روائى من بحرى 5745(5035

 نورس وحيد بجناحين من ورق 5746(5036

 عاشق الروح 5747(5037

 ربما كاآلخرين 5748(5038

 ميراث األسى 5749(5039

 /مدرسة البعث واثرها فى الشعر الحديث 5750(5040

 /جاليرى يعرض صورا مسروقة 5751(5041

 /قلب صغير 5752(5042

 بين الفولكلور والثقافة الشعبية 5753(5043

 :الطاغية 5754(5044

 قرارة الموجة 5755(5045

 من أغانى الحياة فى الجبل األخضر 5756(5046

 حالة جرامشى 5757(5047

 أزمنة األخرين 5758(5048

 ملفات الحداثة 5759(5049

 التصوير 5760(5050

 /شباك متحرك 5761(5051

 /ونصف ميت..نصف حي 5762(5052

 /ديوان فن الواو 5763(5053

 شخص غير مقصود 5764(5054

 المعادن 5765(5055

 الحكيم اليمشى فى الزفة 5766(5056

 مهنة التنفس 5767(5057

 حضن الجبل 5768(5058

 ضرورة الكلب فى المسرحية 5769(5059

 رائحة الخبز 5770(5060

 يااخواتى 5771(5061

 حكايات الجن األلمانية 5772(5062

 /ابن الفقير 5773(5063

 :من الفيوم..إبداعات  5774(5064

 !؟..القاهرة لية 5775(5065

 (من أيام فلسطين)اللحن األول 5776(5066

 حديث الحجرات 5777(5067

 المدرب مبدعا العوامل السبعة للتغيير 5778(5068

5069)5779 

العملية : - موسوعة التدريب و التنمية البشرية 

 التدريبية

 المراجعات على الجودة لتحسين االداء 5780(5070

 ادارة المعرفة بناء لبنات النجاح 5781(5071

 عالم اإلتيكيت و البروتوكول 5782(5072

 التجارة االلكترونية 5783(5073



 مباريات التفاوض فى مواجهة آليات التسلط والتطرف 5784(5074

 :الكبد المرارة البنكرياس  5785(5075

 /المرجع فى النظم اإللكترونية للمكتبات 5786(5076

 عمل منتجات االلبان فى المنزل 5787(5077

 عمل منتجات االلبان فى المنزل 5788(5078

نحو النجاح

 كيف تنظم مؤتمراً ناجحاً؟

 :منهج األدارة العليا 5790(5080

 =طرق إعداد المشروعات البحثية 5791(5081

 موسوعة اشهى المأكوالت والحلويات 5792(5082

 التخطيط للمشروعات المعلوماتية 5793(5083

 /عالم جديد شجاع  5794(5084

 رؤية جنوبية مستقبلية: حقوق الملكية الفكرية  5795(5085

  /photoshop csالمرجع االساشى لمستخدمى  5796(5086

 وصايا الرسول وأثرها فى تقويم الفرد وإصالح المجتمع 5797(5087

 وصايا الرسول وأثرها فى تقويم الفرد وإصالح المجتمع 5798(5088

 وصايا الرسول وأثرها فى تقويم الفرد وإصالح المجتمع 5799(5089

 .مع المرأة المسلمة فى أحكام دينها وأمور دنياها 5800(5090

 /قصص األنبياء والتاريخ  5801(5091

 تحويل التدريب 5802(5092

 .Flash MX 2004المرجع االساسى لمستخدمى  5803(5093

 . في يوم واحدfront page 2002تعلم  5804(5094

 :قصص االنبياء والتاريخ  5805(5095

 خواطر فى االدارة المعاصرة 5806(5096

 الموسوعة في التصنيف العشري 5807(5097

 الموسوعة في التصنيف العشري 5808(5098

 الموسوعة في التصنيف العشري 5809(5099

 الموسوعة في التصنيف العشري 5810(5100

 الرقابة على الجودة 5811(5101

5102)5812 

قصص القرآن من آدم عليه السالم إلى أصحاب الفيل 

/ 

5103)5813 

المراكز التكنولوجيه ودورها فى نقل وتوطين 

 /التكنولوجيا

 المستقبالت البديلة للنظام العالمى 5814(5104

 صدمةالمستقبل 5815(5105

 :اسواق راس المال  5816(5106

 :اصول البحث العلمى  5817(5107

5108)5818 

إعدادوكتابة ونشر : الجزء الثانى.أصول البحث العلمى

 .البحوث والرسائل العلمية

 السكرتارية 5819(5109

 مهارات اإلتصال الفعال 5820(5110

 /التدريب الفعال واثرة على التكلفة 5821(5111

 /التدريب على جودة الخدمة 5822(5112

 مدخل بيئي.االقتصاد والبيئة 5823(5113

 االدارة باالهداف والنتائج 5824(5114

 التفكيير و العمل معا المهارات و القدرات 5825(5115

 سلسلة ابن مهاراتك وتدرب على ادارة الذات 5826(5116

5079)5789 



 .الطب النبوى  5827(5117

 اداره البيئه من اجل جوده الحياه 5828(5118

 إدارة التعويضات 5829(5119

 ازمة البحث العلمى فى مصر والوطن العربى 5831(5120

 قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبري 5832(5121

 قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبري 5833(5122

 قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبري 5834(5123

 هكذا تحدث ناعوم تشومسكي 5835(5124

 هكذا تحدث ناعوم تشومسكي 5836(5125

 العزل الحديث 5837(5126

 كيف تنظم وتدير االجتماعات 5838(5127

 أدارة المعلومات 5839(5128

 هكذا ينبغي أن يكون رجل األعمال 5840(5129

 =كيف تصبح بائعا محترفا  5841(5130

 :كيف تفهم العقود وتتفاوض عليها 5842(5131

 إدارة المشتريات و المخازن 5843(5132

 المدير العالمى 5844(5133

 .دليل المديرين في التطوير الذاتي 5845(5134

 الداء والدواء 5846(5135

 الداء والدواء 5847(5136

 :التدريب عن بعد  5848(5137

 التطوير اإلدارى والحكومة االلكترونية 5849(5138

 تنمية مهارات مديرى التخزين 5850(5139

 منهج االدارة العليا 5851(5140

 االقتصاديات الجديدة للمعلومات وتطوير االستراتيجية 5852(5141

 االبداع القواعد غير المكتوبة 5853(5142

 :إدارة البنوك المتكاملة 5854(5143

 ادارة البنوك االسالمية بعد عولمة أسواق المال 5855(5144

 الموارد االقتصادية 5856(5145

 االقتصاد الرقمى 5857(5146

 /التدريب المباشر لقيادة أكثر سموا  5858(5147

 ثورة التسويق 5859(5148

5149)5860 

التخطيط االستراتيجيى للبرامج الخاصة بالحمالت 

 الفعالة للعالقات العامة

 ثقافة الخدمة المرتكزات واالخالقيات 5861(5150

 ادارة الموارد البرية 5862(5151

 :إدارة المشاريع  5863(5152

 دليل النجاح فى السكرتاريا 5864(5153

 اتخاذ القرار والسيطرة على المشكالت واالزمات 5865(5154

 كتيب الجيب تسوية الصراعات 5866(5155

 الوليد 5867(5156

 االستشفاء باالعشاب 5869(5157

 .دليلك إلى تطوير شخصيتك 5870(5158

 الثقة بالنفس 5871(5159

 .دليلك إلى تطوير شخصيتك 5872(5160

 .دليلك إلى تطوير شخصيتك 5873(5161

 لغة الجسد 5874(5162

 اضحك مع اخر نكتة مصرية 5875(5163

 =إدارة النفس  5876(5164

 فقة السنة 5877(5165



 فقة السنة 5878(5166

 فقة السنة 5879(5167

 عبد الناصر 5880(5168

 /أنور السادات حياتة بالصور  5881(5169

 ..تعلم بدون تعقيد 5882(5170

 7الهاكرز  5883(5171

  إختراق شبكات الكمبيوتر8الهاكرز  5884(5172

 الشيعة االثنا عشرية 5885(5173

 الشيعة فى التاريخ 5886(5174

 رحلة عبر الزمن 5887(5175

 عصر العلم: أحمد زويل  5888(5176

 0كتابة السيرة الذاتية 5889(5177

 عبد الرحمن الغافقي 5890(5178

 الثوم والبصل 5891(5179

 الثوم والبصل 5892(5180

 االعشاب والنباتات 5893(5181

 كيف تتغلب على مرض السكر 5894(5182

 عسل النحل وأمراض النساء 5895(5183

5184)5896 

رسول هللا الى .سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

 العالمين

 .دليلك إلى تطوير شخصيتك 5897(5185

 مقابالت العمل 5898(5186

 =أخطاء اإلدارة  5899(5187

 B.O.Tدراسة الجدوى و نظام  5900(5188

 اإلدارة اإلليكترونية للموارد البشرية 5901(5189

 /كيف تعد مشروع بحثك العلمى  5902(5190

 فن التحدث مع اآلخرين بلباقة 5903(5191

 =فن التعامل وجها لوجه  5904(5192

 /إدارة األزمات البيعية والتسويقية  5905(5193

 ادارة فرق البيع 5907(5194

 /قوة التحكم بالذات 5908(5195

5196)5909 

إدارة الجودة الشاملة و اإلنتاجية و التخطيط 

 /التكنولوجي للتميز و الريادة و التفوق

 إدارة المخاطر 5910(5197

 :كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية 5911(5198

 إدارة االعمال اللوجيستية 5912(5199

 عولمة المدير فى العالم النامى 5913(5200

 عولمة المدير فى العالم النامى 5914(5201

 مبارك الرجل واالنسان والمسيرة 5915(5202

 تحليل الفيتامينات 5916(5203

 تعبئة و تغليف األغذية و منتجات األلبان 5917(5204

 اإلحصاء الوصفى 5918(5205

 .أمراض ناتجة عن الغذاء 5919(5206

 اإلدارة اإلستراتيجية 5920(5207

 مراقبة الجودة في التصنيع الغذائي 5921(5208

 ميكروبيولوجيا الجبن واأللبان المتخمرة 5922(5209

 موسوعة معايير المحاسبة 5923(5210

 موسوعة معايير المحاسبة 5924(5211

 موسوعة معايير المحاسبة 5925(5212

 موسوعة معايير المحاسبة 5926(5213

 موسوعة معايير المحاسبة 5927(5214



5215)5928 

دراسات منهجية معاصرة فى محاسبة التكاليف 

 الفعلية

 منهج المحاسبة عن الضريبة على الدخل 5929(5216

 قراءات وبحوث فى المراجعة المتقدمه 5930(5217

 المحاسبة المالية المتقدمة 5931(5218

 المحاسبة الحكوميه والمحاسبة اإلقتصادية القوميه 5932(5219

5220)5933 

 excelالتحليل االحصائي باستخدام إكسيل إكس بي 

xp/ 

 حوكمة الشركات 5934(5221

 المشروعات الصغيرة 5935(5222

 تربية ورعاية الماعز في الوطن العربي 5936(5223

 تربية االغنام 5937(5224

 نباتات الخضر 5938(5225

 /زراعة القطن 5939(5226

 .زراعة األرز 5940(5227

5228)5941 

المرجع الشامل في تربية النحل و الملكات و إنتاج 

 العسل

 :المرشد الزراعى فى طرق الزراعةالحيوية 5942(5229

 أمراض و آفات أشجار الفاكهة و طرق المقاومة 5943(5230

 :الغذاء ونقل األمراض 5944(5231

 2007مايكروسوفت اوفيس باوربوينت  5945(5232

 2007مايكروسوفت أفيس وورد  5946(5233

 2007مايكروسوفت أوفيس إكسيل  5947(5234

 .الحشرات الطبية والبيطرية 5948(5235

 2007مايكروسوفت اوفيس اكسيس  5949(5236

5237)5950 

األدوية البيطرية فى عالج أمراض الحيوانات والدواجن 

 /واألسماك 

 عالج امراض األرانب و الدواجن 5951(5238

5239)5952 

المرشد الزراعى فى انتاج ورعاية االغنام والماعز 

 والحمالن

 /األبل حيوان األمن الغذائى 5953(5240

 .انتاج ورعاية السمان 5954(5241

5242)5955 

للهواة )المرجع الشامل فى انتاج وتربية السمان 

  /(والمستثمرين

 تربية األرانب 5956(5243

 AUTO IDالباركودإحدى لغات التعريف اآللى  5957(5244

 AUTO IDالباركودإحدى لغات التعريف اآللى  5958(5245

 المرجع الكامل فى االحصاء 5959(5246

 وباء انفلونزا الطيور 5960(5247

 تعلم بنفسك الشبكات 5961(5248

5249)5962 

تعلم بنفسك تصميم صفحات الويب بإستخدام دريم 

 Dreamweaverويفر 

 دليلك الى صحة األبقار 5963(5250

 ويندوز فيستا 5964(5251

 التوليد والتناسل في الحيوان الزراعي 5965(5252

 وراثة وتربية الدواجن 5966(5253

 :اساسيات تصنيع لحوم الدواجن واالرانب 5967(5254

 مكافحة األمراض النباتية 5968(5255

5256)5969 

تربية النباتات تحت ظروف اإلجهادات المختلفة 

واألسس الفسيولوجية (low input)والموارد الشحيحة 

 /لها 

 .السموم النباتية ومكافحة اآلفات 5970(5257



 الوراثة و هندسة الجينات 5971(5258

5259)5972 

في االدارة المتكاملة  (الفورمونات  )الجاذبات الجنسية

 لآلفات الحشرية

 المكافحة الحيوية 5973(5260

 /مقدمة في علم االشنات 5974(5261

 أمراض النبات 5975(5262

5263)5976 

 (التوكسيكولوجي)المختصر الحديث فى علم السموم 

 /والمبيدات 

 أسس علم األحياء الدقيقة 5977(5264

 /اإلحصاء فى اإلدارة مع التطبيق على الحاسب اآللى  5978(5265

 /اإلحصاء فى اإلدارة مع التطبيق على الحاسب اآللى  5979(5266

 االنحدار 5980(5267

  .SPSSالتحليل اإلحصائى للبيانات بإستخدام برنامج  5981(5268

 :قاموس الرياضيات  5982(5269

5270)5983 

-نظريات :التحليل اإلحصائى فى العلوم التربوية

 تدريبات-تطبيقات

 قاموس المحاسبة 5984(5271

 :التجارة االلكترونية 5985(5272

 الطيور والبيئة 5986(5273

 الحيوان والبيئة 5987(5274

 رعاية وانتاج الجاموس 5988(5275

 :الحديث فى االنتاج الداجنى 5989(5276

 دليل المربي إلنتاج وتربية ورعاية وتسمين األغنام 5990(5277

 .أمراض- رعاية تغذية : انتاج األرانب  5991(5278

 /فسيولوجياالتناسل فى الثدييات  5992(5279

 /فسيولوجياالتناسل فى الثدييات  5993(5280

 .الحشرات النافعة 5994(5281

 تقنيات زراعية جديدة 5995(5282

 التمارين المعملية األساسية.البكتريا 5996(5283

 .اساسيات علم الحيوان 5997(5284

 المحاصيل الزيتية 5998(5285

 الزراعة العضوية 5999(5286

 مبيدات اآلفات 6000(5287

 االدارة المتكاملة لالفات 6001(5288

 /الزراعة الحيوية 6002(5289

 ال مكافحةالبيولوجية للحشائش 6003(5290

 التخطيط اإلقتصادى 6004(5291

 .اقتصاديات الخدمات الصحية 6005(5292

 /اقتصاديات االنتاج 6006(5293

 االقتصاد اإلجتماعى 6007(5294

 النظريةاالقتصادية 6008(5295

 :التخطيط لمواجهة األزمات والكوراث ومكافخةاألرهاب 6009(5296

 المورد 6010(5297

(قاموس المورد  ) 6011(5298 عربى-إنجليزى  = 

 /معجم المصطلحات المصرفية والمالية 6012(5299

5300)6013 

كيف تكتب خطابا تسويقيا ناجحا باللغتين العربية و 

 how to write sales letters that sell= اإلنجليزية 

 :سوق النقود االلكترونية 6014(5301



 .مبادئ اإلقتصاد الكلى 6015(5302

 االقتصاد المصرى قضايا ومشكالت 6016(5303

 اقتصاديات الطلب على الواردات 6017(5304

5305)6018 

صندوق النقد والبنك الدوليان وصناعه الفقر فى الدول 

 /الناميه

 فضالت الحيوان الزراعي 6019(5306

 البطالة 6020(5307

 تلوث الماء 6021(5308

5309)6022 

آثار سياسة صندوق النقد الدولى على توزيع الدخل 

 القومى من خالل الخدمات االجتماعية االساسية

 البكتريا الملوثة لأللبان و عالقتها بصحة اإلنسان 6023(5310

 /مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائى 6024(5311

 الغذاء وأمراض المدينة 6025(5312

 /الحليب اآللى وإنتاج اللبن  6026(5313

 التصنيع والخواص الوظيفية لبروتينات اللبن 6027(5314

 الزراعة الملحية 6028(5315

 أساسيات علم األراضى 6029(5316

 محاسبة التكاليف 6030(5317

 المعامالت المصرفية 6031(5318

 تطبيقات محاسبة التكاليف 6032(5319

 تطبيقات محاسبة التكاليف 6033(5320

 تطبيقات محاسبة التكاليف 6034(5321

 تطبيقات محاسبة التكاليف 6035(5322

 تطبيقات محاسبة التكاليف 6036(5323

5324)6037 

المحاسبة عن إندماج الشركات على اساس مفاهيم 

 السيطرة والمنفعة

 منهج المحاسبة عن الضريبة على الدخل 6038(5325

 التفكير خارج الصندوق 6039(5326

 العالقات العامة عبر االنترنت 6040(5327

 كيف تسيطر على صراعات العمل 6041(5328

 .أساسيات اإلستثمار فى بورصة األوراق المالية 6042(5329

 :؟ .. كيف تجتذب عميالً دائماً  6043(5330

 /إدارة األزمات 6044(5331

 /اسرار العالج باستخدام حبوب اللقاح 6045(5332

 عالج نفسك بالشاى االخضر 6046(5333

 تلوث الماء 6047(5334

 :التسويق الفعال  6048(5335

 العالج بزيت الزيتون 6049(5336

 /العالج بعسل النحل  6050(5337

 /اإلبداع فى المشروعات ودور اإلرتجال الحر 6051(5338

 :كيف تصبح صاحب مشروع ناجح 6052(5339

 الكتاب الكبير فى 6053(5340

 اإلدارة الماليه 6054(5341

 االنضباط دون عقاب 6055(5342

 تسلق السلم الوظيفي: الدليل غير الرسمي  6056(5343

5344)6057 

كل ما لم يطلعوك عليه عندما : فكر كما يفكر المدراء 

 قاموا بترقيتك إلى منصب المدير

 التداوى بالطبيعة من راسك حتى اخمص قدميك 6058(5345

 (م)الوصفة الطبية للعالج بالتغذية  6059(5346

 اساسيات االحصاء الرياضى وتطبيقاتها 6060(5347

5348)6061 

العادات الناجحة للشركات : البناء من أجل االستمرار 

 الرائدة



 إدارة األعمال الدولية والعالمية 6062(5349

 تلوث الماء 6063(5350

 تحليل وتقويم جودة المياة 6064(5351

 /مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائى 6065(5352

 :إقتصاديات المشاركة الدولية  6066(5353

 /عالج حب الشباب وتساقط الشعر  6067(5354

 :أحذروا من أمراض الكبد 6068(5355

5356)6069 

 بين B.o.Tدراسات جدوي المشروعات ومشروعات 

 النظرية والتطبيق

 :العولمة االقتصادية 6070(5357

 السمنة وأمراض الغدد أسبابها والوقاية منها 6071(5358

 /صحة المسنين كيف يمكن رعايتها  6072(5359

 كيف نختاره.الغداء المناسب 6073(5360

 التغذية المثالية لألطفال 6074(5361

 /أساسيات فى تغذية النبات 6075(5362

 /األسمدة وصحة النبات والحيوان واإلنسان  6076(5363

 دليلك الستصالح وزراعة األراضى الجديدة والصحراوية 6077(5364

 /موسوعة الصناعات الزراعية والغذائية والبيئية 6078(5365

 اكشف بنفسك غش اللبن ومنتجاتة 6079(5366

 كيف تصنع الروائح والزيوت العطرية 6080(5367

 .قاموس ايطالى عربى  6082(5368

 صمغ النحل البروبوليس 6083(5369

 /أمراض وأفات محاصيل الخضر وطرق المقاومة  6084(5370

 االستثمار في مزارع االنتاج الحيواني 6085(5371

 االستثمار في مزارع االنتاج الحيواني 6086(5372

 اكشف بنفسك غش اللبن ومنتجاتة 6087(5373

 اكشف بنفسك غش اللبن ومنتجاتة 6088(5374

 كيف تصنع الروائح والزيوت العطرية 6089(5375

 اكشف بنفسك غش عسل النحل ومشتقاتة 6090(5376

 اكشف بنفسك غش عسل النحل ومشتقاتة 6091(5377

 .االستثمار في انشاء مزارع انتاج األلبان 6092(5378

 .االستثمار في انشاء مزارع انتاج األلبان 6093(5379

5380)6094 

المرشد الزراعى فى مشروعات انتاج األسماك فى 

 المزارع السمكية

5381)6095 

المرشد الزراعى فى مشروعات انتاج األسماك فى 

 المزارع السمكية

5382)6096 

المرشد الزراعى فى مشروعات انتاج األسماك فى 

 المزارع السمكية

 /أفات النيماتودا الزراعية نيماتودا النبات 6097(5383

 /صناعة الزيوت والدهون 6098(5384

 :هجرة األسماك 6099(5385

 المشروعات الصغيرة 6100(5386

5387)6101 

واالسلوب - المرشد الزراعي في تسمين العجول 

الالمثل النتاج اللحم من الماشية اعتمادا على العلف 

المتوفر حولك وحسب اقل االسعار لتحصل على 

 اعلى االسعار

5388)6102 

واالسلوب - المرشد الزراعي في تسمين العجول 

الالمثل النتاج اللحم من الماشية اعتمادا على العلف 

المتوفر حولك وحسب اقل االسعار لتحصل على 

 اعلى االسعار

 الصناعات الغذائية 6103(5389



 الصناعات الغذائية 6104(5390

5391)6105 

أحدث الطرق لمقاومة اآلفات والحشرات وعالج 

 .األمراض التى تصيب محاصيل الخضر

 /خصوبة االراضي واالسمدة  6106(5392

 /خصوبة االراضي واالسمدة  6107(5393

 /خصوبة االراضي واالسمدة  6108(5394

 االستثمار في مزارع االنتاج الحيواني 6109(5395

 االستثمار في مزارع االنتاج الحيواني 6110(5396

 (الطب البديل)اختيارات جديدة في العالج 6111(5397

5398)6112 

كيف تجعل من : ضغط العمل طريقك إلى النجاح 

 ضغوط حياتك وسيلة للتفوق

 اسرار العالج بزيت الزيتون 6113(5399

 العسل والقرآن.عليكم بالشفاءين 6114(5400

 العالج الشافى بالعسل الصافى 6115(5401

 اإلدارة المالية 6116(5402

 تطبيقات كمبيوترية لتنمية الموارد البشرية 6117(5403

 محاسبة شركات األشخاص واألموال 6118(5404

5405)6119 

النقود البالستيكية وأثر المعامالت اإللكترونية على 

 /المراجعة الداخلية فى البنوك التجارية 

 تلوث الماء 6120(5406

 تلوث االراضى 6121(5407

 تحليل وتقويم جودة المياة 6122(5408

 زراعة االرز 6123(5409

 /دليل المربى فى تربية ورعاية األغنام بالوطن العربى 6124(5410

 طرق تربية وتطوير وتحسين محاصيل الفاكهة 6125(5411

 /أمراض وأفات محاصيل الخضر وطرق المقاومة  6126(5412

 :شجرة الزيتون 6127(5413

 المانجو 6128(5414

 المورد الحديث 6129(5415

 التذكرة 6130(5416

 / فائدة في عالم النحل العجيب 6131 500(5417

 أسهل طريقة لعالم الرشاقة 6132(5418

 األستثمار فى البورصة 6133(5419

 الثوم والبصل 6134(5420

 معجزات الشفاء بألبان الشفاء 6135(5421

 قاموس التداوى باالعشاب والنباتات الطبية 6136(5422

 االعشاب والنباتات 6137(5423

 (ومعالجة الفساد المالى واالدارى)حوكمة الشركات 6138(5424

 محاسبة تكاليف النشاط 6139(5425

 مرشد المعالجين بالقران الكريم 6140(5426

فن صناعة المربات والمخلالت

صنفا مخلال30- صنفا حلوا 50  

 التداوى بالغذاء 6142(5428

 الداء والدواء 6143(5429

 طرق تحليل األراضى 6144(5430

 طرق تحليل األراضى 6145(5431

 دواؤك الطبيعي للربو و السعال 6146(5432

 /اسرار العالج باستخدام حبوب اللقاح 6147(5433

 .تلوث األراضي 6148(5434

5435)6149 

نخلة التمر زراعتها رعايتها وانتاجها فى الوطن العربى 

/ 

5427)6141 



 مبادئ المحاسبة الضريبية 6150(5436

5437)6151 

كيف تبدأ مشروعا استثماريا ناجحاودراسة الجدوى 

 /الفنية واالقتصادية

 مدير المبيعات الفعال 6152(5438

 االقتصاد المصرى قضايا ومشكالت 6153(5439

 .قياس التلوث البيئى 6154(5440

 /تربية ورعاية الماعز في الوطن العربي 6155(5441

 انتاج الخضر الكرنبية والرمرامية 6156(5442

5443)6157 

األدوية البيطرية فى عالج أمراض الحيوانات والدواجن 

 /واألسماك 

 تربية وتغذية ورعاية صغار الماشية 6158(5444

 /المعالجة البيولوجية لمياة الصرف 6159(5445

 /أسس تكنولوجيا الصناعات الزراعية واأللبان 6160(5446

 المدخل لدراسة اساسيات علم سلوك الحيوان 6161(5447

5448)6162 

زراعة االنسجة : التكنولوجيا الحيوية النباتية 

 .والهندسة الوراثية

 الملوثات البيئية والتسمم الخلوى 6163(5449

 /الفراولة الذهب االحمر فى القرن الجديد  6164(5450

 :تربية عسل النحل  6165(5451

5452)6166 

تربية المحاصيل لمقاومة األمراض والحشرات وبعض 

 اآلفات الزراعية األخرى

 :اساسيات تصنيع لحوم الدواجن واالرانب 6167(5453

5454)6168 

-إدارة-رعاية-زراعة:المراعى ومحاصيل العلف المصرية

 /إنتاج 

 هموم االنسان والبيئة 6169(5455

 األمان النسبي للمبيدات الميكروبية الحيوية 6170(5456

 االقتصاد للمستوى الثانى 6171(5457

 أقتصاديات الجمارك 6172(5458

 إقتصاديات السكان والموارد البشرية 6173(5459

 دور وأهمية النقل فى تكوين أواصر األتحاد العربى 6174(5460

 مبادئ االقتصاد الجزئى 6175(5461

 /محاسبة المنشآت المالية 6176(5462

 /محاسبة منشأت متخصصة 6177(5463

 المحاسبة والمراجعة الدولية 6178(5464

 1/المحاسبة الضريبية 6180(5465

 نظم التكاليف المتخصصة 6181(5466

 (1)رياضيات بحوث العمليات 6182(5467

 بحوث العمليات فى المحاسبة 6183(5468

 :دراسات تطبيقية فى المراجعة  6184(5469

 :طب ورعاية الماشية 6185(5470

 /تربية ورعاية الماعز في الوطن العربي 6186(5471

 spssالتحليل االحصائي باستخدام برنامج  6187(5472

 /الزراعة الحيوية 6188(5473

 =الزراعة العضوية  6189(5474

 ميكروبيولوجيا الجبن واأللبان المتخمرة 6190(5475

 التحليل الحقلى والمعملي فى اإلنتاج الحيواني 6191(5476

 المعجرة االقتصادية والقضاء نهائياً على البطالة 6192(5477

 :تكنولوجيا صناعة المكرونة  6193(5478

5479)6194 

اإلسهامات : تاريخ النظرية االقتصادية 

 1980 - 1720الكالسيكية

 اإلقتصاد المصرى فى ثالثين عاماً 6195(5480

 اإلقتصاد المصرى فى ثالثين عاماً 6196(5481



 اآلالت الزراعية 6197(5482

 /االقتصاد التطبيقي فى ادارة االعمال 6198(5483

 /علم المحاصيل القواعد و االسس 6199(5484

 .الخبرة العلمية والعملية فى انتاج الدواجن 6200(5485

 التلوث الكيميائى واالشعاعى للغذاء 6201(5486

 االسس العامة لتربية النبات 6202(5487

 :اإلحصاء البيولوجى 6203(5488

 /اساسيات علم الوراثة  6204(5489

 تربية األغنام 6205(5490

5491)6206 

اختبارات تعريف وحماية أصناف المحاصيل الحقليه 

 /الجديده 

 .قاموس ايطالى عربى  6207(5492

 ايطالى/غربى/ قاموس المورد 6211(5493

 زراعة وانتاج نباتات الزهور والزينة 6212(5494

 :امراض النبات الفيروسية ومسبباتها 6213(5495

 امراض الفاكهة 6214(5496

 علم النبات العام 6215(5497

\ اساسيات علم البكتيريا 6216(5498

 :الطماطم 6217(5499

 /الهندسة الوراثية والوراثة الميكروبية  6218(5500

 الحمام هذا الطائر الجميل 6219(5501

 مكافحة األمراض النباتية 6220(5502

 نحل العسل ومنتجاتة 6221(5503

 المبيدات وسميتها لالنسان والبيئة 6222(5504

 شعب الفطريات 6223(5505

 البرنامج التاهيلى الصحاب المشروعات الصغيرة 6224(5506

 /ادارة نظم الزراعة اآللية  6225(5507

 /مزارع اإلنتاج الحيوانى االقتصاديات واالداره  6226(5508

 /نظم التسويق الزراعى  6227(5509

 /البيع بالتجزئة وفن توزيع وتعبئة االطعمة الطازجة 6228(5510

 :فيروس البكتريا 6229(5511

 األصالح البيئى فى الوطن العربى 6230(5512

 امراض الفاكهة 6231(5513

 :اإلحصاء البيولوجى 6232(5514

 أمراض النبات 6233(5515

 :نخلة التمر  6234(5516

 :المانجو  6235(5517

 /عسل النحل فى ضوء العلم الحديث 6236(5518

 /األرانب والطيور المائية  6237(5519

 تربية الدواجن 6238(5520

 تربية ماشية اللبن 6239(5521

 .جنون البقر واالنسان 6240(5522

 الخيول 6241(5523

 /النعام والرومى والسمان 6242(5524

 تربية الجمال 6243(5525

 /تربية الخيول 6244(5526

 موسوعة الطب الشعبي و العالج البديل 6246(5527

5528)6247 

االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة 

 الدولية

 العالج بالحبة السوداء والثوم والبصل 6248(5529

 معجزات الشفاء 6249(5530

 التصنيع اللبنى 6250(5531



 البرنامج التاهيلى الصحاب المشروعات الصغيرة 6252(5532

 رعاية وانتاج الجاموس 6253(5533

 /اإلبل منجم الغذاء 6254(5534

سؤال وجواب عن الصحة والتغذية المثالية6255 500(5535  

 .المنشئات الزراعية 6256(5536

 .المنشئات الزراعية 6257(5537

 الموسوعة المصرية فى تغذية االنسان 6258(5538

 /اإلبل منجم الغذاء 6259(5539

 :قضايا اقتصادية معاصرة  6260(5540

 عش مع السكر في سالم 6261(5541

 /امراض الكبد الفاشيوال والفيروسات  6262(5542

5543)6263 

 Research skills for= المهارات البحثية للطالب 

students 

 تكنولوجيا االسماك 6264(5544

 تكنولوجيا اللحوم 6265(5545

 تكنولوجيا البقوليات 6266(5546

5547)6267 

األمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى 

 /اإلنسان 

5548)6268 

األمراض التي تنتقل من الحيوان ومنتجاته إلى 

 /اإلنسان 

 مزارع االغنام والماعز االسس والتطبيقات 6269(5549

 مزارع االغنام والماعز االسس والتطبيقات 6270(5550

 كوارث االوبئة الحيوانية وكيفية ادارة ازماتها 6271(5551

 كوارث االوبئة الحيوانية وكيفية ادارة ازماتها 6272(5552

 التكاثر و الخصوبة فى مزارع أبقار اللبن 6273(5553

 التكاثر و الخصوبة فى مزارع أبقار اللبن 6274(5554

 تربية الجاموس والتكاليف االقتصادية لمشروعاته 6275(5555

 تربية الجاموس والتكاليف االقتصادية لمشروعاته 6276(5556

 القياس واالفصاح المحاسبى 6277(5557

 القياس واالفصاح المحاسبى 6278(5558

5559)6279 

انشاء /تطبيقات كمبيوترية لتنمية الموارد البشرية

 المنتديات االليكترونية

5560)6280 

انشاء /تطبيقات كمبيوترية لتنمية الموارد البشرية

 المنتديات االليكترونية

5561)6281 

انشاء /تطبيقات كمبيوترية لتنمية الموارد البشرية

 المنتديات االليكترونية

 :تطبيقات كمبيوترية لتنمية الموارد البشرية  6283(5562

 /موسوعة المشروبات العربية  6284(5563

 مدير المبيعات الناجح 6285(5564

 تربية األغنام 6287(5565

 كيف تدير رئيسك 6288(5566

 الزراعة والبيئة 6290(5567

 زراعة القمح 6291(5568

 .الواقع والمرتجى : إقتصاديات العالم االسالمى  6292(5569

 زراعة القطن 6293(5570

 /تنظيم الوقت  6294(5571

 عيش الغراب 6295(5572

 /تربية ورعاية الماعز في الوطن العربي 6296(5573

 .احدث طرق انتاج الحرير الطبيعى 6297(5574

 /دليل المربي في تربيةورعاية األغنام 6298(5575

 كيف تنظم حملة إعالنية ناجحة؟ 6299(5576

 الجديد فى فن البيع المتميز 6300(5577



 :مكافحه عمليات غسيل االموال 6301(5578

 /القيادة  6302(5579

 :مدير ناجح الول مرة  6304(5580

5581)6307 DSL الوافد الجديد إلى عالم اإلنترنت / 

 /قوة التركيز 6308(5582

 :(البحتة والمالية)أساسيات الرياضيات  6311(5583

 .تلوث األراضى 6312(5584

 الكتاب الكبير فى االنتاجية الفردية 6313(5585

 :االزمة المالية  6314(5586

 :االزمة المالية  6315(5587

 :االزمة المالية  6316(5588

 الشباب والفراغ ومستقبل البحث العلمى 6317(5589

 الشباب والفراغ ومستقبل البحث العلمى 6318(5590

 كيف تروج لمنتجاتك؟ 6321(5591

 كيف تروج لمنتجاتك؟ 6322(5592

5593)6323 

كيف تستخدم البريد االليكترونى فى تطوير خدمة 

 العمالء

 /كيف تستخدم البريد االليكترونى فى التسويق؟  6324(5594

 /كيف تستخدم البريد االليكترونى فى التسويق؟  6325(5595

 :اإلتجاهات الحديثة للتسويق  6326(5596

 :اإلتجاهات الحديثة للتسويق  6327(5597

5598)6328 

 Microsoft windowsالمرجع االساسى لمستخدمى 

Vista/ 

5599)6329 

 Microsoft windowsالمرجع االساسى لمستخدمى 

Vista/ 

 اسماء هللا الحسنى 6330(5600

 اهل البيت فى مصر 6332(5601

 مزارع االنتاج الحيواني 6333(5602

 مزارع االنتاج الحيواني 6334(5603

 فن كتابه البحوث العلميه و اعداد الرسائل الجامعيه 6335(5604

 فن كتابه البحوث العلميه و اعداد الرسائل الجامعيه 6336(5605

5606)6339 

الفكر الحديث فى إدارة المخاطر الهندسة المالية 

 :بإستخدام التوريق والمشتقات 

5607)6340 

الفكر الحديث فى إدارة المخاطر الهندسة المالية 

 :بإستخدام التوريق والمشتقات 

 شجرة الزيتون 6341(5608

 نخلة التمر 6342(5609

 /المقاومة الحيوية ألمراض النبات  6343(5610

5611)6344 

الكتاب األول الذى يناقش بجرأة وموضوعية الكبد 

 /وأمراضه بين الحقيقة والوهم 

 .المكافحة البيولوجية فى اآلفات الزراعية 6345(5612

 طرق تربية وتطوير وتحسين محاصيل الفاكهة 6346(5613

 طرق تربية وتطوير وتحسين محاصيل الفاكهة 6347(5614

 .زراعة األرز 6348(5615

 .زراعة األرز 6349(5616

 /تربية ورعاية الجاموس 6350(5617

 /تربية ورعاية الجاموس 6351(5618

 :آفات النيماتودا الزراعية  6352(5619

 :آفات النيماتودا الزراعية  6353(5620

 فواكه المناطق االستوائية 6354(5621

 فواكه المناطق االستوائية 6355(5622



 اصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية 6356(5623

 :التحضيرات النباتية والفحص المجهرى 6357(5624

 /اإلستثمار فى مزارع اإلنتاج الحيوانى  6358(5625

5626)6359 

المحاسبة فى شركات السمسرة فى األوراق المالية 

/ 

5627)6360 

إدارة الجودة الشاملة واإلنتاجية والتخطيط التكنولوجى 

 للتميز والريادة والتفوق

 :التحليل االحصائي  6361(5628

 :بحوث العمليات فى المحاسبة  6364(5629

 / يوما 30حرق الدهون في  6365(5630

 :ريجيم الليمون 6366(5631

 =تخطيط وتصميم نظم الرى  6367(5632

 =تخطيط وتصميم نظم الرى  6368(5633

5634)6369 

حوكمة الشركات ومسؤلية الشركات عبر الوطنية 

 /وغسيل االموال

 :ادارة الجودة من المنظور االدارى  6373(5635

 /أساسيات التمويل واالدارة المالية  6374(5636

 .تطبيقات عمليةفى حفظ وتصنيع األغذية 6375(5637

 دليل إنشاء المشروعات الصغيرة 6376(5638

 إدارة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى 6378(5639

 المساحة الزراعية 6379(5640

 المساحة الزراعية 6380(5641

 معجم الكيالني لمصطلحات الكومبيوتر واالنترنت 6382(5642

 :دليل استخدام معايير المحاسبة  6383(5643

5644)6385 

تدريبات فى االستماع والتحدث الختبار توفل باالنترنت 

= 

 التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها 6387(5645

 التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها 6388(5646

 :المشروعات الصغيرة 6389(5647

 :المشروعات الصغيرة 6390(5648

5649)6391 

واالسلوب - المرشد الزراعي في تسمين العجول 

الالمثل النتاج اللحم من الماشية اعتمادا على العلف 

المتوفر حولك وحسب اقل االسعار لتحصل على 

 اعلى االسعار

5650)6392 

 (التوكسيكولوجي)المختصر الحديث فى علم السموم 

 /والمبيدات 

 :المدير الذكى  6393(5651

 التمر غذاء ودواء 6394(5652

 أسهل طريقة لعالم الرشاقة 6396(5653

 االستثمار في السندات واألسهم 6397(5654

 التسويق اإللكترونى 6399(5655

 /تثبيت وصيانة ويندوز اكس بي 6401(5656

 .االستثمار في انشاء مزارع انتاج األلبان 6402(5657

 تغذية المجموعات 6403(5658

 تغذية المجموعات 6404(5659

5660)6406 

 Microsoft Visualالمرجع االساسى لمستخدمى 

Basic 2008/ 

 :االدارة االستراتيجية لمستويات االداء  6407(5661

 التقنية الحيوية 6408(5662

 التقنية الحيوية 6409(5663

 ثورة العلوم البيلوجية 6410(5664



 ثورة العلوم البيلوجية 6411(5665

 مزارع االنتاج الحيواني 6412(5666

 /أضرارالغذاءوالتغذية 6414(5667

 تربية الطيور الداجنة في المنزل 6415(5668

 تربية الطيور الداجنة في المنزل 6416(5669

 /فسيولوجيا التناسل فى الثدييات 6417(5670

 :المغنى األكبر الجديد  6418(5671

 المورد الحديث 6419(5672

 :العرب وتحديات ما بعد األزمة المالية العالمية  6420(5673

 :العرب وتحديات ما بعد األزمة المالية العالمية  6421(5674

 :اسواق راس المال  6422(5675

 :اسواق راس المال  6423(5676

 القطاع المالى وتمويل التنميةفى مصر 6424(5677

 القطاع المالى وتمويل التنميةفى مصر 6425(5678

 .اقتصاد البيئة 6426(5679

 .اقتصاد البيئة 6427(5680

 التنمية اإلقتصادية 6428(5681

 التنمية اإلقتصادية 6429(5682

5683)6430 

 1720تاريخ النظرية االقتصادية السهامات الكالسيكية 

 -1980 

5684)6431 

 1720تاريخ النظرية االقتصادية السهامات الكالسيكية 

 -1980 

 :اإلقتصاد التطبيق  6432(5685

 اإلقتصاد المصرى فى ثالثين عاماً 6434(5686

 اإلقتصاد المصرى فى ثالثين عاماً 6435(5687

 /مبادىء وسياسات االستثمار 6436(5688

 /مبادىء وسياسات االستثمار 6437(5689

 :السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصادي 6438(5690

 :السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصادي 6439(5691

 :اإلقتصاد الكلى  6440(5692

 :اإلقتصاد الكلى  6441(5693

 مقدمة فى االقتصاد الكلى 6442(5694

 مقدمة فى االقتصاد الكلى 6443(5695

 االستثمار في السندات واألسهم 6444(5696

 االستثمار في السندات واألسهم 6445(5697

 إدارة مخاطر االئتمان 6446(5698

 إدارة مخاطر االئتمان 6447(5699

 :االسواق المالية  6448(5700

 :االسواق المالية  6449(5701

 /المطهرات وأمراض اإلنسان والحيوان  6450(5702

 /المطهرات وأمراض اإلنسان والحيوان  6451(5703

 تغذية الحيوان االسس والتطبيقات الحديثة 6452(5704

 تغذية الحيوان االسس والتطبيقات الحديثة 6453(5705

 تربية ماشية اللبن 6454(5706

 تربية ماشية اللبن 6455(5707

 التكاثر والخصوبة في مزارع ابقار اللبن 6456(5708

 كوارث االوبئة الحيوانية وكيفية ادارة ازماتها 6457(5709

 علم السموم ومخاطر الملوثات 6458(5710

 تربية الجاموس والتكاليف االقتصادية لمشروعاته 6459(5711

 كيمياء وتحليل االغذية 6460(5712

 /أجهزة التحليل الطيفي و الكروماتوجرافي  6461(5713



5714)6463 

المعالجة الرياضية واالحصائية الخطاء الرصد 

 /المساحي 

 /موسوعة عالم الحيوان للشباب  6464(5715

 /علم الحيوان  6465(5716

 /علم األنسجة  6466(5717

 دليل مصطلحات علم الحيوان 6467(5718

 علم الخلية 6468(5719

5720)6469 

باللغتين العربية : بيولوجية الحيوان العملية 

 .واالنجليزية

 =بيولوجية الحيوان العلمية 6470(5721

5722)6471 

بيولوجية الحيوان االعملية باللغتين العربية واالنجليزية 

 .الالفقارياتالسيلومية: 

 علم السموم ومخاطر الملوثات 6472(5723

 المبيدات المنافع واالضرار 6473(5724

 /علم األنسجة  6474(5725

 /الدراسة العملية فى علم الحيوان  6475(5726

 علم الخلية 6476(5727

 دليل مصطلحات علم الحيوان 6477(5728

 /علم الحيوان  6478(5729

5730)6479 

باللغتين العربية : بيولوجية الحيوان العملية 

 .واالنجليزية

 =بيولوجية الحيوان العلمية 6480(5731

5732)6481 

بيولوجية الحيوان االعملية باللغتين العربية واالنجليزية 

 .الالفقارياتالسيلومية: 

 أطلس النبات 6482(5733

 /عسل النحل فى ضوء العلم الحديث 6483(5734

 :موسوعة المرأة العربية فى أصول الطهى الحديث  6484(5735

 /العطور ومستحضرات التجميل 6485(5736

 :موسوعة الغد  6486(5737

 :موسوعة الغد  6487(5738

 /التلوث الكميائى وكمياء التلوث 6490(5739

 اساسيات زراعة االنسجة النباتية 6491(5740

 /تكنولوجيا صناعة الصابون والمنظفات الصناعية  6492(5741

5742)6493 

اختبارات تعريف وحماية اصناف المحاصيل الحقلية 

 /الجديدة 

 تكنولوجيا التصنيع الغذائى والمشروعات الصغيرة 6494(5743

 معالجة مياة الصرف الصناعى 6495(5744

 :الموالح  6496(5745

 تصميم عمليات المعالجة للصرف الصحى 6497(5746

 الهدى النبوى فى التداوى والعالج، 6500(5747

 /سالمة الغذاء الهاسب وتحليل المخاطر  6501(5748

 /تصميم التجارب الزراعية 6502(5749

 /تصميم التجارب الزراعية 6503(5750

 البرامج التسميدية للمحاصيل الحقلية 6504(5751

 البرامج التسميدية للمحاصيل الحقلية 6505(5752

 /تقنيات زراعة وإنتاج القمح  6506(5753

 /تقنيات زراعة وإنتاج القمح  6507(5754

 /وراثة وتربية المحاصيل لتحمل اإلجهاد البيئى  6508(5755

 /وراثة وتربية المحاصيل لتحمل اإلجهاد البيئى  6509(5756

 /وراثة وتربية المحاصيل لتحمل اإلجهاد البيئى  6510(5757

 /وراثة وتربية المحاصيل لتحمل اإلجهاد البيئى  6511(5758

 التسميد الحيوى 6512(5759



5760)6513 

زراعة المحاصيل الحقل فى االراضر الجديدة 

 والصحراوية

 /مدخل إلى الفقه االسالمى  6514(5761

 /إعجاز القرآن  6515(5762

 برامج تسميد حدائق الفاكهة 6516(5763

 انتاج الفاكهة فى األراضى الجديدة والصحراوية 6517(5764

 /زراعة األنسجة واإلكثار الدقيق للنباتات  6520(5766

 .قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى 6521(5767

 .قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى 6522(5768

 .قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى 6523(5769

 .قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى 6524(5770

5771)6529 

األذكار المنتخبة من كالم سيد األبرار صلى هللا عليه 

 /وسلم 

 :تفسير القرآن الكريم 6530(5772

 التجريد الصريح الحاديث الجامع الصحيح 6531(5773

 /خلفاء الرسول  6532(5774

5775)6534 

سيدنا محمد صلى اللة علية وسلم رسول اللة الى 

 /العالمين 

 /وواضع األصول . ناصر السنه . اإلمام الشافعى  6535(5776

 /الفاروق عمر  6536(5777

 /إسالميات 6537(5778

 .حياة محمد صلى هللا عليه وسلم  6538(5779

 /فى منزل الوحى  6539(5780

 .تفسير القرآن الكريم 6540(5781

 .تفسير القرآن الكريم 6541(5782

 .تفسير القرآن الكريم 6542(5783

 .تفسير القرآن الكريم 6543(5784

 .تفسير القرآن الكريم 6544(5785

 .تفسير القرآن الكريم 6545(5786

 /سيرة النبى صلى هللا عليه وسلم  6546(5787

 /سيرة النبى صلى هللا عليه وسلم  6547(5788

 /من فتاوى الرسول صلى هللا عليه وسلم  6548(5789

 /من فتاوى الرسول صلى هللا عليه وسلم  6549(5790

 /من كنوز القرآن  6551(5791

 المواد الحافظة لألغذية 18408(5792

 األطلس النباتى +2199(5793

ت23574/11(5794  .مقدمة فى إقتصاديات النقود والبنوك 

ذ4332(5795  .C# المرجع األساسى لمستخدمى  

د5366(5796  /قصاقيص الذكريات 

 .مقدمة فى السيطرة على اآلفات الحشرية : 2204(5797

 .التوسع الزراعى االفقى 737:739(5798

 مقدمة في بيولوجية الحشرات و تنوعها 775-831(5799

دالب5604(5800  كوميديا 

3759؛1043(5801  التغذية الصحية لإلنسان 

1290؛1289(5802  :الموالح  

1648؛1647(5803  بساتين الفاكهة مستديمة الخضرة 

2187؛2186(5804  الجديد فى اقتصاديات البترول والطاقة 

2413؛2412(5805  .مراجعة الحساباتمن الناححيتين النظرية والعملية ا 

2447؛2446(5806  جغرافية العالم الثالث 

2461؛2460(5807  .اضواء علي الزراعة العربية 

 التجارة اإللكترونية 6519(5765



2489؛2488(5808  .أساسيات الرى الزراعى 

2491؛2490(5809  .تربية وانتاج الدواجن وأمراضها وطرق عالجها 

2507؛2506(5810  الرى بالرش 

2519؛2518(5811  المحاسبه عن الموارد البشريه 

2604؛2603(5812  .األسمدة العضوية واألراضى الجديدة 

2712؛2711(5813  .أساسيات هندسة الرى والصرف 

2730؛2729(5814  حلويات لكل المناسبات 

2942؛2941(5815  ( 2 )بحوث العمليات  

3088؛3087(5816  

الجوانب المحاسبية و المالية لقانون قطاع األعمال 

 العام

3146؛3145(5817  .البكتريا 

3367؛3366(5818  دراسات متقدمه فى المراجعه الخارجيه 

3441؛3440(5819  .البكتريا 

3681؛3680(5820  الفاكهة المستديمة الخضرة 

3749؛3748(5821  بيوتكنولوجى 

3816؛3815(5822  .21المياة مصدر للتوتر فى القرن  

3864؛3863(5823  المحاسبة الدولية 

3895؛3894(5824  :طرق حفظ االطعمة 

 معايير المحاسبه المصريه 3961:3962(5825

3983؛3982(5826  :االستزراع السمكي  

4610؛4061(5827  الفاكهة المستديمة الخضرة 

4122؛4121(5828  :اصول البحث العلمى  

4861؛4860(5829  البترول العربى 

 /الطرق المعملية الحديثة لتقييم الحبوب ومنتجاتها 4941:4942(5830

5020؛5019(5831  .انتاج الماعز 

5246؛5245(5832  نخلة التمر شجرة الحياة 

 .التوسع الزراعى االفقى 739 - 737(5833

 تسمين نمو وراثة تربية: حيوانات المزرعة  1853: 1852(5834

2769؛ 2767(5835  

 Microsoft Word 6المرجع االساسى لمستخدمى 

forً Windows. 

5836)3553 :3555 

شرح معايير المحاسبه المصريه وتطبيقاتها الصادره 

 1997 لسنه 503بموجب قرار وزير االقتصاد رقم 

 معايير المحاسبه المصريه 3963: 3556(5837

4341؛ 3741(5838  2000المرجع فى اساسيات و اسرار اكسل  

 البييئةوالهندسة الوراثية البعد اإلجتماعي 4175: 4174(5839

 مبيدات االفات 5223; 5222(5840

 فسيولوجيا النبات 2625 : 2587(5841

 فسيولوجيا النبات 2687 : 2587(5842

 /أساسيات أمراض النبات والتقنية الحيوية 5053 : 3241(5843

ذذذذذذذذذ4604(5844  الزراعة العضوية 

1263؛1261؛1260(5845  التغذية الصحية لإلنسان 

1672؛1671؛1670(5846  

أسس صحية علمية : الطريق الى الغذاء الصحى 

 .وتطبيقية

1804؛1803؛1802(5847  األسمدة وخصوبة التربة 

1867؛1866؛1865(5848  .الوراثه الكميه فى تربيه و تحسين الحيوان 

1872؛1871؛1870(5849  :علم التغذية العامة  

3496؛3062؛2856(5850   /VISUAL BASICالمرجع االساسى لمستخدمى  

4071؛3409؛3231(5851  .العالقات المائية ونظم الرى 

4207؛4206؛4205(5852  

زراعة اشجار الفاكهة المتساقطة والمستديمة االوراق 

 في االراضي الجديدة والمستصلحة

277؛276؛275؛274؛273(5853  .تربية دودة القز و انتاج الحرير 

 االختبارات العملية والتطبيقية للحبوب ومنتجاتها 2852:2853-2203-2559(5854



297؛296؛295؛294؛293(5855  .تربية الدواجن وطرق استغاللها فى مصر 

4203؛4202؛4201؛4200(5856  

انشاء و رعاية بساتين الفاكهه فى األراضى الجديده و 

 .المستصلحه

 .أساسيات تربية المحاصيل الحقلية والبستانية 1679:1681- 1854:1856(5857

 .مقدمة في علم المحاصيل 4886- 1906:1908- 1682:1684(5858



سنة النشرالمؤلف

 1986 أحمد، محيى شوقى

 1985 بالل، رضوان محمد

 . 1988 .مصطفى كمال ،مصطفى 

 ؟ 198 نمر ، حلمى محمود

 2003 سالمة، حسن عبدهللا حسن

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد،موسى

 1976 احمد محمد، موسى

 . 1976 موسى ،احمد محمد

 . 1976 موسى ،احمد محمد

 1976 احمد محمد، موسى

 1976 احمد محمد، موسى

 1976 احمد محمد، موسى

 1976 احمد محمد، موسى

 1976 احمد محمد، موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 1979 احمد محمد،موسى

 . 1980 أبو رمان، محمد عبد العزيز

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 محمد عبد العزيز، ابورمان

 1980 منير محمود، سالم

 1980 منير محمود، سالم

 1980 منير محمود، سالم

 2000 عابدين، محمود عباس

 1980 منير محمود، سالم

 1980 منير محمود، سالم

 1980 منير محمود، سالم

 1980 منير محمود، سالم



 1980 منير محمود، سالم

 1980 منير محمود، سالم

 1980 منير محمود، سالم

 1981 على ، أحمد محمد موسى

 1981 على ، أحمد محمد موسى

 . 1980 .الجمل، متولى محمد

 . 1980 .الجمل، متولى محمد

 . 1980 .الجمل، متولى محمد

 . 1980 .الجمل، متولى محمد

 . 1980 .الجمل، متولى محمد

2006 

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1987 بليغ، محمد توفيق

 2008 محمد صفوت،قابل

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1982 محمد توفيق، بلبع

 1981 محمد محمد السيد، الجزار

 1981 محمد محمد السيد، الجزار

 1981 محمد محمد السيد، الجزار

 1981 محمد محمد السيد، الجزار

 1981 محمد محمد السيد، الجزار

 1981 بلبع ، محمد توفيق

 1981 بلبع ، محمد توفيق

 1981 بلبع ، محمد توفيق

 1981 بلبع ، محمد توفيق

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 i 1977 سمير بباوى، فهمى

 1977 سمير بباوى،فهمى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى

 1982 احمد بهجت محمد حسنى



 1978 أحمد، بهجت محمد حسنى

 1979 بهجت محمد حسن، احمد 

 1978 أحمد، بهجت محمد حسنى

 1979 بهجت محمد حسن، احمد 

 1979 بهجت محمد حسن، احمد 

 . 1985 بهجت محمد حسنى،احمد

 1979 بهجت محمد حسن، احمد 

 . 1985 بهجت محمد حسنى،احمد

 1979 بهجت محمد حسن، احمد 

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 .ت.د احمد محمد،موسى

 1981 عباس مهدى الشيرازى

 1981 عباس مهدى.الشيرازى

 1981 عباس مهدى الشيرازى

 1981 عباس مهدى.الشيرازى

 1981 عباس مهدى.الشيرازى

 1981 عباس مهدى الشيرازى

 1981 عباس مهدى.الشيرازى

 1981 عباس مهدى الشيرازى

 1981 عباس مهدى.الشيرازى

 1981 عباس مهدى.الشيرازى

 1990 مكى ، محمد فخرى

 1990 مكى ، محمد فخرى

 1980 مكى ، محمد فخرى

 1980 مكى ، محمد فخرى

 1980 مكى ، محمد فخرى

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1982 / 1981 جازم احمد،يسن

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 نمر؛ حلمي محمود

 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى



 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى

 ت.د ابراهيم،السباعى

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1980 - 1979 جازم احمد:يس

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 محمد فخرى، مكى

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 1982 بهجت محمد حسنى، أحمد

 .ت.د ابراهيم على، عشماوى

 .ت.د ابراهيم على، عشماوى

 .ت.د ابراهيم على، عشماوى

 .ت.د ابراهيم على، عشماوى

 .ت.د ابراهيم على، عشماوى

 .ت.د ابراهيم على، عشماوى

 .ت.د ابراهيم على، عشماوى

 1979 الهجرسى، سعد محمد

 1981 درويش ، محمد يحيى حسين

 1981 درويش ، محمد يحيى حسين

 1981 درويش ، محمد يحيى حسين

 1979 عبدالسالم، أحمد لطفى

 1979 عبدالسالم، أحمد لطفى

 1979 عبدالسالم، أحمد لطفى

 1981 تاج الدين، على

 1981 تاج الدين، على

 1980 جالل؛ صالح

 1980 جالل؛ صالح



 1980 جالل؛ صالح

 [ 19 - - ] الجندي ، محمد ممتاز

 1981 محمد ممتاز الجندى

 1981 محمد ممتاز الجندى

 1979 محمد على البنبى

 1979 محمد على، البنبى

 1979 محمد على، البنبى

 1980 الخشن ، علي علي

 1980 الخشن ، علي علي

 .م 1981 .درويش، محمد يحيى حسين

 .م 1977 .نصر، طه عبد هللا

 1967 محمد بحيى حسين، درويش 

 1980 احمد مستجير مصطفى

 1965 عز الدين، فراج

 1965 عز الدين، فراج

 1965 عز الدين، فراج

 1965 عز الدين، فراج

 1965 عز الدين، فراج

 1968 حسين؛مراد فهمى

 1968 حسين؛مراد فهمى

 1968 حسين؛مراد فهمى

 1968 حسين؛مراد فهمى

 1968 حسين؛مراد فهمى

 1973 واكد، عبداللطيف

 1973 واكد، عبداللطيف

 1973 واكد، عبداللطيف

 1973 واكد، عبداللطيف

 1973 واكد، عبداللطيف

 1968 رجب، محمد توفيق

 1968 رجب، محمد توفيق

 1968 رجب، محمد توفيق

 1968 رجب، محمد توفيق

 1968 رجب، محمد توفيق

 1976 درويش ، محمد يحيى حسين

 1976 درويش ، محمد يحيى حسين

 1976 درويش ، محمد يحيى حسين

 1976 درويش ، محمد يحيى حسين

 1976 درويش ، محمد يحيى حسين

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1981 عالم، سامى

 1981 عالم، سامى

 1981 عالم، سامى

 1981 عالم، سامى

 1981 عالم، سامى

 1982 سامى، عالم 

 1982 سامى، عالم 

 1982 سامى، عالم 



 1982 سامى، عالم 

 1982 سامى، عالم 

 1977 درويش، محمد يحي حسين

 1977 درويش، محمد يحي حسين

 1977 درويش، محمد يحي حسين

 1977 درويش، محمد يحي حسين

 1977 درويش، محمد يحي حسين

 1979 مرسى، مصطفى على

 1979 مرسى، مصطفى على

 1963 على مصطفى،مرسى 

 1979 مرسى، مصطفى على

 1980 محمد سعيد محمد، سامى 

 1980 محمد سعيد محمد، سامى 

 1980 محمد سعيد محمد، سامى 

 1980 محمد سعيد محمد، سامى 

 1980 محمد سعيد محمد، سامى 

 1980 محمد سعيد محمد، سامى 

 1979 الخشن؛عزيز

 1979 الخشن؛عزيز

 1979 الخشن؛عزيز

 1979 الخشن؛عزيز

 1979 الخشن؛عزيز

 1977 مرسى ، مصطفى على

 1977 مرسى ، مصطفى على

 1977 مرسى ، مصطفى على

 1977 مرسى،مصطفى على

 1977 مرسى ، مصطفى على

 1979 مرسى ، مصطفى على

 1979 مرسى ، مصطفى على

 1979 مرسى ، مصطفى على

 1979 مرسى ، مصطفى على

 1979 مرسى ، مصطفى على

 1968 مرسي ، مصطفى على

 1968 مرسي ، مصطفى على

 1968 مرسي ، مصطفى على

 1968 مرسي ، مصطفى على

 1968 مرسي ، مصطفى على

 1934 سرور، مصطفى

 1934 سرور، مصطفى

 1934 سرور، مصطفى

 1934 سرور، مصطفى

 1934 سرور، مصطفى

 1962 حلمي ابراهيم سالمة عون ، محمد فريد يسري

 1962 عون، حلمى ابراهيم سالمه

 1962 عون، حلمى ابراهيم سالمه

 1962 حلمي ابراهيم سالمة عون ، محمد فريد يسري

 1962 عون، حلمى ابراهيم سالمه

 1981 ربيال، خايمى

 1981 ربيال، خايمى

 1981 ربيال، خايمى

 1981 ربيال، خايمى

 1981 ربيال، خايمى



 1980 مرسى، مصطفى على

 1980 مرسى،مصطفى على

 1980 مرسى، مصطفى على

 1980 مرسى، مصطفى على

 1972 عزالدين:فراج 

 1972 عزالدين:فراج 

 1972 عزالدين:فراج 

 1972 عزالدين:فراج 

 1972 عزالدين:فراج 

 . 1972 .فراج، عز الدين

 . 1972 .فراج، عز الدين

 . 1972 .فراج، عز الدين

 . 1972 .فراج، عز الدين

 . 1972 .فراج، عز الدين

 1956 الشواربى ، محمود يوسف

 1956 الشواربى ، محمود يوسف

 1956 الشواربى ، محمود يوسف

 1956 الشواربى ، محمود يوسف

 1956 الشواربى ، محمود يوسف

 يحيى حسن، فودة

 1969 يحيى حسين، فودة 

 يحيى حسن، فودة

 يحيى حسن، فودة

 يحيى حسن، فودة

 1970 مرسى، مصطفى على

 1970 مرسى، مصطفى على

 1970 مرسى، مصطفى على

 1970 مرسى، مصطفى على

 م 1970 مرسى، مصطفى على

 1964 حسانين ، محمد حسن

 1964 حسانين ، محمد حسن

 1964 حسانين ، محمد حسن

 1964 حسانين ، محمد حسن

 1964 حسانين ، محمد حسن

 1973 مصطفىعلى، مرسى 

 1973 مصطفىعلى، مرسى 

 1973 مرسى، مصطفى على

 1973 مرسى، مصطفى على

 م 1973 .مرسى، مصطفى على

 1980 سعد على زكى، محمود

 1980 سعد على زكى، محمود

 1969 محمود، سعد على زكى

 1976 احمد محمد، موسى



 1976 احمد محمد، موسى

 1964 البارودى ، عمر

 1964 البارودى ، عمر

 1964 البارودى ، عمر

 1964 البارودى ، عمر

 1964 البارودى ، عمر

 1976 عبد هللا زين،العابدين 

 1976 عبد هللا زين،العابدين 

 1976 عبد هللا زين،العابدين 

 . 1982 البعلبكى ، منير

 . 1982 البعلبكى ، منير

 . 1979 الياس،الياس انطون

 . 1979 الياس،الياس انطون

 1982 الياس انطون، إلياس 

 1982 الياس انطون، إلياس 

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1977 روبرت الفون جرامون

 1977 روبرت الفون جرامون

 1977 روبرت الفون جرامون

 1977 روبرت الفون جرامون

 1977 روبرت الفون جرامون

 1981 الياس انطون، إلياس 

 1981 الياس انطون، إلياس 

 1981 الياس انطون، إلياس 

 . 1979 الياس،الياس انطون

 . 1979 الياس،الياس انطون

 . 1979 الياس،الياس انطون

1980 . 

1980 . 

 2004 عنانى؛عمرو

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 



1984 

1984 

1984 

 . 1978 .وايلد، رولف هـ

 ابراهيم عباس نتو

 1976 ايرز فرانك

 . 1977 .شبيجل، موراى ر

 1976 ايرز فرانك

 . 1977 .لينتشر، سيمون

 . 1977 .شبيجل، مراي ر

 1989 .شبيجل، موراى ر

 1976 ايرز فرانك

 1997 ليبتشز، سيمور

 حسين، طه

 1971 سيفريوكوف، ن

 1971 سيفريوكوف، ن

 1971 سيفريوكوف، ن

 1984 .الخطيب ، أحمد شفيق

 . 1996 .الخطيب ،أحمد شفيق 

 1978 احمد شفيق الخطيب

 1983 مصطفى كمال، احمد 

 1983 مصطفى كمال، احمد 

 . 1979 .مرسى ،مصطفى على

 1965 مرسي ، مصطفي علي

 1968 رجب، محمد توفيق

 1980 مرسى، مصطفى على

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1983 ويتيج، ارنوف

 1983 ويتيج، ارنوف

 1983 ويتيج، ارنوف

 1983 ويتيج، ارنوف

 1983 ويتيج، ارنوف

 1998 (مترجم )عبد التواب، فتحى 

 1998 (مترجم )عبد التواب، فتحى 

 1998 (مترجم )عبد التواب، فتحى 

 1998 (مترجم )عبد التواب، فتحى 

 1998 (مترجم )عبد التواب، فتحى 

 1983 (مراجع )مقار، راجى حليم 

 1983 (مراجع )مقار، راجى حليم 

 1983 (مراجع )مقار، راجى حليم 

 1983 (مراجع )مقار، راجى حليم 

 1982 .دورفي، وليم ه 

 1982 يوجين، ديوليو0ا

 1982 يوجين، ديوليو0ا

 1982 يوجين، ديوليو0ا

 1982 يوجين، ديوليو0ا



 1982 يوجين، ديوليو0ا

 1975 بارتى توماس

 1975 بارتى توماس

 1975 بارتى توماس

 1975 بارتى توماس

 1975 بارتى توماس

 .م 1988 الجندى ، محمد ممتاز

 1978 .موراي ر، شبيجل

 1978 .موراي ر، شبيجل

 1978 .موراي ر، شبيجل

 1989 .شبيجل، موراى ر

 1984 سرحان ، عبادة

 1984 سرحان ، عبادة

 1951 لورانس ، جورج هـ م

 1979 مرسى، مصطفى على

 1979 مرسى، مصطفى على

 1979 مرسى، مصطفى على

 1979 مرسى ، مصطفى على

 1979 مرسى ، مصطفى على

 1980 مرسى، مصطفى على

 1980 مرسى، مصطفى على

 1980 مرسى، مصطفى على

 1980 مرسى، مصطفى على

 1963 على مصطفى،مرسى 

 1963 على مصطفى،مرسى 

 . 1963 .مرسى ، مصطفى على 

 1900 السيد، عباس السيد

 1900 السيد، عباس السيد

 1900 السيد، عباس السيد

 1900 السيد، عباس السيد

 1900 السيد، عباس السيد

 عباس السيد

 عباس السيد

 1900 السيد، عباس السيد

 1900 السيد، عباس السيد

 1900 السيد، عباس السيد

1980 . 

1980 . 

1980 . 

 1985 (ترجمة )شاهين، نقوال 

 1982 يوجين، ديوليو0ا

 1988 , دانييل،شوم

 1998 (مترجم )عبد التواب، فتحى 

 . 1970 .ليبشتز، سيمور

 1978 .موراي ر، شبيجل

 1983 (مراجع )مقار، راجى حليم 

 1981 .مشيل ج، سينكو

 1982 ألكسندر، مارتن

 1982 (مترجم )حسين، هاشم احمد

 1975 بارتى توماس



 1982 دومينيك، سالفتور

 . 1973 غطاس ،نبية

 1983 , نبيل غطاس

 ج،هانسن

 1984 الياس انطون،الياس 

 . 1979 الياس،الياس انطون

1983 

1983 

 1978 احمد شفيق الخطيب

 1978 احمد شفيق الخطيب

 1974 كوان ، ج ميلتون

 1991 المعاجم دائرة

 1984 .الخطيب ، أحمد شفيق

1982 . 

1980 . 

1980 . 

1987 . 

1978 

 .ترازكسيم

 1979 كمال دسوقى

 1979 كمال دسوقى

 1980 مجدى نافد األسيوطى

 1980 مجدى نافد األسيوطى

 سلسلة دراسات

 . 1983 .الكسندر، مارتن

 1966 بولد، هارولدس

 1983 رضوان محمد، بالل 

 1983 فراج ، عزالدين

 [ 19 - - ] الجندي ، محمد ممتاز

 . 1982 .الجندى، محمد ممتاز

 1987 الجندى، محمد ممتاز

 1984 وآخر، مصطفى كمال أبوالدهب

 1984 وآخر، مصطفى كمال أبوالدهب

 1984 البنهاوى ، محمود احمد

 1967 محمد بحيى حسين، درويش 

 1982 فؤاد عبد العظيم،عليوه

 . 1983 .العليم ، كامل عبد 

 1979 خلف ، عطاهللا

 1985 صالح الدين، ابو العال 

 1985 صالح الدين، ابو العال 

 1985 صالح الدين، ابو العال 

 1984 رزق،محمود

 1975 ارنست هاردر

 1982 نبيه غطاس

 . 1973 غطاس ،نبية

 1975 دومينيك،سالفاتور

 1993 سلفاتور، دومينيك

 1982 دومينيك، سالفتور



 1982 يوجين، ديوليو0ا

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 . 1985 .البعلبكى، منير

1985 

 1983 بيشوب، دوجالس د

 إرمان، لى

 1981 اورسوال جود ينف

 1985 الرسون، روى ا

 1985 طومسون، هومر س

 1985 طومسون، هومر س

 . 1985 ماكراكن، دانيال د

 1993 ليبشتز، سيمور

 1682 بايرون س، جوتفريد

 [ 19 - - ] بكرى ، سعد على الحاج

 ابتسام صديق ابو الخير

 1984 .وورث، توماس

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 1985 احمد سالم، حسين

 . 1976 .آيرز، فرانك

 . 1980 .موراى ر،شبيجل

 1984 ليبشتز، سيمور

 . 1970 .ليبشتز، سيمور

 1981 فرانسيس شيد

 1998 (مترجم )عبد التواب، فتحى 

 1976 ايرز فرانك

 1984 .الخطيب ، أحمد شفيق

 1983 سلفاتور، دومينيك

 . 1999 .موراى ر،شبيجل

 1982 يوجين، ديوليو0ا

 [ 19 --] عيسى ، سيد

 1982 عادل احمد، حشيش 

 1985 عبدالسالم،محمد

 , . م 1981 .بارتل ،روبرت ج 

 1982 ألكسندر، مارتن

 1985 ديفلين ، روبرت م

 1985 ديفلين ، روبرت م



 . 1982 .حشيش، عادل أحمد 

 1985 جانيك

 1985 جانيك

1985 

1983 . 

 1984 البنك، الدولى

 1997 ليبتشز، سيمور

 1983 الباز ؛احمد ممدوح

 1985 .ر.ت. نيكرسون، جون

 1985 الرسون، روى ا

 1997 جون هاموند

 1985 طومسون، هومر س

 1998 ستورر، تراس ى

 1985 حماد، شاكر محمد

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 1984 .خشبة، محمد السعيد

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1990 خشبه ، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1997 ليبتشز، سيمور

 1985 محمد احمد،عبد المطلب

 1985 محمد احمد،عبد المطلب

 1985 محمد احمد،عبد المطلب

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

ت.د ] ] . 

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1984 السيد عبد الرحمن،بسيونى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى



 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1983 محمد عبد الغنى،سعودى

 1984 محمود،األخرس

1987 . 

1987 . 

1987 . 

1987 . 

1987 . 

1987 . 

1987 . 

1987 . 

1987 . 

1987 . 

 1983 على محمد، الجوهرى

 1983 على محمد، الجوهرى

 1983 على محمد، الجوهرى

 1983 على محمد، الجوهرى

 1983 على محمد، الجوهرى

 1983 على محمد الجوهرى

 1983 على محمد الجوهرى

 1983 على محمد، الجوهرى

 1983 على محمد، الجوهرى

 1983 على محمد، الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 على محمد.الجوهرى

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد



 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1985 / 1984 الجوهرى ؛على محمد

 1980 محمد سعيد محمد، سامى 

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1986 سامى، محمد سعيد محمد

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1987 محمد سعيد محمد، سامى 

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 1985 قمر، محمد جمال الدين

 . 1984 قمر،محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1984 قمر، محمد جمال الدين

 1987 ابراهيم سالم، الحجراوى

 1995 شابهان0ف0ر

 1998 ستورر، تراس ى

 1981 .ل. هيل، روبرت

 1987 لوك، إيرش



1972 

 . 1972 .حسن ، يحيى محمد 

1979 . 

  م 1976 البدرى عصام احمد

 1978 توكل يونس رزق

 . 1982 .حمدى،حسن محمود

 1984 السيد عبدالمقصود،دبيان

 . 1985 .ماهر،احمد

 دويدار، محمد

 ( 1900 ) دويدار، محمد

 1988 لطفى لويز سيفين

 . 1999 .حسنين، عمر السيد

 1988 لطفى لويز سيفين

 دويدار، محمد

 [ 1986 ] سليمان ، هدى محمد

 1983 محمد صالح، الحناوى

 1984 نبيل الروبى

 1982 هدى ، محمد سليمان

 1987 صالح، الشنوانى

 1984 محمد صالح،الحناوى

 1987 عبدالعزيز، سمير محمد

 1985 جمعة ،اسماعيل ابراهيم

 1986 عبد العزيز ، سمير محمد

 1987 أبوزيد، كمال خليفة

 [19--] حمودة، عبدالمنعم محمد

 1987 منير صالح هندى

 1987 حنفى ، عبد الغفار

 1986 .الصحن،عبد الفتاح

 1986 محمد توفيق ماضى

 1986 زكريا محمد الصادق، اسماعيل 

 1987 منصور البديوى

 1987 الشنوانى ، صالح

 1985 اسماعيل،جمعة

 1985 هيكل، عبدالعزيز فهمى

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1986 خسبة؛ محمد السعيد

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة



 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1987 محمد السعيد، خشبة

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1971 فايز ابراهيم، مرعى 

 1983 .م.م،فندرى

 1983 .م.م،فندرى

 1983 .م.م،فندرى

 1983 .م.م،فندرى

 1983 .م.م،فندرى

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1988 خشبةمحمد السعيد

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود



 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1990 عبد الغني، محمد محمود

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1989 / 1984 خشبة، محمد السعيد

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة



 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1984 / 1991 محمد السعيد، خشبة

 1990 خشبه ، محمد السعيد

 1990 خشبه ، محمد السعيد

 1990 خشبه ، محمد السعيد

 1990 خشبه ، محمد السعيد

 1990 خشبه ، محمد السعيد

 1990 خشبه ، محمد السعيد

 1979 محمد على، البنبى

 1993 قمر، محمد علوى عبدالمنعم

 1993 قمر، محمد علوى عبدالمنعم

 1993 قمر، محمد علوى عبدالمنعم

 1993 قمر، محمد علوى عبدالمنعم

 1971 عيد ، صالح الدين

 1971 عيد ، صالح الدين

 1971 عيد ، صالح الدين

 1971 عيد ، صالح الدين

 1971 عيد ، صالح الدين

 1987 محمد أحمد، الحسينى 

 1987 محمد أحمد، الحسينى 

 1987 محمد أحمد، الحسينى 

 1987 محمد أحمد، الحسينى 

 1983 رضوان محمد، بالل 

 1983 رضوان محمد، بالل 

 1983 رضوان محمد، بالل 

 1983 رضوان محمد، بالل 

 1983 رضوان محمد، بالل 

 1985 الغيطانى ، محمد يسرى

 1985 الغيطانى ، محمد يسرى

 1985 الغيطانى ، محمد يسرى

 1985 الغيطانى ، محمد يسرى

 1985 الغيطانى ، محمد يسرى

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1985 جانيك

 1985 جانيك

 1985 جانيك

 1985 جانيك

 1965 فراج ، عزالدين

 1965 فراج ، عزالدين

 1965 فراج ، عزالدين

 1965 فراج ، عزالدين

 1965 فراج ، عزالدين



 1980 عبد الخالق،وفا

 1980 عبد الخالق،وفا

 1980 عبد الخالق،وفا

 1980 عبد الخالق،وفا

 1980 عبد الخالق،وفا

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1977 أنور محمود، عبد الواحد 

 1993 (مراجع )منصور، كامل 

 1993 (مراجع )منصور، كامل 

 1993 (مراجع )منصور، كامل 

 1993 (مراجع )منصور، كامل 

 1993 (مراجع )منصور، كامل 

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1977 عبدالسالم ، احمد لطفى

 1972 فراج، عزالدين

 1972 فراج، عزالدين

 1972 فراج، عزالدين

 1972 فراج، عزالدين

 1972 فراج، عزالدين

 1986 هاللى، ايهاب على

 1986 هاللى، ايهاب على

 1987 ابراهيم ، عاطف محمد

 1987 ابراهيم ، عاطف محمد

 1987 ابراهيم ، عاطف محمد

 1987 ابراهيم ، عاطف محمد

 1987 البنبى ، محمد على

 1987 البنبى ، محمد على

 1987 البنبى ، محمد على

 1987 البنبى ، محمد على

 1987 البنبى ، محمد على

 1987 الحسيني، محمد أحمد

 1987 الحسيني، محمد أحمد

 1987 الحسيني، محمد أحمد

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 1984 محمد على، شاكر 

 1984 محمد على، شاكر 

 1984 محمد على، شاكر 

 1995 شابهان0ف0ر

 1995 شابهان0ف0ر

 1995 شابهان0ف0ر

 1995 شابهان0ف0ر

 1995 شابهان0ف0ر

 1984 سعد، شكري إبراهيم

 1994 سعد، شكري إبراهيم

 1994 سعد، شكري إبراهيم



 lpl،] 1986، خطاب 

 1986 بدر ، مصطفي

 1986 بدر ، مصطفي

 1986 بدر ، مصطفي

 1980 ل ، ليروي ل. بليكسلي 

 1980 ل ، ليروي ل. بليكسلي 

 1980 ل ، ليروي ل. بليكسلي 

 1980 ل ، ليروي ل. بليكسلي 

 1985 القعى، طارق محمود

 1985 القعى، طارق محمود

 1985 القعى، طارق محمود

 1985 القعى، طارق محمود

 1985 القعى، طارق محمود

 1958 فراج، عزالدين

 1958 فراج، عزالدين

 1958 فراج، عزالدين

 1986 فراج ، عزالدين

 1986 فراج ، عزالدين

 1986 فراج ، عزالدين

 1986 فراج ، عزالدين

 1986 فراج ، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 1966 فراج، عزالدين

 2006 يونس ، سمير محمد

 2006 يونس ، سمير محمد

 2006 يونس ، سمير محمد

 2006 يونس ، سمير محمد

 2006 يونس ، سمير محمد

 1987 السحار، قاسم فؤاد

 1987 السحار، قاسم فؤاد

 1987 السحار، قاسم فؤاد

 1987 السحار، قاسم فؤاد

 1987 السحار، قاسم فؤاد

 1992 فايز، مرعى 

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد



 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1988 محى شوقى أحمد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 كامل ،محمد سعيد

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر



 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 - 1985 محمود، الشاعر

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1986 عبد هللا فتحى محمد، ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1984 عبد هللا فتحى محمد،ابراهيم

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1986 العانى ، طارق على

 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان



 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان

 1983 محمد السيد. رضوان

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1985 كامل ، محمد سعيد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 1988 البهيدى محمد عبد الحميد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد

 [ 19 - - ] حسانين، عبدالحميد محمد
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 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405



 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 .ه 1405

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1988 حسن احمد، توفيق

 1989 منيرصالح،هندى

 1988 حنفى ، عبد الغفار

 . 1992 .منير صالح ، هندي

 البكرى ، سونيا محمد

 1997 البشبيشي أحمد طلعت

 1989 أبو قحف، عبد السالم



 . 1990 .الروبي، نبيل

 1900 الروبى، نبيل

 1984 مرسى سيد عبدالحميد

 2000 محمد، الحناوى 

 1987 عبد الغفار، حتفى 

 1987 منصور البديوي

 . [ 19 --] .إبراهيم ، سعدالدين 

 1986 عبد العزيز ، سمير محمد

 1988 ، تريجو،بنجامين ب

 1984 نبيل الروبى

 1983 محمد صالح، الحناوى

 1987 ناصف، السيد عبدالمعبود

 1988 عبدالعزيز، سمير محمد

 1987 اسماعيل ، محمد محروس

 عبدالرحمن يسري احمد

 1988 سهير محمود معتوق

 - .[? 19 --] .عز العرب، مصطفى محمد

 1978 محمد دويدار

 1981 رشيد، احمد

 1984 .احمد،رشيد

 .م 1988 الجندى ، محمد ممتاز

 [ 19 --] الجندي ، محمد ممتاز

 . 2000 .جوفيل، اسماعيل

 1982 فؤاد عبد العظيم،عليوه

 1986 مصطفى، عيسى 

 على على الخشن

 1985 الرسون، روى ا

 1988 حسن ، احمد عبدالمنعم

 1998 حسن، احمد عبدالمنعم

 1988 زيدان هندى،عبد الحميد

 . 1988 .حسن، أحمد عبد المنعم

 1988 حسن، احمد عبد المنعم

 1995 عبدالحميد، زيدان هندي

 1998 .ابو زيد ، الشحات نصر 

 1988 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1987 باشة ، محمد علي محمد

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 . 1988 .أ. دانييل ، روبرتس 

 1995 شابهان0ف0ر

 م 1971 .احمد سيد، النواوى 

 1987 العروسى، حسين

 2000 بلبع ، عبدالمنعم

 [ 19 - - ] الجندي ، محمد ممتاز

 1988 جي. آر . ايسلمونت 

 1988 جي. آر . ايسلمونت 

 1980 الراوى،خاشع محمود

 1988 محمود، سعد على زكى

 1981 رمضان احمد، التكريتي 



 1981 د.ه،هوجس 

 1987 فيصل رسيد ناصر

 1982 أىف، نالبندوف

 1986 الجبورى ، عالء الدين عبد المجيد

 1986 عبدالسعيدى، محمد

 [ 1990 ] الشماع، وفقى

 1986 السعيدى، محمدعيد

 1988 محمود ، سعد على زكى

 1980 الهبلى ، ابراهيم عزيز خالد

 1979 نجيب توفيق،غزال

 1983 بيشوب، دوجالس د

 وهبة، عبد المنعم

 1987 لوك، إيرش

 عبد المجيد، محمد حسين

 1985 كرييف ، ف

 1985 كرييف ، ف

 1987 بوسيبايكو، ف

 . 1984 عطية ، بكرى طه

 . 1986 .األنصارى، على رفاعة

 1989 درويش، فوزى

 19 -- حشمت، جبر

 . 1980 .موراى ر،شبيجل

 1985 طومسون، هومر س

 1985 طومسون، هومر س

 1985 طومسون، هومر س

 . 1997 .حسن ، أحمد عبد المنعم 

 1989 حسن، احمد عبد المنعم

 1989 حسن، احمد عبد المنعم

 1987 تشاندلر ، ويليام هنري

 1987 تشاندلر ، ويليام هنري

 1987 تشاندلر ، ويليام هنري

 1987 وليام هنرى، تشاندلر

 1987 وليام هنرى، تشاندلر

 1987 وليام هنرى، تشاندلر

 1988 نورث ، ماك

 1988 نورث ، ماك

 1988 نورث ، ماك

 1989 ماك، نورث 

 1989 ماك، نورث 

 1989 ماك، نورث 

 1987 ويلكسون، ج م

 1987 ويلكسون، ج م

 1987 ويلكسون، ج م

 1987 جاردنر، أج

 1987 جاردنر، أج

 1987 جاردنر، أج

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1985 .ر.ت. نيكرسون، جون

 1985 .ر.ت. نيكرسون، جون



 1985 .ر.ت. نيكرسون، جون

 1989 نوفل، مصطفى عبدالرازق

 1988 عسكر، احمد عبدالمنعم

 1988 عسكر، احمد عبدالمنعم

 1988 عسكر، احمد عبدالمنعم

 1983 مطلوب ، عدنان ناصر

 1983 مطلوب ، عدنان ناصر

 1983 مطلوب ، عدنان ناصر

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 1983 ويستورد، ميلفن

 1983 ويستورد، ميلفن

 1983 ويستورد، ميلفن

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1998 ، م.روبرت،ديفلين

 1985 ديفلين ، روبرت م

 1985 ديفلين ، روبرت م

 1985 جانيك

 1985 جانيك

 1985 جانيك

 1987 .وليام س.ديفيز

 1987 .وليام س.ديفيز

 1987 ديفيز، وليام س

 1987 ج0غارى ، بيتر 

 1987 ج0غارى ، بيتر 

 1987 ج0غارى ، بيتر 

 1987 س.ر.هوالند

 1987 س.ر.هوالند

 1987 س.ر.هوالند

 1986 جرانت.ا.ج

 1986 جرانت.ا.ج

 1986 جرانت.ا.ج

 1987 األعسر، عبدالمنعم محمد السيد

 1987 األعسر، عبدالمنعم محمد السيد

 1987 األعسر، عبدالمنعم محمد السيد

 1987 جورج، بوشامب

 1987 جورج، بوشامب

 1987 جورج، بوشامب

 . 1989 .المغيرة،عبدهللا بن عثمان

 . 1989 .المغيرة،عبدهللا بن عثمان

 . 1989 .المغيرة،عبدهللا بن عثمان

 . 1989 .المغيرة،عبدهللا بن عثمان

 . 1989 .المغيرة،عبدهللا بن عثمان

 . 1989 .المغيرة،عبدهللا بن عثمان

 م 1989 الهادى، محمد محمد



 . 1988 .كيلر، آرثرم

 1993 ليبشتز، سيمور

 [ 19 - - ] بكرى ، سعد على الحاج

 محمد احمد الحسينى

 1984 مان، كيردكورس

 1984 مان، كيردكورس

 1980 ريث،وروس

 1980 ريث،وروس

 1987 األعسر، عبدالمنعم محمد السيد

 1987 األعسر، عبدالمنعم محمد السيد

 1980 غزال، نجيب توفيق

 1980 غزال، نجيب توفيق

 1983 مطلوب ، عدنان ناصر

 1983 مطلوب ، عدنان ناصر

 1987 ويلكسون، ج م

 1987 ويلكسون، ج م

 1969 توفيق ، محمد فؤاد

 1969 توفيق ، محمد فؤاد

 1987 التكريتى ، رمضان أحمد الطيف

 1987 التكريتى ، رمضان أحمد الطيف

 1986 الحسينى ، محمد احمد

 1986 الحسينى ، محمد احمد

 1982 ريد ، جيرالد

 1982 ريد ، جيرالد

 1979 حسن، عبدعلى مهدى

 1979 حسن، عبدعلى مهدى

 1988 عبدهللا، باور شفيق

 1988 عبدهللا، باور شفيق

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

1975 

1975 

 1986 مصطفى، عيسى 

 1982 فؤاد عبد العظيم،عليوه

 1998 .ابو زيد ، الشحات نصر 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 



 1989 فايز، مرعى 

 1989 فايز، مرعى 

 1989 احمد السيد،عرموش

 1983 محىالدين رشاد،طرابزونى

 . [ 19 --] 0جيمس أ ، كاشين 

 .[ 1978 ] .جوردن،بانكروفت

 1982 محمد، عبدالعظيم كاظم

 1982 محمد، عبدالعظيم كاظم

 1982 محمد، عبدالعظيم كاظم

 1987 خضير؛عبد الحميد خالد

 1987 خضير؛عبد الحميد خالد

 1987 خضير؛عبد الحميد خالد

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 1970 نوالر، ه

 عبد علي مهدي،حسن 

 1986 سليم، رياض محمد

 1973 ماير ، البرت

 1973 ماير ، البرت

 1973 ماير ، البرت

 1983 ويستورد، ميلفن

 مطلق، ألبير

 مطلق، ألبير

 مطلق، ألبير

 1982 ريد ، جيرالد

 1982 ريد ، جيرالد

 1982 ريد ، جيرالد

 1982 مور ، توماس.س 

 1982 مور ، توماس.س 

 1982 مور ، توماس.س 

 1983 مطلوب ، عدنان ناصر

 [ 1990 ] اليونس ، عبدالحميد احمد

 [ 1990 ] اليونس ، عبدالحميد احمد

 [ 1990 ] اليونس ، عبدالحميد احمد

 1987 التكريتى ، رمضان أحمد الطيف

 1987 التكريتى ، رمضان أحمد الطيف

 1987 التكريتى ، رمضان أحمد الطيف

 1984 مان، كيردكورس

 1984 مان، كيردكورس

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 . 1989 ب.س،هيكمان

 . 1989 ب.س،هيكمان

 . 1989 ب.س،هيكمان

 1988 زيدان هندى،عبد الحميد



 1995 عبدالحميد، زيدان هندي

 1988 عسكر، احمد عبدالمنعم

 1985 الرسون، روى ا

 1985 الرسون، روى ا

 1997 جون هاموند

 1985 هاموند، جون

 1985 هاموند، جون

 1987 ويلكسون، ج م

 1981 الدهان، عامر حميد سعيد

 1981 الدهان، عامر حميد سعيد

 1981 الدهان، عامر حميد سعيد

 1969 توفيق ، محمد فؤاد

 1980 محمد عبد هللا، النجم 

 1980 محمد عبد هللا، النجم 

 1980 محمد عبد هللا، النجم 

 1982 غزال، نجيب توفيق

 1982 غزال، نجيب توفيق

 1982 غزال، نجيب توفيق

 . 1988 .ابوزيد، الشحات نصر

 . 1988 .ابوزيد، الشحات نصر

 1988 السحار، قاسم فؤاد

 1988 السحار، قاسم فؤاد

 1988 السحار، قاسم فؤاد

 1995 شابهان0ف0ر

 1995 شابهان0ف0ر

 1987 جاردنر، أج

 1987 جاردنر، أج

 1987 جاردنر، أج

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1985 ر.ج.جاردنر، أ

 1988 حسن ، أحمد عبدالمنعم

 1988 حسن ، أحمد عبدالمنعم

 1988 حسن ، أحمد عبدالمنعم

 1988 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1988 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1988 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1989 حسن، احمد عبد المنعم

 1989 حسن، احمد عبد المنعم

 1988 حسن، احمد عبد المنعم

 1988 حسن، احمد عبد المنعم

 . 1988 .حسن، أحمد عبد المنعم

 . 1988 .حسن، أحمد عبد المنعم

 . 1988 حسن،احمد عبد المنعم

 1998 حسن، احمد عبدالمنعم

 1988 حسن ، احمد عبدالمنعم



 1988 حسن ، احمد عبدالمنعم

 .م 1986 .دانيال أ، روبرت

 1985 سولاير؛جميل فهيم

 1985 سولاير؛جميل فهيم

االبن)هارى و سيلى  ،(  1989 

االبن)هارى و سيلى  ،(  1989 

االبن)هارى و سيلى  ،(  1989 

 1988 زيدان هندى،عبد الحميد

 1988 زيدان هندى،عبد الحميد

 1986 جرانت.ا.ج

 1986 جرانت.ا.ج

 1986 جرانت.ا.ج

 1984 س جاديش، اريا 

 1984 س جاديش، اريا 

 1984 س جاديش، اريا 

 . 1977 .شبيجل، موراى ر

 . 1977 .شبيجل، موراى ر

 . 1977 .شبيجل، موراى ر

 1978 .ل.ج، سكوايرز

 1978 .ل.ج، سكوايرز

 1978 .ل.ج، سكوايرز

 بولتون، و

 بولتون، و

 بولتون، و

 1980 باين ، ستانلي هـ

 1980 باين ، ستانلي هـ

 1980 باين ، ستانلي هـ

 1983 .جورج ف، مادوس

 1983 .جورج ف، مادوس

 1983 .جورج ف، مادوس

 1983 سيتور، هولس

 1983 سيتور، هولس

 1983 سيتور، هولس

 إرمان، لى

 إرمان، لى

 إرمان، لى

 1975 بارتى توماس

 1975 بارتى توماس

 1975 بارتى توماس

 . 1989 .لومان،جوزيف

 . 1989 .لومان،جوزيف

 . 1989 .لومان،جوزيف

 1988 أدوين مانسفيلد

 1989 توم، فوريستر

 1989 توم، فوريستر

 1989 توم، فوريستر

 1988 هاجن ، افيريت

 1988 هاجن ، افيريت

 1988 هاجن ، افيريت

 1989 روبرت، ثورندايك

 1989 روبرت، ثورندايك

 1989 روبرت، ثورندايك



 1984 محمد عبدالوهاباحمد،العزاوى

 1984 محمد عبدالوهاباحمد،العزاوى

 1984 محمد عبدالوهاباحمد،العزاوى

 م 1978 المشهدانى غازى

 م 1978 المشهدانى غازى

 م 1978 المشهدانى غازى

1982 

1982 

1982 

 1982 الحافظ، صبح

 1982 الحافظ، صبح

 1982 الحافظ، صبح

 . 1988 .محمد زكي، محمد

 . 1988 .محمد زكي، محمد

 . 1988 .محمد زكي، محمد

 1989 حسن ، أحمد عبدالمنعم

 1989 حسن ، أحمد عبدالمنعم

 1989 حسن ، أحمد عبدالمنعم

 1988 ف.شابمان ، ر

 1988 ف.شابمان ، ر

 1988 ف.شابمان ، ر

 . 1989 ب.س،هيكمان

 . 1989 ب.س،هيكمان

 . 1989 ب.س،هيكمان

nhgfK،، 1979 تاغلبي 

 1989 سليمان، سعد محمد أحمد

 1986 الجناينى، محمد عبدالرحمن

 1989 ابو قحف ، عبد السالم

 1983 بيشوب، دوجالس د

 1989 ابوقحف ، عبد السالم

  . 1988 .خالد،هشام

 1988 خالد، هشام

 1987 الخولى، أسامة

 1989 العبيد، يعقوب فهد

 1984 ابوبكر،متولى

 1986 ذكي، رمزي

 . 1987 .جورج، بوشامب

 [ 19 - - ] ستابف، هلموت

 [ 19 - - ] ستابف، هلموت

 [ 19 - - ] ستابف، هلموت

 [ 19 - - ] ستابف، هلموت

 1974 كونراد، يواقيم

 1974 كونراد، يواقيم

 1984 بسيم، عصام الدين مصطفى

 1982 حسين، مصطفى سالمة



 1984، شفيقومحسن

 . 1988 .عشوش، احمد عبد الحميد

 . 1989 .الخضرى، سعيد

 1987 بوسيبايكو، ف

 1981 ، جدانوف،ل\

 1977 كوروش، ا

 1978 سومينسكى0وا-فاييف 0د

 . 1986 .خالف، خالف جابر

1989 

1989 

 1987 مختار ، ابراهيم

 1984 مختار ، ابراهيم

 1984 مختار ، ابراهيم

 1984 مختار ، ابراهيم

 1982 ابراهيم،مختار

 1982 ابراهيم،مختار

 1982 ابراهيم،مختار

 1985 .على أحمد،عتيقة

1982 . 

 . 1986 عبدهللا، خالد أمين

 1986 عبدالحى، مرعى

 1986 محمد احمد،خليل 

 1988 دويدار، محمد

 1986 محمد يونس،خان

 1989 أبو قحف، عبد السالم

 1990 حسنين ، عمر

 1989 الصحن ، عبد الفتاح

 1993 نور ، احمد

 1990 سيف اليزل، سمير احمد

 نسيم، ماهر جورجى

 1990 أسامة، الحسينى 

 1990 اسامة،الحسيني 

 1990 درويش، محمد يحيى

 1990 درويش، محمد يحيى

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون



 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 2005 راشيل، كارسون

 1987 .يوسف،محمد محمود

 1987 .يوسف،محمد محمود

 . 1990 عمر،حسنين

 1989 عوف محمود الكفراوى

 1986 محمد احمد،خليل 

 1986 محمد احمد،خليل 

 1993 نور ، احمد

 1989 حسنين ، عمر

 1985 عبدالحى، مرعى

 1986 دبيان ، السيد عبد المقصود

 1989 نور ، احمد

 إسماعيل، يسرى خضر

 1987 رشيد، أحمد

 . 1990 .مصطفي عزمي، علي

 . 1989 .شاكر، نبيل عبدالسالم

 . 1989 .شاكر، نبيل عبدالسالم

 1990 محمد ايمن عبد اللطيف، عشوش 

 1990 محمد ايمن عبد اللطيف، عشوش 

 1989 محمد ضبرى، العطار

 1991 لطفى ، امين السيد احمد

 1993 الصحن، عبد الفتاح

 1992 حسنين، عمر السيد

 1992 حسنين، عمر السيد

 1989 الصحن،عبد الفتاح

  م 1991 ناجى، السيد عبده

 م 1988 سمير عبد الغنى، محمود 

 1986 مرعى ،عبد الحى

 . 1980 .المعزاوى، على عبد السالم

 1990 محمد عاصم،نوار

 1973 الصحن، عبدالفتاح

 1990 سعيد الخضرى

 1991 لطفى ، امين السيد احمد

 .عويس ،نبيل طلبة 

 1990 مكاوى؛نادية ابو فخرة

 1988 الصحن ، عبد الفتاح

 1988 الصحن ، عبد الفتاح

1989 

 1989 منصور، محمد نصر الدين

 1989 منصور، محمد نصر الدين



 1986 البنا، محمد محمد

 1990 عبد القادر ، عبد القادر محمد

 1991 الشحات، أحمد يوسف

 1982 العيسوى، إبراهيم

 1982 العيسوى، إبراهيم

 . 1986 .خالف، خالف جابر

 1981 كريمة، كريم

 1987 عبدالفضيل، محمود

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1990 الجزار، طه محمد السيد عمر

 1992 .عبد السالم، زين العابدين

 1984 س جاديش، اريا 

 1990 وليام هنرى تشاندلر

 م 1988 سعد، خفاجى 

 محمد احمد الحسينى

 1987 ويلكسون، ج م

 1983 العادلي ، احمد السيد

 1986 محمد بحيى حسين، درويش 

 1991 الحسيني، محمد أحمد

 1990 درويش، محمد يحيى

 1972 حماده، مصطفى كمال عمر

 1968 حمادة، مصطفى كمال عمر

 . 1987 .عبدالعزيز محمد ، الشناوى 

 1991 عبدالتواب، فتحى محمد

 . 2000 جويفل ، اسماعيل

 1991 فيكتورمينوت

 1990 ميتكاف ، روبرت ل

 1975 الحمادى ، مصطفى حلمى

 1979 محمد على البنبى

 1984 .جالل، صالح

 [ 19 --] الجندي ، محمد ممتاز

 1989 نور ، احمد

 1985 شيحة، مصطفى رشدى

 . 1990 السيد ،إسماعيل محمد

 . 1990 .خشبة، محمد السعيد

 1981 .ل. هيل، روبرت

 1991 ، نخبة من األساتذة المتخصصين

 1977 بوش.ف

 . 1990 .فارموند، أدولف

 . 1990 .فارموند، أدولف



 1980 باين ، ستانلي هـ

 1980 باين ، ستانلي هـ

 1996 دانييل، شوم

 1990 خالد،بالطيور

 1989 جالل، الصياد

 م 1988 ، 1408 .ميجس ، فالتر 

 1991 بولس، روفائيل

 . 1978 .وايلد، رولف هـ

 . 1989 .توماس ، وليم

 1992 ديسلر، جارى

 1999 كيسو، دونالد

 1999 كيسو، دونالد

  . 1990 .حسين حسنى، ابراهيم

 علي عبدالسالم المعزاوي

 1988 هيتجر، ليستراي

 . 1991 .السيد ،يس 

، 1991 

 1991سبتمر  رئاسة مجلس الوزراء

 1991سبتمر  رئاسة مجلس الوزراء

  . 1986 .هيكل، عبدالعزيز فهمي

 . 1989 .توماس ، وليم

 1988 هيتجر، ليستراي

 1988 ابدجمان ، مايكل

 1993 ويستون، فرد

 1993 ويستون، فرد

 . 1987 سيجل ،بارى

 1993 حمزة ، علي منصور

 1993 حمزة ، علي منصور

 1993 حمزة ، علي منصور

 1993 حمزة ، علي منصور

 1993 حمزة ، علي منصور

 . 1992 .بدوى،احمد زكى

 . 1992 .بدوى،احمد زكى

 . 1991 سعيد،النجار

 1987 هدسون ، جون

 1993 عنانى، محمد عبد السميع

1992 

 .[ 1978 ] .جوردن،بانكروفت

 . 1981 عابدين، عدنان

 . 1991 .يوسف، محمد كمال السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 1993 فلينشر ، ج

 1991 حداد، محمد أحمد الحاج

 م 1987 .هورنجون، تشارلز ت

 1990 السلطان؛سلطان المحمد

 1992 الشرقاوى، على



 1984 العروسى، حسين

[-- 19 ] . 

 1988 مصطفى محمد عز العرب

 1986 اسماعيل، محمد محروس

 [ 19 --] الجندي ، محمد ممتاز

 .م 1988 الجندى ، محمد ممتاز

 [ 19 - - ] الجندي ، محمد ممتاز

 1974 جامعة أسيوط-كلية العلوم - قسم النبات 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

 1992 محمد ناظم، حنفى 

Baalbaki.Munir. 1993 . 

Baalbaki.Munir. 1993 . 

 1991 جبور عبد النور

 1984 الياس انطون،الياس 

 1992 فرحات، حسن مرسي

 م 1992 البيلى ، سعاد

 1990 مصطفى وهبى

 م 1991 األبحاث، مجموعة مركز

 م 1991 األبحاث، مجموعة مركز

 1977 بوش.ف

 1990 باور ، جوردن م

 . 1971 .ويكمان، ايفيند

 1980 هربرت،مايسلش

 1996 دانييل، شوم

 1991 ، نخبة من األساتذة المتخصصين

 1981 .ل. هيل، روبرت

 . 1988 .مصطفى كمال ،مصطفى 

 1990 كبنر، ا

 1992 استينو، جورج رمزى

 1992 طلبه، محمد فهمى

 1991 طلبه، محمد فهمى

 م[ 1900 ]، عبدالوهاب،مصطفى رضا

 1991 عبدالوهاب، مصطفى رضا

 م 1991 ، عبد الوهاب، مصطفى رضا

 1991 طلبه، مصطفى رضا ومحمد فهمى

 . 1992 طلبة، محمد فهمى

 1993 غريب، مجد متبولى

 1993 غريب، مجد متبولى

 . 1993 جوتفريد، بايرون.س 

 [ 19 --] الحسينى ، أسامة



 مكداشى، عمر

 1993 قبيعة، محمد جمال أحمد

 1991 ابوالعطا، مجدي محمد

 1987 علي منصور حمزة

 1988 خطاب ، محمود

 1991 حمايل ، على فتحى

 1991 حداد، محمد أحمد الحاج

 1990 مختار محمد،حسن

 م 1979 ابراهيم عبدالرحمن زكى

 . 1979 .ابراهيم، عبدالرحمن زكى

 1979 إبراهيم، عبد الرحمن زكى

 1990 ابراهيم ، عبد الرحمن زكى

 م 1990 ابراهيم عبدالرحمن زكى

 1990 ابراهيم ، عبد الرحمن زكى

 1986 إبراهيم، عبدالرحمن زكى

 عبدالرحمن زكي

 عبدالرحمن زكي

 1991 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1991 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1991 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1990 إبراهيم، عبدالرحمن زكى

 1990 إبراهيم، عبدالرحمن زكى

 1983 كوبر

 1983 كوبر

 1985 زهير فخرى، الجليلى 

 1991 عبدالحميد محمد عبدالحميد

 1991 عبدالحميد محمد عبدالحميد

 1984 مان، كيردكورس

 1991 عبدالعليم ، كامل

 1992 عامر، السنوسى ابراهيم بن

 ت.د ارسالن ، سامح هدايت

 1994 محمد سمير، الصبان

 1994 محمد سمير، الصبان

 . 1996 .جمعة ، اسماعيل ابراهيم 

 . 1996 .جمعة ، اسماعيل ابراهيم 

 0 ن 0د  محمد سمير،الصبان

 0 ن 0د  محمد سمير،الصبان

 محمد سعيد،عبد الفتاح

 محمد سعيد،عبد الفتاح

 1990 عبد الحى،مرعى 

 1990 عبد الحى،مرعى 

 1993 نور، احمد

 1992 نور، أحمد

 1993 محمد سمير، الصبان

 1993 الصبان ، محمد سمير

 1991 دعبس ، محمد يسرى ابراهيم

 1991 دعبس، محمد يسرى إبراهيم

 1992 الصبان ، محمد سمير

 1992 الصبان ، محمد سمير



 1992 نبيل الحسينى، النجار

 1992 النجار، نبيل الحسينى

 1991 عبدالغفار، حنفى

 1991 عبدالغفار، حنفى

 1990 عبد العظيم،فاروق

 1990 عبد العظيم،فاروق

 . 1993 عبد ربه، ابراهيم على ابراهيم

 1993 عبد ربه ، ابراهيم على ابراهيم

 1994 عطيه ، عبد القادر محمد عبد القادر

 1994 عطية عبدالقادر عبدالقادر محمد

 1993 نادية، العارف 

 1993 نادية، العارف 

 اسماعيل ابراهيم جمعة

 اسماعيل ابراهيم جمعة

 1993 محمد، محمد الفيومى

 1989 الصحن،عبد الفتاح

 1989 الصحن،عبد الفتاح

 ت.د  صبحى تادرس قريصة

 1990 عبدالحى،مرعى

 1990 عبدالحى،مرعى

 1993 الصحن ، عبد الفتاح

 م 1988 محمد حامد، دويدار

 م 1988 محمد حامد، دويدار

 - 199 علي، شريف

  - 199 علي، شريف

 1990 نعمةاللة نجيب، ابراهيم 

 1990 نعمةاللة نجيب، ابراهيم 

 1992 على، الشرقاوى 

 1992 على، الشرقاوى 

 1990 عبدالقادر، محمد عبدالقادر

 1990 عبدالقادر، محمد عبدالقادر

 1993 فواد السيد، المليجى

 1993 فواد السيد، المليجى

 1997 عبدالعزيز، سمير محمد

 1991 عبد العزيز ، سمير محمد

 1993 نور ، احمد

 1993 نور ، احمد

 1993 نور ، احمد

 1993 نور ، احمد

 . 1992 عيد ،صالح سليمان

 . 1992 عيد ،صالح سليمان

 1988 بكرى؛كامل

 1982 هدى، محمد سليمان

 1993 أحمد، نور

 1993 أحمد، نور

 1980 نامق، صالح الدين

 1980 نامق، صالح الدين

 . 1993 الصحن ، محمد فريد

 . 1993 الصحن ، محمد فريد



 1987 أبوعيانة، فتحى محمد

 1987 أبوعيانة، فتحى محمد

 1980 يسرى، الجوهرى

 1980 يسرى، الجوهرى

 1980 يسرى، الجوهرى

 1980 يسرى، الجوهرى

 1994 الزوكة، محمد خميس

 1994 الزوكة، محمد خميس

 1992 عفيفي ، احمد فؤاد

 1992 عفيفي ، احمد فؤاد

 1990 الخشن، على على

 1990 الخشن، على على

 2000 ايمن، الشربينى 

 2000 ايمن، الشربينى 

 1990 كمال الدين، الحناوى

 1990 كمال الدين، الحناوى

 1973 بلبع ، عبدالمنعم

 1973 بلبع ، عبدالمنعم

 1991 العروسى، حسين

 1992 العروسى، حسين

 1999 عبد المنعم بلبع

 1999 عبد المنعم بلبع

 1993 فتحي محمد عبدالتواب

 1993 عبدالتواب، فتحى محمد

 ص 578 1993 خلف هللا، عبد العزيز محمد

 ص 578 1993 خلف هللا، عبد العزيز محمد

 1992 الحاجى، محمد على

 1992 الحاجى، محمد على

ت. د  ] إبراهيم محمد، مصطفي  ]  

 ت.د السيدة ابراهيم محمد،مصطفى

 1993 محمد احمد،الحسينى

 1993 محمد احمد،الحسينى

 1991 الحسيني، محمد أحمد

 1993 سعد، طارق يوسف

 1991 نصر، طه عبدهللا

 . 1991 .نصر، طه عبدهللا

 1992 سميث ، فيرل ر

 1992 سميث ، فيرل ر

 1986 مصطفى، عيسى 

 1986 مصطفى، عيسى 

 1990 حمايل، على فتحى

 1990 حمايل، على فتحى

 1983 كوبر

 1983 كوبر

 1993 الحسيني، محمد أحمد

 1993 الحسيني، محمد أحمد

 1993 محمد أحمد، الحسينى 

 محمد أحمد الحسينى

 1986 الحسينى، محمد أحمد



 1986 الحسينى، محمد أحمد

 الحسيني، محمد أحمد

 الحسيني، محمد أحمد

 1987 إل0إس ،تيسديل

 علي فتحي، حمايل

 علي فتحي، حمايل

 1967 الخشن، على على

 1976 جاد، عبدالمجيد محمد

 1988 ابدجمان ، مايكل

 1988 جوارتينى، جيمس

 1993 فلينشر ، ج

 1993 منير البعلبكى

 . 1997 .روحي ، البعلبكي

 1977 شراجله، جوتس

 1984 الياس انطون،الياس 

 1991 ادوارد، الياس أنطون ؛ الياس ، الياس 

 1994 حماد ، علم الهدي

 1984 الياس انطوان الياس ،ادوارد الياس الياس

 1990 محمد يوسف، رضا

 م 1992 البيلى ، سعاد

 . 1992 حسين،حسين عبد المحسن

 1991 فرحات، حسن مرسي

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1994 سالم، عبدالحميد حسن

 1992 مجيد طوبار

 1993 القصبى، السيد عبدالفتاح

 1993 القصبى، السيد عبدالفتاح

 . 1992 .و . بايبر ، د 

 1999 مصطفى، مصطفى كمال

 1991 أحمد عبدالمنعم، حسن

 1993 .فؤاد عبد العزيز أحمد، الشيخ 

 1993 عاشور، أحمد

 1984 مان، كيردكورس

 1998 .ابو زيد ، الشحات نصر 

 1994 أبو عرقوب، محمود موسى

 1992 محمد، أبوالدهب أبوالدهب

 1991 ابوالعطا، مجدي محمد

 1991 حداد، محمد أحمد الحاج

 1991 العوني، السيد الصديق

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد



 1992 الحسيني؛ احمد حماد

 1982 الحسيني، أحمد حماد

 1990 مصطفي ، توفيق

 1980 ريث،وروس

 . 1989 ب.س،هيكمان

 . 1989 ب.س،هيكمان

 . 1989 ب.س،هيكمان

 . 1989 ب.س،هيكمان

 1998 ستورر، تراس ى

McGann, Anthony F. 1979 

 1991 عبدالجواد، أحمد عبدالوهاب

 رامز مصطفي، لطفي

 رامز مصطفي، لطفي

 1993 .ديفلين، روبرت م

 1990 مختار محمد،حسن

 1990 وليام هنرى تشاندلر

 1993 .ر. دكسون، ع

 . 1992 .ابو العطا، مجدى محمد

 . 1992 .ابو العطا، مجدى محمد

 1994 .جاد المولى،األمير سامى

 1992 الدجوى، على

 1990 مجاهد ، احمد محمد

 1988 محمود ، سعد على زكى

 .[ 1989 ] .برويجن، فرانسى دى

 1995 فهمى، خليل

 1992 الباجورى ، ألفت

 1991 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1991 حسن، أحمد عبدالمنعم

 م 1993 ، س.جوتفريد، بايرون

 م 1993 ، س.جوتفريد، بايرون

 . 1993 جوتفريد، بايرون.س 

 . 1993 جوتفريد، بايرون.س 

 . 1993 جوتفريد، بايرون.س 

 . 1993 جوتفريد، بايرون.س 

 . 1993 .نيوكومر، لورانس

 . 1993 .نيوكومر، لورانس

1995 

 1985 السيد، يسين

، 1994 

، 1994 

 1995 مرسى، فاطمة البتول

 1995 مرسى، فاطمة البتول

 1994 حسن، عديلة عزيز



 1994 حسن، عديلة عزيز

 1991 حسن، عديلة عزيز

 1992 ميشاك، حايك

 ص 207 1984 حمدان، جمال

 ص 207 1984 حمدان، جمال

 1991 .خفاجى ، سعد محمد 

 1991 .خفاجى ، سعد محمد 

 1991 .خفاجى ، سعد محمد 

 1992 فيرور، جون

 1992 فيرور، جون

 1993 نجاتى ، محمد عثمان

 1990 ثروت عكاشة

 1994 سهيل، ادريس

 1984 عبدالرحيم ، محمود حسني

 1995 يوسف، اسامه محمد الحسينى

 [ 197 -] عبدالرحيم، محمود حسنى

 [ 197 -] عبدالرحيم، محمود حسنى

 1995 احمد ، محمد على

 1995 احمد ، محمد على

 1994 حسن، احمد عبدالمنعم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1996 عبد هللا،سالم

 1995 شكرى، على سالم

 1995 شكرى، على سالم

 1994 عبدالرحيم، محمود حسنى

 1994 عبدالرحيم، محمود حسنى

 1995 شكرى، على

 1995 شكرى، على

 1994 على سالم، شكرى

 1994 على سالم، شكرى

 1994 جيماوات، بانكاج

 1995 عبد الوهاب ، على محمد

 1993 حسن ، احمد عبدالمنعم

 1990 السلطان؛سلطان المحمد

 1995 فرانسيس، ديف

  م 1996 ماجد،زكى

  . 1996 .عبدالمعطي،جمال 

 خيرالدين،عمرو

 1996 خير الدين ، عمرو



 1992 أبونجم، يوسف

 1995 العديلى، ناصر محمد

 1990 فرج ، رضوان صدقى

 . 1987 خليل، ترجمة سمير

 1982 ألكسندر، مارتن

 1990 حسن، مختار محمد

 1984 س جاديش، اريا 

 1984 س جاديش، اريا 

 .م 1994 .حسن، أحمد عبد المنعم 

 1994 حسن، احمد عبدالمنعم

 . 1987 خليل، ترجمة سمير

 1989 مصطفي زايد

 1984 س جاديش، اريا 

 1980 باين ، ستانلي هـ

 . 1976 .آيرز، فرانك

 . 1976 .آيرز، فرانك

 1984 س جاديش، اريا 

 . 1974 .سيمور، ليبشتز

 1976 ايرز فرانك

 1990 كبنر، ا

 1976 ايرز فرانك

 1990 باور ، جوردن م

 1984 مان، كيردكورس

 . 1994 .محمد عبد هللا، عبد الرحيم

 1976 درويش ، محمد يحيى حسين

 1992 سميث ، فيرل ر

 غزالن، مها

 1991 األنصارى، نادية

 1995 الشيخ، عبدالعزيز أحمد

 1994 عبدالحميد، عبدالحميد محمد

  م 1992 الحسينى احمد محمد

 1991 عبدالعليم ، كامل

 . 1993 .ر. دكسون، غ

 1989 العروسى ، حسين

 1980 عبدالعزيز ، محمود حسان

 1980 عبدالعزيز ، محمود حسان

 1989 الحسينى، محمد احمد

 1993 األشرم، محمد عبدالحليم حسن

 1989 البنهاوى، محمود أحمد

 1996 بيرسون ، روجر

 1988 السحار، قاسم فؤاد

 .م 1994 .حسن، أحمد عبد المنعم 

 1992 العودات، محمد عبدو

 1993 على، الرجوى 

 1990 الحسينى، محمد

 1987 العروسى، حسين

 1987 العروسى، حسين

 1995 وصفي، عماد الدين



 1995 المعرى، خليل وجيه

 1996 الجمسى، خيرى محمد

 1996 الجمسى، خيرى محمد

 1979 محمد على البنبى

 تادرس خليل حنا

 تادرس خليل حنا

 1994 عبد هللا، نبيل محمد

 علي، سامية محمد

 م 1993 المهدى، عنايات

 م 1993 المهدى، عنايات

 1987 المهدي، عنايات

 1987 المهدي، عنايات

 الباز نبيلة

 الباز نبيلة

 1995 طه، مختار

 مختار،طة

 . 1984 .دولت تادرس،ابراهيم

 . 1984 .دولت تادرس،ابراهيم

 1989 مهران، زغلول

 1989 مهران، زغلول

 1993 دبيان ، السيد عبد المقصود

 1993 دبيان ، السيد عبد المقصود

 1995 فوزى، ضياء

 1992 محمد الفيومى

 . 1992 .الفيومي، محمد

 1995 ابوالعطا، مجدى محمد

 . 1995 .مجدى محمد ،ابو العطا

 . 1995 .مجدى محمد ،ابو العطا

  م1995- ه 1416 ابوالعطا محمد مجدى

 1995 مجدى محمد، ابو العطا

 1991 ابوالعطا، مجدي محمد

 1992 عوض منصور

 1992 عوض،منصور

 . 1996 .أبوالعطا، مجدي محمد

 . 1996 .أبوالعطا، مجدي محمد

 . 1996 .أبوالعطا، مجدي محمد

 . 1996 .أبوالعطا، مجدي محمد

 . 1994 هارى

 . 1994 هارى

 . 1996 .ابو العطا، مجدى محمد

 1996 أبوالعطا، مجدى محمد

 1993 محمد احمد فكيرين

 . 1995 .قبيعة، محمد جمال أحمد

 . 1995 .مجدى محمد ،ابو العطا

 . 1995 .مجدى محمد ،ابو العطا

 1996 مجدى محمد ابو العطا



 1996 مجدى محمد ابو العطا

 1995 أبو العطا مجدى محمد

 1996 مجدى محمد،أبو العطا 

 شاهين،بهاء

 .[ 19 --] .الحسينى ، أسامة

 1999 مصطفى، مصطفى كمال

 1995 البنك الدولى

  . 1993 .خشبة، محمد السعيد

 1981 .مشيل ج، سينكو

 1989 الحسينى، محمد احمد

 1985 هاموند، جون

 1994 س، وادين

 2002 مونكوف، ستيفن أ

 خيرالدين،عمرو

 . 1995 .غانم، محمد

 . 1995 .غانم، محمد

 1989 بوش ، ف

 . 1965 .شبيجل، موراى 

 1995 سهيل، ادريس

BAALBAKI,MUNIR 1996 

BAALBAKI,MUNIR 1996 

 1977 شراجله، جوتس

 م 1995 احمد شفيق،الخطيب 

 م 1995 احمد شفيق،الخطيب 

 1996 السيد، احمد احمد

 1983 بيشوب، دوجالس د

 1983 بيشوب، دوجالس د

 1991 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1985 طومسون، هومر س

 1990 مصطفي ، توفيق

 1990 مصطفي ، توفيق

 1987 خضير؛عبد الحميد خالد

 1988 حسن، أحمد عبدالمنعم

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 1994 عليوة، السيد

 1994 اجريوس ، جورج

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 1995 أبوكير ، ابراهيم حسين

 1977 جمال الدين عبد التواب

 . 1994 .الشريك ، يوسف محمد 

 1995 فينر ، مارشال ق

 1995 احمد ، محمد على

 1995 احمد ، محمد على



 1995 احمد ، محمد على

 1995 احمد، محمد على

 . 1996 خليفة، إبراهيم

 . 1996 خليفة، إبراهيم

 1996 ابراهيم.خليفه 

 1996 ابراهيم.خليفه 

 1993 الحمالوى، محمد رشاد

 1995 الحمالوى، محمد رشاد

 1995 جهاد، السيد احمد

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 1995 أبو العطا مجدى محمد

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 . 1996 .ابوالعطا، مجدى محمد 

 1996 مجدى محمد ابو العطا

 1996 مجدى محمد ابو العطا

 1995 غريب، مجد متبولى

 1995 غريب، مجد متبولى

 1994 غريب، مجد متبولي

 1994 غريب، مجد متبولي

 .م 1995 مجدى محمد، ابوالعطا

 1996 قبيعة، محمد جمال

 1996 قبيعة، محمد جمال

 م 1992 منصور ، عوض

 . 1994 .لطفى، أمين السيد أحمد

 . 1996 .خضير، مصطفى عيسى

 1995 يونس احمد،البطريق

 1997 لطفى، امين السيد احمد

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 

 1997 محمود،فهمى 



 . 1995 .الهادي، محمد محمد

 . 1996 .عبد الرحمن، توفيق

 2000 جمعه ، اسماعيل ابراهيم

 1993 انيس اسماعيل كنجو

 شاهين،بهاء

 . 1996 .زين،عبد الهادى

 1990 أبو عمه ،عبد الرحمن محمد

 . 1996 .سويلم، محمد نبهان

 . 1996 .سويلم، محمد نبهان

 1997 لطفى، امين السيد احمد

 1995 الصبان ، محمد سمير

 1994 محمد سمير، الصبان

 . 1995 .نصر هللا، نظمى

 1995 اسماعيل ابراهيم جمعة

 1995 .البكرى، سونيا محمد

 1993 امين السيد احمد لطفى

 لطفى، أمين السيد أحمد

 1996 نور ، احمد

 1997 / 1996 .عبد ربة ،ابراهيم على ابراهيم 

 1996 أبوالحسن، على أحمد

  . 1996 محمد، احمد عبد المالك

 1998 مصطفى عبد المنعم الخواجة

 1994 محمود السيد،الناغى 

 . 1993 .مبارك؛صالح الدين عبد المنعم

 1997 احمد حسين على حسين،حسين

 . 1997 .هندى،منير ابراهيم

 1997 عبد الحى عبد الحى، مرعى

] .لطفى، أمين السيد أحمد ت.د ]. 

 . 1997 .لطفي ، أمين السيد أحمد

 1997 لطفى، أمين السيد أحمد

 1992 صادق حامد، مصطفى

 . 1993 .لطفى، أمين السيد أحمد

 . 1993 .لطفى، أمين السيد أحمد

 1992 اويس عطوه، الزنط

 1992 اويس عطوه، الزنط

 1992 اويس عطوه، الزنط

 1992 اويس عطوه، الزنط

 .م 1997 .السهريجي، احمد فريد



 1995 عاطف محمد،ابراهيم

 1975 المنسى، فيصل عبدالعزيز

 1991 خليف ، محمد نظيف حجاج

 1995 اليتيم، صالح الدين محمود

 . 1995 .الحميدى، عباس

 . 1995 .الحميدى، عباس

 1989 حالبو، سعد أحمد سعد

 . [ 1900 ] .حالبو ، سعد أحمد سعد 

 1991 كاى ، ملفين

 1995 ابو عمه، عبد الرحمن بن محمد سليمان

 . 1992 .عالم، سمير

 . 1995 .مدكور، فوزى شعبان

 1996 اسامه محمدالحسينى يوسف

 . 1995 .جهاد ، السيد أحمد 

 1995 احمد ، محمد على

 1993 عبد الجواد، احمد عبد الوهاب

 1993 عبد الجواد، احمد عبد الوهاب

 م 1996 عبدالحميد، زيدان هندى

1993 

1993 

stryer ,Lubert 1996 

 1992 عبدالعليم محمد، عبود

 حليم حلمى رزق

 حليم حلمى رزق

, سمير،عالم  1993 

 خيرى على، الجزيرى

 خيرى على، الجزيرى

 . 1995 .مدكور، فوزى شعبان

 . 1995 .مدكور، فوزى شعبان

 1994 الماضى؛ محمد المحمدى

 1994 الماضى؛ محمد المحمدى

 .م 1994 اسامة حمزة، جعفر 

 .م 1994 اسامة حمزة، جعفر 

] محمد ،عادل مبروك ت.د ] 

] محمد ،عادل مبروك ت.د ] 

 سمير،عالم

 1994 محمود صادق بازرعة

 1993 محمود صادق، بازرعه

 1994 محمود صادق، بازرعة

 1995 امينة محمود حسين،محمود

 1995 .مرعى، فايز

 1995 .مرعى، فايز

 1995 .مرعى، فايز

 1995 .مرعى، فايز

 1995 .مرعى، فايز

 د ت مرعى، فايز

 د ت مرعى، فايز

 د ت مرعى، فايز

 د ت مرعى، فايز

 د ت مرعى، فايز



 1990 عليوة، السيد

  م 1988 عليوة، السيد

 1997 عليوة، السيد

 1997 عيد،يحيى سعيد على

 . 1995 .بايكوفسكى، شيرى

 1995 عبد الوهاب ، على محمد

   م1995/ ه  1416 عادل، الشبراوى

 . 1995 .مايكل، هامر

, 1993 . 

 . 1995 .مايكل، هامر

 . 1999 .تريسي، دايان

 . 1995 .بايكوفسكى، شيرى

 م 1995 سون، تسى 

 . 1995 .الشبراوى، عادل

 1995 عبد الوهاب ، على محمد

 1991 قتيبة محمد،حسن

 1988 داخل راضي نديوي

 1986 الراوى ، عبدالهادى أحمد

 1988 جي. آر . ايسلمونت 

 1983 عزيز هنا ، توفيق رهيب الدوري

 1975 الجليلى ، زهير فخرى

 1987 إل0إس ،تيسديل

 1987 إل0إس ،تيسديل

 1996 الدجوي، علي

 1989 الجبورى،عبد الوهاب عبد الرزاق
ادواروس ، ماكدونالد ؛ ترجمة سعد عبد الحسين 

 1985 ناجى ؛ طالل يوسف بطرس

Sastry, N. S. R. 1987 

 1990 اركان محمود،الشوك

 1987 عواد، كاظم مشحوت

 1980 محمد عبد هللا، النجم 

 1998 أندرداهل، بريان

 1998 جينى كورتر

 . 1998 .فاجر، جين سفارتز

  . 1998 كوبلي ،آندرو

 . 1998 والكنباخ، جون

 . 1997 ابوالعطا، مجدى محمد

 . 1997 .عادل، السمادونى

 1995 فضاله، خال أبوالفتوح

 1998 .مجاهد، محمد عبد الفتاح

 1998 .مجاهد، محمد عبد الفتاح

 1995 فاروق سيد،حسين

 . 1997 فرج،فايز محمد

  . 1995 .عبد الهادى، زين

 1995 محمد ، رضوان صدقي فرج

 1995 الزناتى، محمد راغب

 1998 المصرى، أحمد محمد

 1993 عيد ، عبدالحميد محمد صالح

 م 1992 الحسيني،أيمن



 م 1992 الحسيني،أيمن

 1993 منى قاسم

 1993 منى قاسم

 األعصر، أمينة

 األعصر، أمينة

 1996 عبد البارى، عواطف

 1994 دعبس، محمد يسرى ابراهيم

 1978 المهدي، عنايات

 1978 المهدي، عنايات

 . 1982 .سامية خميس مصطفى،حمدون 

 1997 حمدى، أسامة

 م 1991 مدبولى ، فوزى

 م 1991 مدبولى ، فوزى

 م [ 19 --] سابا ، نرجس حبيب

 س 1995 دعبس، محمد يسرى ابراهيم

 1996 عبد الجواد، شوقية مهنى

 1997 عباس حسان حسين/ شويليه، أ د 

 1997 عباس حسان حسين/ شويليه، أ د 

 1993 محمد كمال السيد يوسف

 1998 أسامة محمد الحسينى، يوسف 

 1996 جادو ، محمد صفوت عبدالمجيد

 1996 التنمية، تقرير عن

 1997 عبدالصبور،محسن فتحى

 1997 عبدالصبور،محسن فتحى

 . 1995 .الحمالوي ، محمد رشاد 

 2002 حماد، طارق عبدالعال

 2002 حماد، طارق عبدالعال

 1997 الغامدى، عبدهللا احمد

 1997 الغامدى، عبدهللا احمد

 1997 االنتاج ، فريق فرسان

 . 1998 .البعلبكى، منير

 .م 1995 مجدى محمد، ابوالعطا

 .[ 1998 ] .العشري، أيمن

 . 1996 .مجدى محمد،ابو العطا

 . 1997 .خالد محمود ، عبدالغني 

1975 

 1997 ابوالعطا، مجدى محمد

 1996 اللحيدان، فهد بن عبد هللا

 . 1997 فرج،فايز محمد

 1998 أبو العطا، مجدى محمد

 . ه 1417 الشناوى، محمد رفعت

 1996 مصطفى رضا عبد الوهاب

 1996 مصطفى رضا عبد الوهاب

 . 1998 .ابو العطا، مجدى محمد

 . 1996 .مجدي محمد، أبو العطا

 . 1996 .مجدي محمد، أبو العطا

 1996 أبو العطا مجدى محمد

 . 1996 .أبوالعطا ،مجدي محمد 



 . 1996 .مجدي محمد، أبو العطا

 . 1996 .مجدي محمد ، ابوالعطا

 1998 مجدى محمد ابوالعطا

 . 1997 .مجدى محمد ، ابوالعطا 

 1997 ابو العطا، مجدى محمد

 1997 ابو العطا، مجدى محمد

 . 1997 .أبوالعطا، مجدى محمد 

 1997 مجدى محمد ابو العطا

 1993 كيث سلكيرك

] كمال خليفة،ابوزيد ت.د ]. 

 .ت .د مهران ، حمدي عبد اللطيف

 1993 هندى، منير إبراهيم

 1997 حنفى، عبد الغفار

 1997 حنفى، عبد الغفار

  . 1982 .عيسوى، عبدالرحمن محمد

 2001 أبو قحف، عبد السالم

 2001 أبو قحف، عبد السالم

 1997 فرج عبدالقادر،طه

 1997 فرج عبدالقادر،طه

 . 1997 .السيد رشاد، غنيم

 1993 مرعى؛عبد الحى

 1993 مرعى؛عبد الحى

 1998 محمد، الفيومى

 1998 محمد، الفيومى

 ؟ 199 عبد العال ، احمد رجب

 ؟ 1995 عبد العال ، احمد رجب

 1996 نور ، احمد

1996 

 . 1996 .هندى ،منير ابراهيم

 1999 هندى، منير إبراهيم

 1996 زينات، محرم

 1996 زينات، محرم

 1993 المليجى، فؤاد السيد

 1993 المليجى، فؤاد السيد

 1998 الفيومى، محمد

 1998 الفيومى، محمد

 1997 ابوالحسن ؛على احمد

 1997 ابوالحسن ؛على احمد

 1997 الصبان ، محمد سمير

 1997 الصبان ، محمد سمير

 1997 حسين، احمد حسين على

 1997 حسين، احمد حسين على

 1997 محمد سمير، الصبان

 1997 الصبان ، محمد سمير

 . 1998 .الخواجة ، مصطفي عبدالمنعم

 1993 .صالح الدين عبد المنعم، مبارك

 1997 شيحة، مصطفى رشدى



 1995 يونس احمد،البطريق

 1995 هندي، منير ابراهيم

 1995 هندي، منير ابراهيم

 [ 1990 ] على عبد العليم، عبد الحميد

 [ 1990 ] على عبد العليم، عبد الحميد

 1995 الصبان، محمد سمير

 1995 الصبان، محمد سمير

 1993 حسين،شوقى

 1995 عطية، عبد القادر محمد عبد القادر

 1998 عطية ، عبدالقادر محمد عبدالقادر

 1998 حسن، محمد ابراهيم

 م 19 - ابراهيم، دولت تادرس

 م 19 - ابراهيم، دولت تادرس

 1997 عبدالعظيم، محمد نجيب

 2000 بلبع،عبدالمنعم

 م 1992 مصطفى كمال،مصطفى 

 امينة االعصر

 امينة االعصر

 1997 بدران، أحمد السيد

 1998 غنيم، كارم السيد

 1997 محمد سعيد، سامى 

  - لطفى وحيد

 1996 عبد الفتاح’مراد

 1997 العروسى ، حسين

 .م 2004 .السيد، عبدالوهاب بدرالدين

 . 1995 .حسن، أحمد عبد المنعم

1997 

 1995 بلبع، عبدالمنعم

 1993 عبدالتواب، فتحى محمد

 ديمان

 1996 الدجوي ، علي

 1966 الدجوي، علي

 1996 الدجوى ، على

 1996 الدجوي، علي

 1996 الدجوى، على

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 1986 الجبورى ، عالء الدين عبد المجيد

1997 

 م 1980 العانـى، طارق على

 1981 حميد جلوب علي ، فائق توفيق الجلبي
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 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم

 راضى، عبدالمنعم
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 راضى، عبدالمنعم
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 ص 207 1984 حمدان، جمال

 . 1991 .اوين، دينيس ف

 1994 فروسارد، فيليب

1997 

1997 . 

 1997 عبدالعظيم، محمد نجيب

 2000 بلبع،عبدالمنعم

 1998 خليل ، محمود عبدالعزيز

 1995 بلبع ، عبدالمنعم

 1994 ، المتينى ، أحمد يوسف

 1998 بلبع، عبدالمنعم

 1984 الوهيبى، محمد حمد

 1994 كاى ، ملفين

 1995 دانيل، هليل 

 2000 ملعن، كى 

 1993 عبدالتواب، فتحى محمد

  . 1996 .عبدالحافظ،عبدالوهاب محمد

 .م 1998 .عماد الدين حسين، وصفى

 المكاوي، سعد الدين محمد

 1998 بلبع، عبدالمنعم

 1997 عبدالعظيم، محمد نجيب

 1998 الخطيب ، السيد أحمد

  . 1997 أحمد بن إبراهيم،العمود

 1998 عبدالعال، زيدان السيد

 1999 الشاذلى، سعيد

 1997 ابراهيم، عاطف محمد

 1987 عبداللطيف ، محمد عباس

 1994 اجريوس ، جورج

 1998 ايتكن، بيتر

 . 1998 .ابوالعطا، مجدي محمد

 م 1998 أبو العطا ، مجدى محمد

 . 1998 .ابوالعطا، مجدي 

 . 1998 .أبو العطا ، مجدى محمد

 . 1998 أبو العطا، محمد مجدى

 1999 حامد نصار

 1998 محمد حسين محمد،حسن

 1998 كروفورد،شارون

 . 1999 .هابراكين، جو

 1419 فرج، فايز محمد

 1998 .جين ، كاالبريا

 . 1996 .عزب، عزب محمد

 1977 السيد، عبد الحليم محمود

 1999 براور، ستيف

 1987 هيكل، محمد حسنين

 هيكل، محمد حسنين



 1985 عاشور، عبد اللطيف

 1985 عاشور، عبد اللطيف

 1998 مرزوق، إبراهيم

 1997 بطرس بطرس غالى

 بدون عمرو،يوسف

 بدون عمرو،يويف

 يوسف، عمرو

 يوسف، عمرو

 . 1993 .اإلسكندراني، أيمن

 1988 هيكل، محمد حسنين

 1993 محمد حسنين، هيكل

 1998 منصور، حسن فكرى

 2003 عبد العزيز، محمد كمال

 1996 هيكل، محمد حسين

 1992 ، هيكل، محمد حسنين

 1988 .هيكل، محمد حسين

 1990 هيكل، محمد حسنين

 1996 نادية، كيالنى

 1997 عبلة، عبد الهادي

 1997 عبلة، عبد الهادي

 1997 عبلة، عبد الهادي

 1997 عبلة، عبد الهادي

 1990 األعصر، أمينة

 األعصر، أمينة

 1997 جون هاموند

 1998 مصطفى رضا عبد الوهاب

 1998 ابو العطا ، مجدى محمد

 1998 ابوالعطا، مجدي محمد

 1998 مجدى محمد ابوالعطا

 . 1998 .عبد الحميد بسيوني، عبد الحميد 

 1998 عبد الحميد بسيونى عبد الحميد

 1991 عبد العزيز، محمد كمال

 1991 عبد العزيز، محمد كمال

 . 1998 .عبد العزيز ، محمد كمال 

 1998 شاهين، أحمد شوقى حسن

 1979 فؤاد، نجيب 

 . 1998 .ابو العطا، مجدى محمد

 . 1998 - 1419 .مجدي محمد ،ابوالعطا

 1998 أبوالعطا، مجدى محمد

 1997 شاهين، بهاء

 1996 مسعد الحبشى

 1983 بيشوب، دوجالس د

 1998 آيتكن، بيتر

1987 

 1998 عثمان ، االميرة ابراهيم- ابوالحسن، على احمد 

 1998 عثمان ، االميرة ابراهيم- ابوالحسن، على احمد 

 1996 الصبان، محمد سمير

 . 1997 .عمر، حسين

 . 1997 .عمر، حسين



 1998 الدهراوى، كمال الدين

 1998 الدهراوى، كمال الدين

 1997 بدران، أحمد السيد

 1999 المليجى ، فؤاد السيد

 1999 المليجى ، فؤاد السيد

 1999 هندى، منير إبراهيم

 (جداول واشكال )ايض  الحناوى ، محمد صالح

 1999 السيد،إسماعيل

 1997 بدران ، أحمد السيد

 1998 .محمود، عبدالبارى محمد

 1996 عامر، محمد السنوس بن

 1998 محمود ، عبدالبارى محمد

 1999 الحناوى ، محمد صالح

 2000 ، الحناوى،محمد صالح

 رشيد، ماجدة

 1999 حسن، راوية

 1999 حسن، راوية

 . 1997 .هندى،منير ابراهيم

 1993 هندى، منير إبراهيم

 . 1998 شريف ،على

 . 1998 شريف ،على

 1999 اضى محمد توفيق

 1999 اضى محمد توفيق

 1999 محمد صالح،الحناوى

 1999 محمد صالح،الحناوى

 1999 حامد، عمرو

 1999 ، حامد ، عمرو

 1995 .البكرى، سونيا محمد

 1995 .البكرى، سونيا محمد

 1998 البكري ، سونيا محمد

 1998 البكري ، سونيا محمد

 1997 عمر، محمد عبد الحليم

 1995 هنا.عاليلى

 1996 راغدة، موريس 

, سمير،عالم  1993 

 1997 حموده، عبدالمنعم

 1998 محمد صالح.الحناوى

 2000 الحناوى، محمد صالح

 1996 امان ، محمد البسطويسي

 1994 يوسف، محمد كمال السيد

 .م 1997 .السهريجي، احمد فريد

 1997 الصبان ، محمد سمير

 1997 الصبان ، محمد سمير

 1999 شريف،على

 1999 شريف،على

 1998 محمد فريد الصحن

 2000 محمد فريد الصحن

 1999 البكري،سونيا محمد



 1999 البكري،سونيا محمد

 . 1997 هندى، منير إبراهيم

 . 1999 .هندى، منير ابراهيم

 .[ 19 --] .عبدالرحمن ، العيسوى 

 .[ 19 --] .عبدالرحمن ، العيسوى 

 1999 العيسوى، عبد الرحمن محمد

 1999 العيسوى، عبد الرحمن محمد

 1994 درو، هلن

 1998 احمد ، محمد على

 1995 ماضى ، محمد توفيق

 1995 ماضى ، محمد توفيق

 1995 ماضى ، محمد توفيق

 1995 ماضى ، محمد توفيق

 1987 السيدالنحال، حمزة محمد محمد

 1998 بدر الدين ، عبد الوهاب

 1995 خفاجي ، سعد محمد

 1998 العروسى ، حسين

 1996 العروسي ، حسين

 1997 العروسى ، حسين

 1997 غانم، عادل محمد خليفة

 1998 حجازى ، عصمت محمد

 . 1996 حنفى،عبد الغفار

 1992 ميخائيل، سمير

 . 1997 .حسن ، أحمد عبد المنعم 

 1999 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1997 - 1980 العروسي؛ حسين

 .م 1986 .دانيال أ، روبرت

 1998 بلبع ، عبدالمنعم

1996 . 

 2000 بلبع،عبدالمنعم

 عطا، السيد خليل

 1998 ابراهيم ، عاطف محمد

 1993 العروسى ، حسين

 1998 الخطيب، موسى

 1998 حجازى ، عصمت محمد

 1997 عبد الوهاب بدر الدين، السيد 

 . 1999 .الدهراوى ، كمال الدين 

 . 1997 .أحمد، عبد الحمن يسرى

 1980 نامق، صالح الدين

 1999 احمد بسيونى،شحاتة

 1984 عطيه ، محمد كمال

1991ح و ا ل ى  ] سامى، محمود  ] 

 . 1991 شمس الدين، أحمد

 1989 عبد الهادى محمد والى
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MIDDLE EAST SULPHUR SYMPOSIUM. 1992 . 

 1997 االشوح، زينب صالح



 1999 البكري،سونيا محمد

 . 1998 .دراز ، حامد عبدالمجيد 

 1999 مرعى ، عبد الحى

 . 1999 .توفيق، جميل أحمد

 1989 منيرصالح،هندى

 1999 شريف،على

 . 1999 المصرى ،سعيد محمد

 1997 الخضيرى، محسن أحمد

 1999 هندى، منير إبراهيم

 1999 دراز،حامد عبدالمجيد

 1996 دويدار، محمد

 1988 إسماعيل، محمد محروس

 1999 أحمد. ماهر

  م 1997 محمد حامد، دويدار

 1998 هندي،منير إبراهيم

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

 1999 العطار،حسن عبدالحميد

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 



1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

 م 1988 الشافعى ، شريف فتحى

 .م 1997 .أيمن، العشرى

 1990 بالطيور، خالد

 . 1998 أبوالعطا، مجدي محمد

 . 1998 الحداد، عماد

 1994 مجدى محمد،ابوالعطا

 1998 أبوطالب، جمال

 بسيونى عبد الحميد.عبدالجميد 

1998 

 1998 ميللر، ديبورا

 . 1997 .العشرى، أيمن

 1998 العشرى، أيمن

 . 1996 .ابوالعطا، مجدى محمد 

 1998 أبو العطا، مجدى محمد

 1998 السيد، مصطفي

 عبدهللا، محمد حسين

  ن0د  عبد الفتاح، مراد

 .[ 1998 ] .العشري، أيمن

 . 1996 .مجدي محمد، أبو العطا

 . 1996 .مجدي محمد، أبو العطا

 . 1996 .مجدي محمد، أبو العطا

 . 1996 .مجدي محمد، أبو العطا

 1997 ابوالعطا، مجدى محمد

 1997 ابوالعطا، مجدى محمد

 1996 أبوالعطا، مجدى محمد

 1998 حجازى ، سهير

 . 1998 .حجازى ، سهير

 1997 الحسينى،أسامة

 1997 الحسينى، اسامة

 1993 أبوالعطا، مجدى محمد

 . 1996 .ابوالعطا، مجدى محمد 

 1996 مجدى محمد ابو العطا

 . 1999 .البعلبكى، منير

 1999 براور، ستيف

 1998 نشاوى، محمد أسعد

 1999 درويش، محمد جمال الدين

 1995 يوسف محمد رضا



 1997 التليسى، خليفة محمد

 عبدهللا، محمد حسين

 . 1997 .أبوبكر ،ماجدة صدقى 

 . 1997 .أبوبكر ،ماجدة صدقى 

1997 . 

 . 1997 .أبوالعطا، مجدي محمد

 1999 ادريس، سهيل

 1997 عبد الغفار ابراهيم، موسى 

 1997 عبد الغفار ابراهيم، موسى 

 1992 عبدالغفار ابراهيم موسى،الحكماوى

 1992 عبدالغفار ابراهيم موسى،الحكماوى

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 حسن عبد الحميد، العطار

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 1999 فايز، مرعى 

 2000 خليفة،محمد عبدالعزيز

 1999 خليفه،محمد عبد العزيز

 2000 حماد ، طارق عبد العال

 2000 عطيه، هاشم احمد

 . 1996 .لطفى، أمين السيد أحمد

 . 2000 .محمد ، محمد محمود عبدربه 

 1998 امين السيد احمد، لطفى

 1998 الصحن، عبد الفتاح محمد

 1992 كعبور، محمد محمد

 1996 امين السيد احمد، لطفي

 1998 براون ، بن

 .م 1998 .عماد الدين حسين، وصفى

 2000 حسن، احمد عبدالمنعم



 1995 عبدالحميد ، زيدان هندي

 1999 حسن، احمد عبدالمنعم

 2000 محمد عوض،العايدي

 2000 محمد عوض،العايدي

 2000 محمد عوض،العايدي

 1997 توفيق، محمد فؤاد

 . 1995 .عبد الحميد ، زيدان هندى 

 1992 الحازمى، أحمد بن سعد

 1999 عبدالحميد، زيدان هندى

 . 1998 .الصحن، محمد فريد

 1998 عثمان،فاروق السيد

 . 1998 عامر، سعيد يس

 . 1996 .جوزيف : 2ج، جابلونسكى

 1996 جابلونكسي،جوزيف

 1996 مارش ، جون

 1998 الكحلى ، يّسن

 . 2000 شريف ،على

 . 1994 , مايكل،موريس

 1997 عبدالحميد،طلعت أسعد

 1991 محمد رشاد الحمالوى

 . 1996 .يحيى ، عيد 

 . 1999 خطاب،عايدة سيد

 2000 ماهر، أحمد

 2000 حسن،راوية

 1998 حسن ،عادل

1995 . 

 1997 يحيى عيد

 2000 حسن، احمد عبدالمنعم

 2000 دبيان ، السيد عبد المقصود

 1997 هندى، منير ، رسمية قرياقص

 1997 اسماعيل، محمد محروس

 . 1991 .أويس عطوة ، الزنط 

 1996 بوشهولز، تودج

 .م 1995 .سعد زكى، نصار

 1999 عبدالعظيم، حمدى

 1997 عبدالعظيم، حمدى

 1995 عبدالعظيم، حمدى

 1998 إمبابي، محمد علي سيد

 1993 متولى، مختار محمد

 .م 1999 .طارق عبد العال،حماد

 [دت]، سيبانى،خليل

 [دت]، سيبانى،خليل

 .ت.د خليل،سيبانى

 [ 19 --] سيباني، خليل فهد

 سيبانى ، خليل فهد

 سيبانى ، خليل فهد

 1998 سيبانى، خليل فهد



 1998 سيبانى، خليل فهد

 سيبانى ، خليل فهد

 سيبانى ، خليل فهد

 سيبانى ، خليل فهد

 سيبانى ، خليل فهد

 ت.د خليل فهد،سيبانى

 ت.د خليل فهد،سيبانى

 14171996 محمد شحاتة ، شحاتة

 . 2001 .عبد الهادى، أحمد إبراهيم

 ت. د  جبر،أحمدعلى

 1997 حريم، حسين

 1999 ابراهيم، ابراهبم خيرى عتريس

 . 1997 .الزميتى، محمد السعيد صالح

 . 1997 .الزميتى، محمد السعيد صالح

 2000 عبد الحميد، زيدان هندى

 2000 عبد الحميد، زيدان هندى

 1999 هابر اكان، جو

 . 1998 أبوطالب، جمال

 1999 والكنباخ، جون

 .م 1999 .اندرداهل، بريان

 1999 ، روث،تشرلز

 1999 هندى، منير إبراهيم

 2000 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية

 2000 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية

1999 

1999 

 1999 جمال ابو طالب

 2000 عفيفي، فتحي عبدالعزيز

 . 1999 .علي محمد، منصور

 1989 غنيم، كارم السيد

 1989 غنيم، كارم السيد

 م 2000 االزهرى، محمد سعيد

 م 2000 االزهرى، محمد سعيد

 . 1998 .إبراهيم، نافع

 . 1998 .إبراهيم، نافع

 . 1998 .اليوت،روبرت ص

 1999 .جورج، فولر

 مدبولى، فوزى

 عبد اللطيف،عاشور

 ارناؤوط محمد السيد

 1994 محمود، صديقة يوسف

 م 19 - عاشور، عبداللطيف

 1999 ابو الفداء محمد عزت، عارف 

 1999 كشك، محمد عاطف

 . 1999 .حسن أحمد، شحاته

 2000 حجاب، محمد منير



 1999 .ديفيد، فراى

 1997 عبد الوهاب بدر الدين، السيد 

 1993 السيد، عبدالوهاب بدر الدين

 ابوالعلى، واصل محمد

 ابوالعلى، واصل محمد

 . 1994 .الشريك ، يوسف محمد 

 . 1998 .فودة، يحيى حسن

 1994 بدران ، أحمد السيد

 1999 ابراهيم، عاطف محمد

 1999 ابراهيم، عاطف محمد

 1998 خليف، محمد نظيف حجاج

 1998 خليف، محمد نظيف حجاج

 1999 أحمد ، محمد على

 1995 الوراقى ، احمد جمال الدين

 1999 مصطفى، مصطفى كمال

 1991 خليف ، محمد نظيف حجاج

 1991 خليف ، محمد نظيف حجاج

 1993 الشاعر، محمود

 1993 الشاعر، محمود

 1999 بدر، مصطفى

 1986 القعى، طارق محمود

 1981 القيعى، طارق محمود

 1998 الفيومى، محمد

 . 2000 .محمد ، محمد الفيومى 

 2000 عتمان ، سعيد عبد العزيز

 .م 1999 .مصطفى، محمد مدحت

  م 1997 محمد حامد، دويدار

0م  0 1999 0أوستين،بريان  

 1999 خميس حسن احمد

 1998 ابوالعطا، مجدي محمد

 . 1998 أبوالعطا، مجدي محمد

 2000 أبو العطا، مجدى محمد

 2000 مبارك، صالح الدين عبدالنعم

 2000 االميرة ابراهيم،عثمان

 1998 البطريق،يونس أحمد

 2000 هاشم احمد عطية

 2000 محمد سمير، الصبان

 . 1991 .عبدالسالم، محمد الموفق أحمد

 2000 محمد عباس بدوى

 1999 احمد بسيونى،شحاتة

 1999 البديوى، منصور أحمد

 1999 سمير كامل محمد

 1999 سمير كامل محمد



 1995 يوسف، اسامه محمد الحسينى

 2001 عايدة سيد، خطاب 

 1996 حسين، عيسى

 1999 ، عامر،أحمد حسن

 1999 ، عامر،أحمد حسن

 1998 شهاب، مجدى محمود

 1997 عبدالعزيز، محمود

 2000 عتمان، سعيد عبد العزيز

 1997 بدران ، أحمد السيد

 1997 محمد سعيد، سامى 

 1999 محمد خيري محمد ابراهيم

 2000 اسماعيل ابراهيم،جمعة

 2000 اسماعيل ابراهيم،جمعة

 1998 ارليفن، جونى

 1998 مصطفى رضا عبد الوهاب

 1999 شهاب، مجدى محمود

 1999 حشيش، عادل أحمد

 1984 الهانسى، مختار محمود

 1984 الهانسى، مختار محمود

 . 2001 بدوي ، محمد عباس

 . 1996 .هندى ،منير ابراهيم

 . 2000 .الصبان ، محمد سمير 

 1995 المعرى، خليل وجيه

 1993 عباس رشدي العماري

 1999 دالور، شريف

 1999 دالور، شريف

 1988 المهدى، عنايات

 1996 السيد، احمد احمد

 . 1985 .راتب،قبيعة

 1999 العشرى، ايمن

 1992 بركات،حسين حسن

  ن0د  عبد الفتاح، مراد

 . 1997 .العشرى، ايمن

 1998 عودة، ايمن

 . 1997 مجدى محمد،ابوالعطا

 1991 بدوى؛ على ابراهيم

 1991 بدوى؛ على ابراهيم

 1992 أعضاء هيئة تدريس

 .م 1994 .حسن، أحمد عبد المنعم 

 1999 .فريد ه، كيت

1999 

 1998 الخزامى، عبدالحكم احمد



 . 1999 .بيرتلس ،جارى 

 . 1999 .بيرتلس ،جارى 

 1996 مسعد الحبشى

 1996 الطنوبي، محمد عمر

 1992 المليجي ، محمد عبدالستار

 1997 محمد عمر، الطنوبى

 . 1995 النز،كارن

 م 2000 ماهوني، فرانسيس

 . 1999 .أندرداهل ،بريان 

 1999 حامد نصار

 1999 والكنباخ، جون

 1999 والكنباخ، جون

 1999 كورتير، جينى

 1999 طلعت اسعد عبد الحميد

 2000 سهيل ادريس

 م 1999 عبد المعبود ، أمين

 . 1999 أوستين، بريان

 . 2005 .ديفيد، الدربروك

 1990 االنطاكى، داود

 . 1999 .أحمد ، عبدالرحمن

 . 1999 .أحمد ، عبدالرحمن

 1999 ، بوبوال، دانييل

 1977 ايمن،العشرى

، 2000 

، 2000 

 1998 البعلبكي، روحي

 . 1999 .البعلبكى، منير

 . 1997 .روحي ، البعلبكي

 1995 يوسف محمد رضا

 1998 شريف فتحى الشافعى

1997 . 

 1997 الكرمى، حسن سعيد

 1994 حسن، عديلة عزيز

 1984 الياس انطون،الياس 

 1984 الياس انطون،الياس 

 1998 مراد، عالءالدين حسن

670م  1996 حشاد، نبيل  

 1995 محمد عبدالغنى حسن،هالل

 1995 محمد عبدالغنى حسن،هالل

 1983 هندرسون، جيمس م

Baalabaki, Munir. 2000 .  

 1988 عبدالحى، عبدالتواب

 1988 عبدالحى، عبدالتواب

 م 1999 .النجار، احمد السيد

 م 1999 .النجار، احمد السيد

 م[ 1997 ]، دروسش ،مصطفى عبد الرحمن



 1997 ، درويش،مصطفى عبد الرحمن

 . 1994 .كارسون.روبرت ب 

 1995 بيلكر ، لورين ب

 1995 عبد الغنى،محمد/

 1995 حسن، محمد عبدالغنى

 1997 عبدالعاطى، أشرف صبحى

 . 1999 .بيرتلس ،جارى 

 . 1996 .هالل ، محمد عبد الغني حسن 

 . 1996 .هالل ، محمد عبد الغني حسن 

 . 1997 .هالل ، محمد عبدالغنى حسين

 1996 هالل ، محمد عبدالغنى حسن

 2000 محمد عبد الغني حسن هالل

 1996 محمد عبد الغني حسن هالل

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 [ 199 - ] بسيونى، صبحى سالم السيد

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 1993 صبحى سالم السيد،بسيونى

 م [ 19 --] األعصر، أمينة

 م [ 19 --] األعصر، أمينة

 2000 محمود، اسماعيل 

 1991 صالح، فتحى محمد

 1991 صالح، فتحى محمد

 1997 عبد الجبار احمد،عبد الجبار 

 1997 عبد الجبار احمد،عبد الجبار 

 1999 ايمن، الحسينى 

 1999 ايمن، الحسينى 

2000 . 

 1990 األعصر، أمينة

 1990 األعصر، أمينة

 2000 نها، النجدى 

 2000 نها، النجدى 

 2000 ماكينزي، اليك

 2000 محمد مجدى.ابو العطا 

 2000 أبو العطا، محمد مجدي



 . 2001 .حجاج، أحمد حامد

 2001 باسيلي، مكرم عبد المسيح

 . 2000 .كاسر، باربرا

 . 2000 .كاسر، باربرا

 شلبى، ياسر جعفر

 شلبى، ياسر جعفر

 1995 الشربيني، أيمن

 1995 الشربيني، أيمن

 1994 الحسينى، أيمن

 1994 الحسينى، أيمن

 عبد الجبار احمد،عبد الجبار

 عبد الجبار احمد،عبد الجبار

 عبد الجبار احمد،عبد الجبار

 عبد الجبار احمد،عبد الجبار

 1995 عاشور، مصطفى

 1995 عاشور، مصطفى

 2001 راندا،ابراهيم

 2001 راندا،ابراهيم

 1994 عماد الدين، مروة

 1994 عماد الدين، مروة

 ( 1999 ) عبد الجبار،عبد الجبار أحمد

 ( 1999 ) عبد الجبار،عبد الجبار أحمد

 2000 .جين، كاالبريا

 2000 مجدى محمد ابوالعطا

 2000 عبدهللا، نبيل محمد

 2000 عبدهللا، نبيل محمد

 األعصر، أمينة

 األعصر، أمينة

 م[ 19 --] أيمن، الحسينى

 م[ 19 --] أيمن، الحسينى

 م 2002 نوار، ايزيس عازر

 م 2002 نوار، ايزيس عازر

 2000 السباعي، ليلي

 2000 السباعي، ليلي

 1998 أحمد ، محمد على

 2000 عبدالحميد، زيدان هندي

 1999 أحمد ، محمد على

 2000 السواح ، محمد وجدى

 2001 العروسى ، حسين

 1997 عبدالجواد، أحمد عبدلوهاب

 1998 , محمد كمال،عبد العزيز 

 1995 عبدالجواد، احمد عبدالوهاب

 2002 عيسى، ابراهيم سليمان

 1996 العروسي ، حسين



 1998 السيد أحمد، الخطيب

 2000 ميخائيل، سمير

 2000 عيسى، ابراهيم سليمان

 2000 ابراهيم سليمان عيسى ، هالل احمد هالل

 . 1999 .االعصر،امينه

 . 1999 .االعصر،امينه

 2001 عزت قرنى، عبد الحميد 

 2001 عزت قرنى، عبد الحميد 

 2000 النجعاوى ، أحمد فؤاد

 1999 بلبع ، عبدالمنعم

 1991 مدبولى ، فوزى

 1991 مدبولى ، فوزى

 . 1993 الفقى، محمد عبد القادر

 1995 مرتضى، تفيده

 1995 مرتضى، تفيده

 األعصر، أمينة

 األعصر، أمينة

 1995 مرتضى، مفيدة

 1995 مرتضى، مفيدة

 . 1999 .ارناؤوط، محمد السيد

 1997 دعبس، محمد يسرى

 1999 جمال ابو طالب

 م 1995 الحسينى ، ايمن

 م 1995 الحسينى ، ايمن

1991ح و ا ل ى  ] سامى، محمود  ] 

 .م 1991 محمد، رفعت 

 1992 عبد السالم، نبيل على

 1992 سالم، مختار

 1992 سالم، مختار

 2000 احمد علي، كامل 

 2000 احمد علي، كامل 

 1999 عبدالعزيز،محمود

 . 1999 .عبدالعزيز، محمود

 1998 أسامة محمد الحسينى، يوسف 

 1999 كامل، احمد علي

 1999 كامل، احمد علي

 .سم 24 .حسن، احمد عبدالمنعم

 [ 19 -- ] قاسم ، عبدالوهاب شلبي محمد

 [ 19 -- ] قاسم ، عبدالوهاب شلبي محمد

 [ 19 -- ] قاسم ، عبدالوهاب شلبي محمد

 [ 19 -- ] قاسم ، عبدالوهاب شلبي محمد

 [ 19 -- ] قاسم ، عبدالوهاب شلبي محمد

 [ 19 -- ] قاسم ، عبدالوهاب شلبي محمد

 1998 احمد ، محمد على

 2004 قاعود، حسين عبد الحي

 2004 قاعود، حسين عبد الحي

  م 2000 فهمى، صالح الدين عبد الرحمن

  م 2000 فهمى، صالح الدين عبد الرحمن

 1999 مرعى، عبد الحى

 1999 مرعى، عبد الحى



 2000 حماد ، طارق عبد العال

 2000 طارق عبدالعال،حماد

 1998 السلمى ، على

 1998 السلمى ، على

 . 2000 الرسن،جون

 1998 جون، الرسن

 1991 عالم، محمد نبيل

 1999 عبد الحي عبد الحى، مرعى

 2000 جمعه، السعيد فرحات

 2000 صالح السيد جودة

 .م 1997 .السهريجي، احمد فريد

 1999 المهندس على، الدجوى 

 1999 المهندس على، الدجوى 

 1998 خليف، محمد نظيف حجاج

 1999 فرسبي، رايموند ا

 1999 فرسبي، رايموند ا

 .سى. فولكنر، دى

 .سى. فولكنر، دى

 .م 1996 .عبدالمجيد، محمد ابراهيم

 2000 المكاوي ، سعد الدين محمد

 1997 بدران ، أحمد السيد

 1995 وصفي، عماد الدين

 1995 وصفي، عماد الدين

 2000 العشرى ، السعيد رمضان

 2000 العشرى ، السعيد رمضان

 د ت شبيطة، ممدوح كامل

 1996 بيرسون ، روجر

 1999 حسن، احمد عبدالمنعم

 1996 البنهاوى، أ د محمود أحمد

 1996 اسماعيل، صبحى

 2000 كذلك، محمد محمد

 2000 كذلك، محمد محمد

 1994 باث، دونالد ل

 1995 عاطف محمد،ابراهيم

 1995 عاطف محمد،ابراهيم

 2000 عبدالسالم ، أحمد لطفى

 2000 عبدالسالم ، أحمد لطفى

 1987 ويلكسون، ج م

 2000 عادل سيد احمد،البربرى

 2000 عادل سيد احمد،البربرى

 . 2000 .البربرى ، عادل سيد أحمد 

 . 2000 .البربرى ، عادل سيد أحمد 



 1999 سكال، شارل شكرى

 1998 حجازى ، عصمت محمد

 1999 ابراهيم، ابراهبم خيرى عتريس

 1999 ابراهيم، ابراهبم خيرى عتريس

 1998 بدر ، مصطفي

 1999 بدر، مصطفى

 1993 .فؤاد عبد العزيز أحمد، الشيخ 

 2000 عفيفى، فتحى عبدالعزيز

 2000 عبدالحميد، زيدان هندى

 1996 ابوعرقوب، محمود موسى

 . 2000 .رينزلر ، كارول آن 

 1993 بندر.ارنولد إ

 2001 عبدالحميد، زيدان هندى

 1998 بدر الدين ، عبد الوهاب

 1993 عبدالتواب، فتحى محمد

 . 1995 مصطفى، مصطفى كمال

 1999 عبدالحميد، عبدالحميد محمد

 1993 مصطفى، مصطفى كمال

 1989 حالبو، سعد أحمد سعد

 2008 الخطيب ، السيد احمد

 . 2000 .عبد الحميد ، زيدان هندى 

 2000 عبد الحميد، محمد عبد الحميد

 . 2000 .زيدان هندى، عبدالحميد

 1995 محمد ، رضوان صدقي فرج

 1995 محمد ، رضوان صدقي فرج

 1997 شحاته، عبده السيد

 . 1995 .الحميدى، عباس

 . 1995 .الحميدى، عباس

 2000 ابراهيم ، عاطف محمد

 2000 ابراهيم ، عاطف محمد

 2000 عثمان ، محمد السيد

 2000 عثمان ، محمد السيد

 1998 نصار، محمد عبدالعزيز

 1998 نصار، محمد عبدالعزيز

 . 1998 .ابو عرقوب، محمود مرسى

 1999 دوس ، سينوت حليم

 1997 مصباح، عبد الهادي

 2000 المحب، محمد صالح

  . 1996 .عبدالحافظ،عبدالوهاب محمد

  . 1996 .عبدالحافظ،عبدالوهاب محمد

 .م 2000 .عالم، عصمت خالد

 2000 عالم، عصمت خالد

 عبد الرحمن، منى فريد

 2000 نور،أحمد محمد

 2000 أحمد ماهر



 2000 أحمد ماهر

 1998 عبدالعال، زيدان السيد

 . 1997 .حسن، احمد عبد المنعم

 1996 األعسر، عبد المنعم محمد

 1996 األعسر، عبد المنعم محمد

 1989 ابراهيم ،عاطف محمد

 1997 بدران، أحمد السيد

 . 1997 .سريفاستافا ، اجيت ك 

 1999 ابراهيم، عاطف محمد

 1997 بدران ، أحمد السيد

 2001 الدناصوري ، مسعد محمد منصور

 2001 الدناصوري ، مسعد محمد منصور

 .م 2001 .رؤوف، فرج

 .م 2001 .رؤوف، فرج

 1995 فهمي، مصطفى إبراهيم

 1998 عباس ، محمد صالح الدين

 2000 الناغى، محمود السيد

 2000 الناغى، محمودج السيد

 2000 المهدى، الصادق

 2000 المهدى، الصادق

 . 1982 إس.إن، دوناش

 . 1982 إس.إن، دوناش

 1998 عبيد ، حمدى عبد الحميد

 1998 عبيد ، حمدى عبد الحميد

 . 1997 .روحي ، البعلبكي

 2001 منير البعلبكى

 1996 عبد الفتاح’مراد

 2000 ابوالسعود، سيد مصطفى

 . 1993 محمد ابراهيم حسن

 1996 فهد بن عبداللة.اللحبدان 

 1996 فهد بن عبداللة.اللحبدان 

 1999 عوض بدير، الحداد

 1998 كوفى،ستيفن ر

 1999 .فريد ه، كيت

 1999 .فريد ه، كيت

2001 . 

2001 . 

 . 2000 .بيل ،إيجر 

 2000 ، فورتيلة،جونتر/

 2000 حسن، محمد سامي

 . 1999 .أوستين، بريان

 . 2000 عاشور،السعيد

 2000 تشوسودوفيسكى، ميشيل

 . 1999 .المجدوب، اسامة

 . 2000 .الصياد ،محمود 

 1999 الخزامى عبد الحكيم احمد

 1997 محمود، سمير محمد



 . 1999 .البعلبكى، منير

 . 1999 .بيرتلس ،جارى 

 . 1999 .بيرتلس ،جارى 

 2000 ، عاشور،السعيد

 1997 أسلوند، أنديرز

 1997 ، أسلوند،أنديرز

 1999 الخزامى؛عبد الحكم احمد

 1999 الخزامي ، عبدالحكم أحمد

 1998 راف، بارى

 1998 سهير حجازي

 . 1998 الغنيمى، أشرف

 1994 هالل، رفعت محمد

 . 1999 هالل، رفعت محمد

 1996 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1996 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1999 حسن، احمد عبدالمنعم

 2000 حسن، احمد عبدالمنعم

 1997 عبدالعال، زيدان السيد

 . 1997 .حسن، احمد عبد المنعم

 1998 حسن، احمد عبدالمنعم

 1998 مستجير، أ د أحمد

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 1999 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 1997 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم



 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 . 2000 عبد الرحمن زكى، ابراهيم

 2001 البعلبكي، منير

 . 2002 .البعلبكى، منير

 . 2002 .البعلبكى، منير

 2003 أحمد السيد النجار

 2003 أحمد السيد النجار

 2003 البنك الدولى

 2003 البنك الدولى

 1999 الحسينى، محمد أحمد

 2002 حسن ، احمد عبدالمنعم

 1986 مصطفى، عيسى 

 1986 مصطفى، عيسى 

  . 1990 .الحسينى ، محمد احمد 

  م 1992 الحسينى احمد محمد

 1997 المنوفي ، محمد أحمد

 1997 المنوفي ، محمد أحمد

 2001 جامع، محمد نبيل

 2001 جامع، محمد نبيل

 2002 فايز ، مصطفي

 2002 فايز ، مصطفي

 1997 الحسينى ، محمد احمد

 1997 الحسينى ، محمد احمد

 . 1996 .الحسينى ، محمد أحمد 

 الحسيني، محمد أحمد

 1978 بالل، رضوان محمد

 [-- 19 ] بالل، رضوان محمد

 1999 الحسينى، محمد احمد

 1999 الحسينى، محمد احمد

 1992 حمايل، على فتح

 1992 حمايل، على فتح

 1999 الحسينى، محمد أحمد

 1999 الحسينى، محمد أحمد

 . 1993 .الحسينى ، محمدأحمد 

 . 2001 .النجار، نجيب محمود 

 1997 المنوفي ، محمد أحمد

 . 2001 .النجار، نجيب محمود 

 2000 ايمن، الشربينى 

 1999 الحسينى، محمد أحمد

 1999 الحسينى، محمد أحمد

 1997 المنوفي ، محمد أحمد

 1988 الحسيني ، محمد احمد

 1999 الحسينى، محمد احمد

 1999 الحسينى، محمد احمد



 1999 الحسينى، محمد احمد

 1999 الحسينى، محمد احمد

 1999 الحسيني ، محمد أحمد

 1999 الحسيني ، محمد أحمد

 1999 الحسيني ، محمد أحمد

 1999 الحسيني ، محمد أحمد

 1999 الحسيني، محمد أحمد

 1999 الحسيني، محمد أحمد

 1999 الحسيني، محمد أحمد

 1999 الحسيني، محمد أحمد

 1988 بالل، رضوان محمد

 1988 بالل، رضوان محمد

 1988 بالل، رضوان محمد

 1988 بالل، رضوان محمد

 1990 الحسينى،محمد احمد

 1990 محمد احمد،الحسينى

 1990 محمد احمد،الحسينى

 1990 محمد احمد،الحسينى

 1999 الحسينى، محمد أحمد

 1999 الحسينى، محمد أحمد

 1994 على، الدجوى 

 1994 على، الدجوى 

 2003 بهاء الدين، حسين كامل

 2003 بهاء الدين، حسين كامل

 2003 بهاء الدين، حسين كامل

 2003 بهاء الدين، حسين كامل

 2003 بهاء الدين، حسين كامل

 2001 تريفور،يونج

 .م 2001 .عبدالمطلب، عبدالحميد 

  م 2001 عبدالحميد عبدالمطلب

 2002 رعد حسن، الصرن 

 2000 محمد ناجى،الجوهر

 2000 محمد ناجى،الجوهر

 2003 الخضيرى،محسن احمد

 . 1993 الخضيرى ،محسن أحمد

 2001 مهدى حسن، زويلف 

 . 2002 عبد المحسن،توفيق محمد

 . 2002 عبد المحسن،توفيق محمد

 1999 صديق عفيفي، عفيفي 

 1999 صديق عفيفي، عفيفي 

 2003 أفوليو ، بروس ج

 2003 أفوليو ، بروس ج

 . 2002 .أبوناعم ، عبدالحميد مصطفى 

 . 2002 .أبوناعم ، عبدالحميد مصطفى 

 م 2000 ماهوني، فرانسيس

 2003 المطيري، ثامر بن ملوح

 2003 المطيري،ثامر بن ملوح

 .م 2003 محجوب، يسمان فيصل

 .م 2003 محجوب، يسمان فيصل

 2001 سهيل، الحمدان 



 2001 سهيل، الحمدان 

 2001 غياث، الترجمان

 2001 غياث، الترجمان

 2001 ابراهيم، مرزوق 

 2001 ابراهيم، مرزوق 

 .م 2002 .النغريهر، جون

 2002 النغريهر، جون

 2003 ، حبيب،مجدى عبدالكريم

 2003 ، حبيب،مجدى عبدالكريم

 2002 هيشن ، ريتشارد

 . 2003 .مارشال،بيتر

 2002 ، هارت ،لوي

 2003 برادبيرى،اندرو

 2001 ، فيشر ،جون

 1996 محمد عبد الغني حسن هالل

 . 2002 .فيشر، جون

 2001 واستون، والتر

 2001 جون، فيشر

 2003 نيجل، هاريسون

 2002 الحداد، عماد

 2003 الحداد، عماد

 2003 الحداد، عماد

 2001 هوسى ، دى اى

 2001 ويستوود، جون

 2001 هافارد، بوب

 2003 الحداد، عماد

2003 

 2002 اموس،جولى ان

 2003 أموس، جولي آن

 2003 نوتس ، كويك

 2003 ميرلين. ستون

 2003 القرنى، عائض

2002 . 

 2000 .لوى، دوج

 2000 دان،جوكين

  . 2000 .هارفى،جريج 

 م 2000 كاوفلد، جون

 2000 أبو العطا،مجدى محمد

 أيمن العشرى

  ن0د  عبد الفتاح، مراد

1999 

 2000 فيدرز، بول ماك

 1999 كينكوف، شيرى

2000 

 2000 العقيل ، عبدالكريم

2000 . 

 1996 الشناوى، محمد رفعت

 1995 محمد رفعت الشناوى

 2001 ليبرتى، جيسى



 . 2000 .أبو العطا، مجدي محمد

 2002 جوها،براكين

1999 

 2002 ابوالعطا، مجدى محمد

 2002 أبو العطا، مجدي محمد

 م؛ 2002 ابو العطا؛مجدى محمد

 1999 كينكوف، شيرى

2002 

 2000 سميس، روب

 2002 .بوزدمان، تد 

 2000 إيجرا، بيل

 1999 كينكوف، شيرى

 1999 كينكوف، شيرى

2003 

 2001 بريستون:جراال 

2000 

 2001 تايلر، دينيس

 . 2000 هان ،هارلى

 2000 .آبي،ميشيل

 م 2002 ابوالعطا، مجدى محمد

 . 2002 .مجدى محمد ، أبوالعطا

 2003 أبو العطا، مجدى محمد

 . 2003 أبو العطا، مجدى محمد

 2002 ابو العطا، مجدي محمد

 . 2002 .ابو العطا ، مجدى محمد

 2002 مجدى محمد ابو العطا

 2002 مكتبة جرير

 2001 اندى راثيون

 2002 ابو العطا، مجدي محمد

 م؛ 2002 ابو العطا؛مجدى محمد

 2002 أبوالعطا، مجدى محمد

 2002 بيك، ويندي

 . 2002 .ابو العطا، مجدى محمد

 2002 أبو العطا، مجدي محمد

 1997 ايمن.العشرى

 . 2003 .مجدى محمد ، أبوالعطا 

 2001 مورتير، شامز

 2002 مجدى محمد، أبو العطا 

 . 2000 ديفيد، كون 

 . 2003 .أبو العطا، مجدى محمد

 2003 أبو العطا، مجدى محمد



 م 2002 ابوالعطا، مجدى محمد

 م 2000 سلسلة

 2001 .مردوك، كيلي ل

2001 

 2002 محمد احمد، عبد الجواد 

 2002 محمد احمد، عبد الجواد 

 2002 عبد الجواد، محمد احمد

 2002 عبد الجواد، محمد احمد

 2002 محمد احمد،عبد الجواد

 2002 محمد احمد،عبد الجواد

 2000 عبد الجواد، محمد احمد

 2000 عبد الجواد، محمد احمد

 2002 محمد احمد، عبد الجواد 

 2002 محمد احمد، عبد الجواد 

 2002 عبد الجواد؛محمد احمد

 1996 هالل ، محمد عبدالغنى حسن

 2001 ، هالل،محمد عبد الغني حسن

 . 2001 عبد الغنى ،محمد /

 . 1994 .حسن، محمد عبدالغني

 . 2000 .عبد الجواد ، محمد احمد

 . 2000 .عبد الجواد ، محمد احمد

 1999 .زينجر، جون ة

 2000 محمد احمد، عبد الجواد 

 2000 عبد الجواد، محمد احمد

 . م 2002 محمد احمد، عبد الجواد 

 2000 عبد الجواد، محمد احمد

 2000 عبد الجواد، محمد احمد

 2001 جروت ، ديك

 2001 ماكينير ، فرانك

 . 2001 سيول ، كارل

 . 2001 سيول ، كارل

 1999 ديب، سام

 . 2000 .س.دانيالز، أوبراي

 2002 فريمانتل، ديفيد

 2003 ستون، دوجالس

 2002 راي، ديفيد

 2002 بيي، توم

 . 2001 روبرت،بولتون

 2000 توربوف، براندون

 2002 فينالسون؛اندرو

 1997 اسامة المجدوب

 2002 وافى، على عبد الواحد

2003

2003 

 2003 محمد،فتحى

 1997 مصباح، عبد الهادي

 2001 الحسيني، أيمن

 محمد،فتحى



 2001 الحسيني، أيمن

 . 1997 .احمد، جمال الدين 

 . 1997 .احمد، جمال الدين 

 . 1997 .سليمان، محمد عادل

 . 1997 .سليمان، محمد عادل

 . 2002 األقصرى،يوسف

 . 2002 األقصرى،يوسف

 1998 بالنشارد؛ك

 2002 ، ايمونز،مايكل

 2001 ايفانز، سيبل

 . 1997 .عبدالهادى ، مصباح

 .  99ا ي د ا ع  الحسينى، ايمن

 .  99ا ي د ا ع  الحسينى، ايمن

 2003 احمد، زويل

 2003 احمد، زويل

 2002 ، الفقى،مصطفى

 1995 قاسم، منى

 1997 قاسم، منى

 1997 قاسم، منى

 2003 أحمد السيد النجار

 2003 أحمد السيد النجار

 2003 البنك الدولى

 2003 البنك الدولى

 2002 األقصري، يوسف

 2002 يوسف،االقصرى

 2002 يوسف،االقصرى

 . 2000 .شاهين، بهاء

 2002 كارنيجي، ديل

 2002 كابالن، بيرتون

 2001 كابالن، بيرتون

 2001 ايفانز، سيبل

 2002 ، ايمونز،مايكل

 2001 جيلورد ريتشارد،بريليى 

 2001 جيلورد ريتشارد،بريليى 

 2001 هوبنز، توم

 . 2001 .كاو ، جون

 . 2001 .كاو ، جون

 2001 فريد، النجار 

 2001 فريد، النجار 

 2002 عليوه، السيد

 2002 عليوه، السيد

 . 2000 كيشيل، جريجورى اف

 2001 ويستوود، جون

 2003 فينشر، جون

 2001 جون، فيشر

 1999 ، روث،تشرلز

 1998 سشيل،جيم

 2001 سميث، بول



 2003 باودين، جون

 2002 نيكى تشستورث

 2002 آالن، جون

 2002 بينيت،روجر

 2003 تريفور،يونج

 2003 تريفور،يونج

 2001 ، فيشر ،جون

 . 2000 كيشيل، جريجورى اف

 . 1999 .حي حوناثان ، جاباي

 . 1999 .حي حوناثان ، جاباي

 2001 شيفمان، ستيفن

 2001 شيفمان، ستيفن

 2001 شيفمان، ستيفن

 2001 شيفمان، ستيفن

 2001 .فانفليت، جيمس ك

 2002 ، .بيشوب،تشارلز إتش

 2001 تشارني، ساي

 2002 فريمانتل، ديفيد

 2001 ارمسترونج ، ميشيل

 2001 تشارنى ، سى

 2002 بانجز جونيور، دافيد آتش

 2001 جروت ، ديك

 2002 توبتشيك، جاري

 2001 كريز، ستيوارت

 2002 محمد، هيكل 

 2002 ، عنبة،هالة محمد لبيب

 1998 بالنشارد؛ك

 2002 ريتشاردسون، شيريل

 2001 بيككويث،هارى

 2001 محمود أمين، زويل 

 2002 راي، ديفيد

 2001 نيلسون، بوب

 2001 .ويلسون ، روبرت إم 

 2003 محمد حامد،علوب

 2001 سارة وايت

 2002 حنا؛بول

 2002 ، مشرف ،فريد نصر

 2001 غريفن ، جيل

 2001 غريفن، جيل

 1996 بن صالح، المشيفح

 . 2000 .ويزر ، دونالد ه

 2000 .ويز، دونالد هـ

 2000 .ويز، دونالد هـ

 2000 .ويز ،دونالده

 2000 .ويز ،دونالده



0م  2000 ويز، دونالده  

 2002 والدروب، جيمس

 2002 والدروب، جيمس

 2002 ديفيد، كاوبر

 2002 ديفيد، كاوبر

 .م 2002 .بباوي، نبيل لوقا

 2000 قاسم،عبد الوهاب شلبى محمد

 . 2002 ابو النصر،مدحت محمد

 2003 الميالدى، عبدالمنعم عبدالقادر

 2004 ابوالنصر، مدحت

  . 1984 .العودات ، محمد عبدو 

 1983 خلف، السيد أحمد صالح

 . 1990 .الساهوكى، مدحت مجيد

 1980 طارق علي العاني ، طارق عبدالجبار طبرة

 1980 عبدهللا ، باورز شفيق

 [ 1990 ] اليونس ، عبدالحميد احمد

 2003 أبو العطا، مجدى محمد

 . 2003 .ابو العطا، مجدى محمد

 . 2003 .مكافادين، فريد

 . 2002 .الحسينى، بهاء

 2001 الصعيدى، عبد العزيز

 1981 كروين

 1990 .كالوس،روزة

 . 2000 .شاهين، بهاء

 . 1998 مجذاب بدر،عناد

 1998 الجميلى، حميد

 1999 روبنز.هارفي أ

 1999 راندى تولر،ساكس 

 1999 .سيبرت، سامويل أ

 1999 وليام لندين

 2000 ساكس، راندي تولر

 2002 فريتس، روجر

 1996 مسعد، الحبشى 

 . 1996 .يوسف، اسامه محمد الحسينى

 2000 سيد احمد ، ابراهيم عبدالرحمن

 2002 عادل سيد أحمد، البربرى 

 .ت . د  الطائر، صالح رمضان

 2005 جبر، احمد عبدالرازق

 1997 جيرج ، دى سى

 1996 عبد الرحمن خوجلى المبارك

 . 1994 .زايد ، عبد هللا عبد الرحمن

 2000 عبد هللا عبد الرحمن زايد

 2000 مهنا، نبيل

 2001 جعفر، عبدهللا محمد

 2001 اسماعيل، فريال عبدالعزيز



1998 . 

  م 2000 .محمد ، عبداللطيف حمزة 

 . 2003 قللى،يحيى احمد مصطفى

 2002 طعيمة ، ثناء محمد

 .م 2003 زيليوكس، دانيل

 م 2003 واكينباخ ، جون

 2003 براج، كارى

 2003 .مايكل، أبى

 . 2003 جيمس، ديفيد

 2003 لوني، كيفين

 . 2003 إيرمان، سكوت

 . 2003 نيومان، آرون

 2002 الشافعى، شريف فتحى

 . 2001 .كار،كالي

 2001 .هوكهايزر، روبرت إم

 2001 البريت ، مارى

 2000 فيرمنتل، ديفيد

 2003 كوهين، ويليام

 2003 أتشي، دافيد

 2002 راي، ديفيد

2003 

 2001 أندرو إى،شوارتز

 2001 آرث بل وديل، سميث

 2000 كاليش، كارين

 1999 .جيمس ج ، باترسون

 2001 ويس ، آالن

 2001 نيلسون، بوب

 2003 كوهين، وليام أ

 2001 بالنكارد، كينيت

 2002 ليويد،كينيث

 2002 كوتش، ريتشارد

 2000 .دراكر،بيتر ف

 1999 .بيترز، توماس ج

 2001 معهد االدارة لندن

 2001 معهد االدارة لندن

 2000 اليفلي، لين

 1998 بيل، هولتون 

   م1995/ ه  1416 عادل، الشبراوى

 1999 أسامة،المليجي 

 1994 فرانك. برنس

 2000 عبد الحميد، طلعت اسعد

 2004 طاهر مرسي عطية

 2002 عليوه، السيد

c.North. 1988 . 



 1981 جانك، جولس

 1983 ويستورد، ميلفن

 1994 سالمه، فوزي محمود

 1988 جبر ،عبد المهدى

 1995 وصفي، عماد الدين

 [ 200 - ] كامل ، مختار محمد

 1998 .ابو زيد ، الشحات نصر 

 1999 ابراهيم، عاطف محمد

 1989 ابراهيم ،عاطف محمد

 1997 ابراهيم، عاطف محمد

 1998 خليف، محمد نظيف حجاج

 1998 ابراهيم ، عاطف محمد

 2002 عثمان، عبدالفتاح

 1998 الجميلى، حميد

 2002 عزمى؛محمد مدحت

 2001 عبدالعزيز، سمير محمد

 2001 محمد محمد عمر الطنوبي

 1998 نسيم،سليمان

 1998 مارلين، تادرس 

 1992 اى.دبليو ،سبلتسويزر 

 1995 عاطف محمد،ابراهيم

 2002 أرحيم، عبد الحميد عبد السالم

 2002 آرحيم، عبدالحميد عبدالسالم

 1995 الطنوبي، محمد عمر

 1994 فهد بن ناصر.الملحم

 2000 خليفة، على

 . 2001 .خليفه، على يوسف

 1993 لقوشة، فعت

 1997 محمد عمر، الطنوبى

 1996 على محمد على، خضر

 1996 االرباح، صالح االمين

 1996 االرباح، صالح االمين

 1996 االرباح، صالح االمين

 2004 حسن، محمد ابراهيم

 1998 عناد، مجذاب بدر

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد



 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد



 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد



 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 - 2003 السيد محمد،زايد

 2004 كرم محمد، زهدى

 2004 كرم محمد، زهدى

 2004 كرم محمد، زهدى

 2004 كرم محمد، زهدى

 2004 كرم محمد، زهدى

 1999 كرم محمد،زهدى 

 1999 كرم محمد،زهدى 

 1999 كرم محمد،زهدى 

 كرم محمد، زهدى

 كرم محمد، زهدى

 كرم محمد، زهدى

 كرم محمد، زهدى

 كرم محمد، زهدى

عبد العظيم ، حمدى عبد الرحمن

ناجح ابراهيم. عبد هللا 

  م 2002



 الشريف ، على محمد على

عبد العظيم ، حمدى عبد الرحمن

ناجح ابراهيم. عبد هللا 

 الشريف ، على محمد على

عبد العظيم ، حمدى عبد الرحمن

ناجح ابراهيم. عبد هللا 

 الشريف ، على محمد على

عبد العظيم ، حمدى عبد الرحمن

ناجح ابراهيم. عبد هللا 

 الشريف ، على محمد على

عبد العظيم ، حمدى عبد الرحمن

ناجح ابراهيم. عبد هللا 

 الشريف ، على محمد على

  . 2002 .الشريف، على محمد على

  . 2002 .الشريف، على محمد على

  . 2002 .الشريف، على محمد على

  . 2002 .الشريف، على محمد على

  . 2002 .الشريف، على محمد على

 . 2002 .أسامة ابراهيم؛حافظ 

 . 2002 .أسامة ابراهيم؛حافظ 

 . 2002 .أسامة ابراهيم؛حافظ 

 . 2002 .أسامة ابراهيم؛حافظ 

 . 2002 .أسامة ابراهيم؛حافظ 

 .ت. د عبدهللا، ناجح إبراهيم

 .ت. د عبدهللا، ناجح إبراهيم

 .ت. د عبدهللا، ناجح إبراهيم

 .ت. د عبدهللا، ناجح إبراهيم

 .ت. د عبدهللا، ناجح إبراهيم

 2002 ابراهيم، محمد

 2003 عبدالحميد،بسيونى

 2004 سالمون ، جيلى

 2001 عامر ، عبدالمنعم محمد

 2004 الزاوى، خالد محمد

 1996 سامي، عالم 

 1996 أسامة محمد الحسينى، يوسف 

 . 1997 .ابراهيم، محمدخيرى محمد

 2004 عبدهللا ، ممدوح محمد فوزى

 2004 عبدهللا ، ممدوح محمد فوزى

 2005 على ، مديح محمد صالح

 2000 ابراهيم ، مجدى عزيز

 . 2004 .حسام ، شوقى 

 2002 روالند، روبين؛ شاهين، بهاء

 .م 2002 .عامر،غزال عبد العزيز

 م 2003 بسيونى، عبدالحميد

 2003 عبد الحميد، عبد المطلب

 1994 رونالد ايرنبرج

 20012002 نعمة هللا نجيب ابراهيم

 .م 2002 .عامر،غزال عبد العزيز

 2001 أحمد حسين،عبد المجيد 

  م 2002

  م 2002

  م 2002

  م 2002

  م 2002



 .م 2003 .محمد سعيد محمد، سامى

 2001 محمد محمد محمد،هاشم

 2004 صالح حامد، اسماعيل 

 1994 الحبشى ، مسعد عمر على

 1992 اندرسون، دين أ

 1997 السحار، قاسم فؤاد

 1999 فرسبي، رايموند ا

 .م 1998 .عماد الدين حسين، وصفى

 2000 أبو عرقوب، محمود موسى

 2000 دويدار، عبدالعزيز محمود

 2005 واصل ، محمد مجدى

 2002 عبد الحميد، عبد اللطيف 

 1996 عبدالهادى، زين

 2001 .بالت، دايفيد س

 2003 حسين، عبداللة

 2003 حسين، عبداللة

1999 

1999 

 2002 ماير، توماس

 2002 توماس، ماير

 2003 محمد صفوت،قابل

 2003 محمد صفوت،قابل

 2004 فيليب، ايفانز

 2004 فيليب، ايفانز

 . 2005 .لطفى ،أمين السيد أحمد

 2002 امين السيد احمد،لطفى

 2004 .الجبر،نبيه بن عبد الرحمن

 2002 ارينز، اليفين

1999 

 2005 العنترى ، سلوى

 19 -- سلوى، العنترى

 2000 .رأفت رياض رزق هللا

 2000 رافت رياض،رزق هللا

 . 2003 .القباني، ثناء

 2004 الرسول ، احمد ابواليزيد

 2003 عبد المنعم محمد أحمد، عامر 

 . 2003 .أرناؤوط، محمد السيد

 2000 شحاته، حسن أحمد

 2004 يورك، برس

 1989 عبدالجواد، عبدالعظيم احمد

 1994 ت.ايفانز ، ل

 1994 عيسى، إبراهيم سليمان

 1997 عبدالعال، زيدان السيد

 . 2002 .أحمد ، سيد عاشور 

 2001 حسن، حسن أحمد

 2004 بدران محمد، بدران



 2001 تشانغ، ريتشارد

 . 2000 .شوقى ، أحمد 

 2004 مهنا،محمد نصر

 1999 باهى، مصطفى حسين

  م 2005 الجمال ، راسم محمد

 . 2002 .عبد الشافي ، حسن محمد

 . 2002 العايدى ، محمد عوض

 2004 .أمين، أحمد

 2000 مصطفى، احمد فريد

 [ 19 --] عمرو، يوسف

 2004 أبو الروس، أيمن

 . 2004 الروبى،أبو شادى وأخرون

 2005 ابوعلفة؛عصام الدين امين

 2004 احمد ابو السعود، محمد 

 . 2003 برايسون ،جون م

 2003 يورك برس

 2005 مجيد، ضياء

 2002 مجيد، ضياء

 1998 حمدى، كمال

 1987 عليوه، السيد

 1987 عليوه، السيد

 2004 فريد راغب النجار

 2003 محمد المساد

 2001 تشانغ، ريتشارد أي

 2001 يورك برس

 2002 مكتبة لبنان

  م 2001 يورك، برس

2002 

 2001 مكتبة لبنان

------------ 2001 

----------- 2001 

2003 

2003 

 1999 حسين، مؤنس

 م 1995 عثمان، فاروق السيد

 . 1989 .صالح ، منتصر

  [ 19 - - ] عمار، الدسوقى

 . 2002 .عبد الجليل، إبراهيم

 1998 محمد رؤف، حامد 

 2001 عبد الكريم، دهينة 

 1998 حسين احمد،امين

 2002 يسرى، عبد المحسن 



 . 2004 جاد هللا، ياسر محمد

 .م 2004 .كمال رشدى فؤاد، حسين

 .م 2004 .كمال رشدى فؤاد، حسين

 . 1997 .عبدالقادر ، هشام هاشم 

 . 1997 .عبدالقادر ، هشام هاشم 

 2003 العربي ، سناء مرسي

 2003 العربي ، سناء مرسي

 2002 حسن، احمد عبدالمنعم

 2002 فضاله، خالد أبوالفتوح

 2005 .مارك، ميدلبروك

 2003 روالند، روبين

 2003 فضاله، خالد ابوالفتوح

 جريج هارفى

 . 2003 .وانج،واالس

 2002 عمر، محمد اسماعيل

 2001 الحسيني، أيمن

 . 2007 .ميشيل، أرمسترونج

 2003 بيت، مارتن جون

 2004 نايت، سو

 عبد هللا. عبد الحليم 

 2004 ماكديرموت، إيان

 . 2004 .محمود، فؤاد مصطفى

 2004 محمود، فؤاد مصطفى

 2004 كوفي،شين

 2001 هوسى ، دى اى

 2001 مجدى محمد،عبداللة

 2001 غانم، يحيى

 2004 أبو الفضل، فتحى

 2004 .بريكر، هاريت ب

 2001 دفلين ،كيث

 2001 بتلر ، تيموثى

 2004 جازكيل، كارول

 2002 الحسينى، بهاء

 2001 سيبولد، باتريشيا بي

 2005 أنتوني، روبنز

 2004 مارفي، جوزيف

 2004 ستيفن،كوفى.ر

 2003 فانس،مايك

 2002 فهمى ، فاروق

 1999 ، نخبية من كبار المثقفين

 1999 ، نخبية من كبار المثقفين



 2005 البعلبكي، منير

 2003 سليمان، مجدى عبد الفتاح

 2003 سليمان، مجدى عبد الفتاح

 2004 نيفن، ديفيد

 . 2005 .كريم، منذر محمد

 2002 الحسينى، بهاء

 2002 الحسينى، بهاء

 1997 شلش، زكريا

 . 2004 .عبد الوهاب،أكرم 

 2000 الفقى، إبراهيم

 2002 ثريا حسين، حمدان

 . 1978 .وايلد، رولف هـ

 2005 كويليام، سوزان

 [ 19 - - ] فيرا، بيفر 

 2002 ابوالعطا، مجدي محمد

 2000 ، عمارة،بثينة حسنين

 2003دانيل  ، زيليوكس 

 2002 ميدلبروك، مارك

 . 2001 .ابوالعطا، مجدى محمد

 . 2005 .مصطفى فتحى ، خليل

 . 2004 .ابو الحسن؛مدحت 

 2004 ناصر،امين

 . 2003  .بشير، هشام عبد هللا

 2000 واخرون، احمد السيد النجار

 . 2003 .محمد فتحي، نجيب

 2002 جوكين، دان

 2003 كارى، براج

 1994 أبو عرقوب، محمود موسى

 c 2002 مصطفى، فايز 

 2000 عثمان ، محمد السيد

 . 1996 .محمد،مصطفى فايز

 1999 عبدالحق ، توفيق

 2002 هشام حسين، خليفة

 .م 2003 .محمد سعيد محمد، سامى

 . 2004 على محمد محمد، عامر

 2003 سالمة، حسن عبدهللا حسن

 2003 سالمة، حسن عبدهللا حسن

 2003 جالل، صالح

 2004 سامى، عالم 

 .م 2002 .حمادى احمد، اسماعيل

 1983 عالنم، سامى

 1997 حسنى ، عبدالعزيز محمود

 1967 حسنى، عبدالعزيز محمود

 2004 - 2003 الدهراوى، كمال الدين

 . 2003 .حماد ، طارق عبدالعال 

 2004 السيد عبدالمقصود،دبيان



 2003 علي، عبد الوهاب نصر

 . 2003 البديوي، منصور أحمد

 2003 / 2002 جورج دانيال،غالى

  سم23؛  .نجا،على عبد الوهاب

 . 2005 .على ، عبدالوهاب نصر 

 . 2004 .ناصر نور الدين، عبداللطيف

 . 2001 .قاعود ، حسين عبد الحي 

 . 2001 .قاعود ، حسين عبد الحي 

 2005 قاعود، حسين عبد الحي

 2005 قاعود، حسين عبد الحي

 2002 سالم، محمد حلمي

 . 2005 .كامل، فريد نصيف

 2005 الزميتي، محمد السعيد صالح

 2002 فايز، مصطفى

 2004 سالم، عبدالحميد حسن

 .م 2004 .سالم، عبد الحميد حسن

 .م 2001 .السمرى، السيد محمد
برانسفورد / ويليام كارول / ويليام بوون سارلز 

 ستانلي جلن نايت/ ويلسون 

 1984 العروسى، حسين

 1998 حسين العروسى

 1992 بالنكارد، روبرت و

 1988 روبرتس، دانيال أ

 2004 جوزبف،اوكونور

 2004 كارتر، جاي

 . 2003 باكينجهام، مرقص

 2001 لويس، جاريث

 2002 كروزر، جين

 2002 أونيل، بريان

 2002 بيرت،فيكى

 2001 كروزر، جين

 2001 ويلسون، جون

 2001 لويس، جاريث

 2002 أونيل، بريان

 2003 بيفر، فيرا

 م 2002 هشام،محمد 

 2004 لندنفيلد، جيل

 . 1987 .جماعة من اهل االختصاص

  م 2004 عبدالرحمن،توفيق

 2004 لندنفيلد، جيل

 2003 برايتمان، باتي

 2004 االن اكسيلرود وجيم، هولتج 

 2003 جمعه، عمرو



 1985 ابن سيرين

 تادرس خليل حنا

 2005 الفرنوانى، هانئ

 2004 .برايكر، هاريت بي

 2001 ، فانس،مايك

 2004 محمد،صالح

 2005 سمير،فراج

 2002 كامل، احمد علي

 . 2003 .آرتش، الستبيرج

 2004 جالس، ليليان

 2005 سالم، أمانى ماهر

 1979 تادرس، خليل حنا

 بيت، كوهين 

 2004 تانين، ديبورا

 2003 باستيا، فرانك

 2004 خالد. عبد الاله

 2004 ليدن. روبينستاين، لورى إيه

 2004 ابوالعطا، مجدى محمد

 2001 سيبولد، باتريشيا بي

 2000 جاسون،ار ريتش

 1998 سشيل،جيم

 1998 السكل، دافيد

 2002 جيفرز، سوزان

 2004 هورست ه،زيفرت

 2004 اويرباح0س0بول

 2005 سمير،فراج

 2004 باترسون، كيري

 2004 ستاين، جين مارى

 1997 أحمد، شلبى

 . 2000 .ويزر ، دونالد ه

 2005 محمد على، كبارة

 . 2000 , أن،ماكجى

 . 2004 .د.جون، ت

 2004 حواش؛جمال الدين احمد

 2001 االن، جون

 . 2001 [و آ خ]. . . أليسون، بريان

 2001 فاينريخ، لين

 . 2006 .واستون ، والتر

] .آل حسن،حسن بن عبد العزيز ت.د ]. 

 2005 محمد، ابوالحديد

 2005 محمد، ابوالحديد

 1996 على محمد على، خضر

 1996 على محمد على، خضر

 1996 على محمد على، خضر

 1996 على محمد على، خضر

 1996 على محمد على، خضر

 2006 فايز، مرعى



 2006 فايز، مرعى

 2006 فايز، مرعى

 2006 فايز، مرعى

 2006 فايز، مرعى

 2006 فايز، مرعى

 1997 عبدالجواد، احمد عبدالوهاب

 2004 اسماعيل، صالح حامد

 2004 حسن، أحمد عبدالمنعم

 2004 حسن، أحمد عبدالمنعم

 2004 حسن، أحمد عبدالمنعم

 1986 الجبورى ، عالء الدين عبد المجيد

 1997 عبدالعال، زيدان السيد

 . 1994 .أحمد عبدالمنعم ، حسن 

 1990 حسن، احمد عبدالمنعم

 م 2003 الصحن، مالك أحمد

 1997 عليان ، أحمد محمود

 1996 أسامة محمد الحسينى، يوسف 

  . 1996 أسكوجيني،ج

 د ت البربرى، عادل سيد أحمد

 2001 عزت قرنى، عبد الحميد 

 2000 المكاوي ، سعد الدين محمد

 2002 محمد ، محمد اسماعيل

 1982 الحسينى، احمد حماد

 1982 الحسينى، احمد حماد

 1998 الحسينى، احمد حماد

 1993 شلبي، عبد العظيم عبد هللا

 1995 حسين، محمد فوزى

 2005 يوسف، طارق

 . 1993 .ايمن ،الحسينى 

 1998 عبد الباري، عواطف

 م[ 19 --] ابن، سينا

 2005 محمود، السعداوى 

 احمد رجب،محمد

 . 1992 .ضياء الدين أبى محمد عبد هللا، أبن البيطار

 . 2003 .أبو الفداء،محمد عزت محمد عارف

 . 2003 .أبو الفداء،محمد عزت محمد عارف

 2004 الحسينى، أيمن

 .م 2007 .الصيرفى، محمد

0م  2007 الصيرفى ، محمد  

 2005 محمود، السعداوى 

2003 

 .م 2006 .محمد، عماد عيسى صالح

 2006 البهواشى،السيد عبد العزيز

 . 2007 عباس ،صالح

2005 

 2006 باميال، كونراد



 م 2002 شبل، بدران

  م 2002 شبل، بدران

 . 2007 .شوقى ،جالل

 . 2007 .شوقى ،جالل

 1998 ، أحمد،إبراهيم أحمد

 1998 المصرى، أحمد محمد

 2004 بارو، جايلس

 2005 يورك، برس 

 . 2003 .الزهيرى، إبراهيم عباس

 م 2007 رجب ، مصطفى

 . 2007 .رجب، مصطفى

 2003 كمال عبد الحميد زيتون

 . 2005 .مجيد،ضياء

 . 1996 .احمد، شاكر محمد فتحى

 2001 جعفر، عبدهللا محمد

 2005 فؤاد عبد الرحيم، احمد 

 .م 2003 .إسالم، أحمد مدحت

 2002 الحبشى ، محمد

 2006 اسالم؛احمد مدحت

 1996 اسالم ، أحمد مدحت

 . 2007 .عبدالرحيم، محمد إبراهيم

 . 2007 .عبد الرحيم، محمد إبراهيم

 . 2007 .عبد الرحيم، محمد إبراهيم

 . 1975 .عبد الكريم محمد ، عطا

 . 1975 .عبد الكريم محمد ، عطا

2003 

 . 2006 .سامويسلون، بول أيه

 2004 صالح، عباس 

 2006 صالح، عباس 

 . 2003 .عباس، صالح

 . 2005 .عباس، صالح

 . 1999 .المجدوب، اسامة

 . 1999 .المجدوب، اسامة

 2007 صالح،عباس

 2007 صالح،عباس

 2001 عبدالحميد، زيدان هندى

 . 2005 أبو المجد، عبد العليم سليمان

 2005 محمد السيد، عمران 

 2006 جنيدي ، سعيد ابوزيد محمد

 .م 1998 .البشبيشى، طلعت رزق

 2002 عمر ، محمد اسماعيل

 2005 محمد السيد، سلطان 

 1997 عبدالعال، زيدان السيد

 2002 عبد الحميد، زيدان هندى

 2007 عبدالحميد، زيدان هندي

 2006 برعى ، حسين عبد المنعم

 2005 ابراهيم، محمد خيرى محمد



 .م 2005 .محمد السيد، سلطان

 2005 محمد السيد، سلطان 

 2002 عبد الرزاق محمد، جعفر 

 . 2006 محمد حلمي،النجدي

 2004 عبدالسالم مصطفى، مرعى

 1994 ايرنبرج، رونالد

 2005 شريف فتحى، الشافعي 

 2005 شريف فتحى، الشافعي 

 2005 شريف فتحى، الشافعي

 . 2005 الشافي، شريف فتحي

 . 2005 .الشافعى،شريف فتحى

 2005 .عالم، سعد طه

 2005 عبد المنعم محمد، بلبع 

 ابوالخير ، مصطفي محمد

 ابوالخير ، مصطفي محمد

 2006 الخطيب ، السيد احمد

 2002 اسماعيل ، سمير محمد

 2001 عامر ، عبدالمنعم محمد

 .م 2002 .حمادى احمد، اسماعيل

 2006 سليمان ، صبحى

 2001 العبيدي، احمد

 2006 كيرى،جليسون

 1998 الخشاب، سمير حسن

 2005 عاشور ، مصطفى

 2002 آرحيم، عبد الحميد عبد السالم

 2000 مهنا، نبيل

 2002 محمد اسماعيل، عمر 

 . 2003 .هيسون، ريتشارد

 1994 البطل ، مني محمد ابراهيم

 2003 بشير العالق

 2005 ، سليم،محمد االصمعى محروس

 . 2006 .ستيتل، جون

 . 2007 .جاي، روبين

 2007 رضا، السيد 

 2007 رضا، السيد 

 2007 رضا،السيد

 1998 لقوشة، رفعت

 2007 ، عويس ،محمد ذكى/

 عمارة، رياض السيد أحمد

 جارليك.مارك ا

 . [ 199 -] فوزى، سامح

 2000 بازرعة، محمود صادق

 2004 محمد عبدالرحيم.الرجال

 دون ت البدراوى ، رشدى

 2003 حسام محمود احمد.فهمى

 احمد محمد عايش

 . 1997 .أحمد، زاهر



 . 1997 .أحمد، زاهر

 2007 زيادة، عاصم عبد الرحمن

 2005 عبد الناصر، هدى جمال

 2005 شحاته، عبده السيد

 2001 عالم ، محمد نصر الدين

 توكل يونس رزق

 2006 طلعت، الدمرداش 

 2006 طلعت، الدمرداش 

 2006 الدمرداش، طلعت

 2006 الدمرداش، طلعت

 2002 عايدة ناخلة،رزق هللا

 2002 عايدة ناخلة،رزق هللا

 2004 عباسي، مصطفى عبد اللطيف

1999 

 1983 العادلي ، احمد السيد

 .م 2004 نوتس، كويك

 . م 1996 .بن سيرين، محمد

 1996 ، عمر، هالة

 2005 رايت، جل

 2004 رونالد، د ى

 2006 كون ستيفن

 . 2007 .النبوى، أمين محمد 

 2007 ، النجار،أحمد السيد

 . 2003 .الحداد، عماد

 2006 بونيفاس، باسكال

 . 2005 .ماجدة،المهداوى

 . 2006 .بيرد، درايتون

 2006 طوبار، مي

 2006 هوبكنز، برايان

 2003 ريبيكا، مورجان

 2004 محمود، فؤاد مصطفى

 م 2003 كامل، عويضة 

 . 2003 .ريكورد، ماثيو

 2003 الحداد، عماد

 . 2005 .كاشواى، بارى

 2005 جل،رايت

 . 2005 .شون، نيفيل

 2003 فيليبس، ديفيد

 2004 محمود، فؤاد مصطفي

 2006 ماكدونالد ، ريتشارد

  . 2005 .العبد ، عمر 

 . 2005 سحر محمد،عبداللة

 . 2005 .إيفانز، جلوريا

 . 2003 .هيسون، ريتشارد



 2006 هاج،بول ونيك

 . 2007 .إيشامي، سوزان

 2006 فراي، رون

 . 2005 .على، محمد السيد

  . 2005 .العبد ، عمر 

 . 2005 مجاهد، محمد عطوة

 2003 مجدى عبد السالم

 . 2005 .أكرم، مؤمن

 . 1998 .رواش، أمل

 2006 اكرم، مؤمن 

 . 2004 .م.فرانسيز، ت

 2007 .عبد العال، عادل

 2007 .عبد العال، عادل

 م 2005 السيد، أسامة

 . 2005 .كارتر، راشيل

 2005 هملين

[ 1900 ]. 

، 2005 

 2006 بونيفاس، باسكال

 . 2002 .بيتر ،مارشال

 . 2003 .مارشال،بيتر

 عبد الباسط محمد،، السيد

 2004 بروميدج، نيل

 2007 الحصري، طارق فاروق

 2003 فيليبس، ديفيد

 2005 راقية، العطار 

 2006 مارلين، مانينج 

 2001 ويستوود، جون

 2006 باميال، كونراد

 2003 الحداد، عماد

 2003 الحداد،عماد

 2003 الحداد، عماد

 2003 باودين، جون

 2002 الحداد، عماد

 2001 فاينريخ، لين

2003 

 . 2006 .هوفر، جون

 . 2004 .شوقى، سعاد

 . 2004 .على، محمود

 . 2004 .خيرى، وفية

 . 2003 .جالل، ناصر

 . 2003 .عطية، حسن

 . 2004 المالخ، يوسف

 . 2003 .شيمى، سعيد

 . 2003 .شيمى، سعيد

 . 2006 .النحاس، هاشم



 . 2003 .الحكيم، أيمن

 1999 حسين.بيكار 

1999 . 

1998 . 

1998 . 

 . 2000 .الفيل، سمير

 . 2004 .سعيد، بشير رفعت

 . 1999 .بوجاه، صالح الدين

 . 1999 .جبريل، محمد

 2000 على، هيثم الحاج

 1998 صبرى.حافظ/د

 . 1999 .الضعيف، رشيد

 . 2004 .ابو اليزيد، ابو العرب

 . 2004 الراعى، على

 . 2002 .الرزاز، مصطفى

 . 2004 عبدالمنعم، صفاء

 2001 محمد بخيت

 . 2003 .رجب، محمد

 2003 عبدالناصر، أحمد

 2003 الصاوى، رجب

 . 2004 .أبوزيد، أحمد

1998 

 1998 عادل، البطوسى 

 , 2002 .زكريا، مفدى

1998 . 

 . 2001 رزق، أيمن عبدالمقصود

 2004 فاطمة هزاع

 . 2003 .متولى، الشافعى

 . 1998 .معوض، فريد 

 2005 حزين عمر

 1999 بيتر، فايس

 2003 الدمرداش، محسن

 2003 سيف الدين ،محمود

 . 2004 خضر، فوزى

 . 2004 .محمود، نسيم

 . 2004 .حامد، محمد

 2003 عصام عبد العزيز

 . 2004 .كمال، ايزابيل

 . 2003 .سليمان، محمد

 . 2003 .عبدالباسط، محمود

 2003 العقبى، عبدالمنعم

 2003 عزة بدر

 2003 وليد، طلعت

 2002 يسري الجندي

 . 2003 .محمود، ناصر

 . 2004 عبدهللا، فتحى

 . 1998 السيد، بهاء

 . 2003 قنديل، فؤاد

 2005 محمد.عبد الفتاح

 . 2003 أبوزيد، عماد

 2004 بطه، سامى عبدالوهاب

 . م 2003 .زكى، احمد كمال



 2003 ميشيما، يوكيو

 . 2003 .عبدالمريد، هانى

2005 . 

 . 1985 .فرج، الفريد 

 . 2003 .بكري ، عبدالحميد

 . 2003 .محمودى، عبدالرشيد صادق

  . 2002 .محمود ،القلينى

 2002 البرادعى، خالد محيى الدين

 . 2005 محمود، حافظ

 1998 الماغوط،محمد

 2005 أمجد ناصر

 . 2003 .عثمان، ابراهيم الحسينى

 2003 خشيم ،على فهمى

 . 2003 .محمد، احمد الصاوى

 . 2003 .العثمان، ليلى

 . 2003 رفاعية، ياسين

 2002 عبد الرحمن ،مها فاروق

2002 . 

 2003 منار حسن فتح الباري

 2000 الماسخ، عبدالرحيم

 2003 يوسف الشاروني

 2003 عبد هللا خليفة

 2003 القاسمى، سلطان بن محمد

 . 2003 .عقاب، اسماعيل

 2003 وليد، سيف 

 . 2004 .عطية، كمال

 2003 .الفقيه، احمد ابراهيم

 2003 يخلف، يحيى

 2003 حسين،محمد

 2003 أيمن كيالني

 2000 حمودة، حسين

 1999 حسن، الرزاز 

 2003 أبو زيد، محمد

 2003 الوكيل، سعيد

 2003 محمود ابراهيم الضبع

 . 2003 .محمد، عبدالمقصود

 . 2003 .بسيونى، خالد

 2004 اسماعيل، بهيج

 2005 دياب، محمود

 . 2003 .عقب الباب، ربيع 

 . 2003 .عليوة، قاسم مسعد

 . 2004 .عبدالحليم، وفاء صالح

 2000 .السيدة جابر، خالف 

 . 2003 .بدرالدين، أبوغازى

 2003 .محمد على عزب، عزب 

 1998 عبد الرحمن منيف

 1999 رمزى، كمال

 .م 1999 .عبد العزيز، عبد المعز

 2003 مصطفي سليمان

 2004 .مجدى عبد الرحيم، على

 . 2000 حبيب، شوقى عبدالقوى



 .م 2003 .أشرف، نصر

 . 2003 .كريم، مفرح

 1998 عفاف السيد

 .م 2002 .حسين، عبد الرحيم

 . 2003 .سعدون، عبدالهادى

 2001 أسامة،البنا

 2002 محمد جبريل

 1999 الخراط، ادوار

 2000 نجيب، سرور 

 . 1999 .الحكيم، توفيق

 2000 صبرى منصور

 2002 محمود المسعدى

 2001 عبد المعطى ،مصطفى

 1999 حمود،رضا محسن

 1999 العمرى، أمير

 . 2003 .نجيب، سرور

 فنجرى التايه

 2003 حسين ،أيمن

 2003 عالءالدين، محمد

 . 2003 .الخضري، عبدالستار

 1999 محمد مستجاب

 .إبراهيم،الحسينى

 .م 2003 وآخرون. أشرف،عزب 

 .السيد، حافظ

 2003 .أسامة وآخرون،نورالدين 

 .م 2004 رأفت وآخرون،الدويرى

 2003 عطية، نعيم

 . 2003 .محمد، حمدى ابراهيم

 2003 محسن مصيلحى

 . 2005 توفيق، بدر

 2000 فريال.كامل

 2002 هو، تشانج شيانج

 . 2002 نيكولز، جريس؛

 . 2003 .العيسوى، مدحت 

 . 1999 رأخرون..تليمة، عبدالمنعم

 2003 السايح، مديحة جابر

 . 2003 .النقاش، رجاء

 2002 حسن سعد

1999 

 . 2003 .نجالء، محفوظ

 . 1998 سعادة، وديع سعادة

 2004 فتحى سالمة

 2004 .ابى العباش احمد، القلقشندى

 2004 أبى العباس أحمد القلقشندى

 2004 أبى العباس أحمد القلقشندى

 2004 أبى العباس أحمد القلقشندى

 2005 القلقشندي، ابي العباس أحمد

 2004 أبي العباس أحمد القلقشندى

 2006 أبى الفتح عثمان ابن جنى

 2006 أبى الفتح عثمان ابن جنى

 2006 أبى الفتح عثمان ابن جنى

 . 1999 عبدالعزيز، صالح



 2000 .عزت، إيراهيم

 . 2000 .قشيوط، محمد حسين

 2004 الوكيل، سعيد

 م 2003 السنوسى؛رأفت

 2000 نبيلة الزبير

 األمل للطباعة والنشر .ابن الوليد، يحيى

 .م 2006 .محمد،فتحى

 2004 الشيخ‘جعفر 

 . 2003 .فليكر، جيمس الروى

 . 2004 .العديسى، السيد

 . 2000 .كساب ، محمود حنفى

 . 2004 .الشرقاوى، محمد

 2003 حجاج، فؤاد

 .مسعود، شومان

 200 حلمى محمد القاعود

 .م 2002 .كرم، النجار

 . 2003 .عرفه، محمد

 . 2003 .عدوى، جمال

 . 2003 .جمال، عبد المعتمد

 2004 بكير، أمين

 2005 الشوابكة، سمية

 1999 .محمد نجار، الفارسى 

 . 2003 .يونس، عواطف

 . 2004 .عطيه، حسن

 2003 عبد النبى، محمد

 2003 العمارى، محمد جاد المولى

 . 2003 .السيد أمين، شلبى

 2003 حجازى، خالد أمين

 . 2003 .النساج، جمال محمود

 . 2004 .ابراهيم، محمد السيد محمد

 2003 مصطفى االسمر

 2003 عبد الرحمن ،نصر

 . 2004 .يونس، محسن

 2003 سليم،محمد جالل

 .ت.د الرزاز، مصطفى

  م 1998 .نعيم،عطية

  . 1999 .أحمد فؤاد،سليم

 , 1998 .بيضون، عباس

 . 2003 .علم الدين، ايمن

 2002 حسين.الشيخ المرصفى 

 2003 السروجى، خالد

 2000 .عبدالعزيز،موافى 

 . 2000 حبيب، شوقى عبدالغنى

 . 1998 بروتون، أندرية

 1989 بورشرت، فولفجانج

 . 1999 فرغلى، فتحى

 2003 عبد الحكيم راضى

 2002 .البهاء،حسين 

 . 1999 األسوانى، عبدالوهاب

 . 1988 .زكريا، تامر

 1999 .إيهاب،دكرورى



 2002 .عباس،خضر

 2000 حمزة السيد أحمد

1999 

2003 . 

1998 . 

1998 . 

 1998 إسماعيل،العادلى 

1999 

 2002 .أحمدرأفت،بهجت

1999 

 2002 الهيئة العامة لقصور الثقافة

، 1993 

 2000 البهاء حسين

 1998 سالمة، إبراهيم

 2000 .فريال جبورى،غزول

 . 2003 .الشربينى، محمد

 2002 باى،فنجكسى

 2001 عفيف، حسين

 1999 شحاته،العريان

1998 . 

 2002 أبو العال،عمارة

 1998 جاك،بريفير

 1998 أبو عوف،عبد الرحمن

 1998 ثيوفراسط: تأليف

 1998 أحمد، مرسى

 1998 إمرى،شار كادى

2004 . 

 1998 أليسانرو باريكو

 محمد،عبد المطلب

 2002 شعيب حليفى

 1999 .فاروق،حسان 

 2003 محمود سليمان

 2003 فرغلى، فتحى

 . 2003 .النجار، محمد رجب

 2001 أحمد،عتمان

 2002 حسين فرج،الزعيرى

  . 2000 .نازك ،المالئكة

  . 2004 .أحمد ،عبداللطيف

 عبد الستار،حتيتة

 2002 فؤاد،مرسى

 2004 مكسيم جوركى

 1999 جمال أبو حمدان

 2000 محمد، التمساح

 . 2001 .س .اليوت،ت 

 2000 نبيل،نعوم

2000 

 . 2003 .عويس،أشرف

 2003 حامد،أنور

 2004 غزالى عماد

 2004 طاهر،البرنبالى

 1999 محمد نجيب،التالوى 

 2000 صالح، محمد



 2004 محمد عبد الظاهر المطارقى

 2004 وفاء بغدادى

 1999 الحرانى، عادل

 2000 عبدالحميد، شاكر

 2002 عبدهللا، محمد حسن

 2003 عبدالغنى، داود

 2001 محمد زهدى

 .ص 155 سالم، حلمى

 1998 رمضان بسطاريسي

 1999 بن جبير، ابى الحسن محمد بن احمد

 . 1999 حداد، مالك

 . 2004 .الكونى،إبراهيم

 . 1999 عبدالفتاح، سمير

2000 . 

2000 . 

 1999 هسه ،هرمان

  . 2004 .ياسر،عبده 

 1999 حمدى، عبدالرازق

 . 2003 .حمدي ، عبدالعزيز

 1999 عبير السيد

 2002 الفقى، على

 . 2004 .أحمد، سويلم

 2003 عمران، محمد

 2002 صالح السروى

 2004 محمد سليمان

 محمد بن أحمد، بن إياس 

 . 2002 الصباغ أشرف

 1999 عبد المنعم، العقبى

  . 2003 .حمدي، علي الدين

2003 . 

 2000 عزت، عادل

 2001 طه، محمد إبراهيم

 2004 محفوظ عبد الرحمن

 . 1999 على، أسامه محمد

 2002 درويش، األسيوطى

 1999 ثريا عبد الرسول

 1999 نصر هللا،إبراهيم

 2005 سمير،مؤمن

 2005 سليمان، محمد

 . 2002 .خميس، يسرى

 . م 2002 أولى بيير

 . 2000 حراجى، جمال

 . 2002 شرباش، يحى

 . م 2001 .أحمد ، مجاهد

 1999 الرملى، لينين

 1999 مهران ، فوزية

 2000 سمير، سعدى 

 2000 شحات محمد، عبد المجيد 

 . 2003 .وليد، منير

 2000 إسماعيل،أحمد

 2002 سمير درويش

 2002 محمد الفخرانى



 . م 2001 لطيفة، عبدهللا

 1999 فؤاد، قنديل 

 2004 ايتالوكالفيتو

 2000 أحمد كمال زكى

 . م 2004 .محمود، عبداللة

 1998 حسين أحمد اسماعيل

 2000 فاضل السلطانى

 . 2002 .يوسف، شعبان

 2001 كاترين، دو ريشو

 . م 1998 .محمد،عبد الواحد

 . 2002 .رشاد، السيد

 1999 محمد لطفى جمعة

 2002 مصطفى عبادة

 2000 مبروك، مراد عبد الرحمن

 1998 كونديرا، ميالن

 2002 نصار، حسين

 1999 إبراهيم، صموئيل

 . 2000 عبدالعزيز، حمدى

 . 2004 صفاء، وليد

 . 1999 .سيدة، فاروق

 2001 أشرف، عتريس

 1999 الشورى، مصطفى عبدالشافى

 . 2003 .عبدالحميد، البيلى

 2000 هالل، عبد الناصر

 2002 عزيز، كارم محمود

 2002 أحمد، الصعيدى

 1998 محمد، الشاذلى

 2002 عمارة،إبراهيم

 2002 رمضان.بسطاويسى/د

 . 2003 .صالح، عبد العزيز

 . 1998 عبد الرازق، ربيع

 . 2000 الحجاجى، مأمون

 . 1999 مهران، ماهر

 2000 ديب، محمد

 2003 إبراهيم سليم

 . 2003 .عبدالفتاح، غادة

 1999 الخولى، محمد حافظ

 1999 الشارونى، يوسف

 .أحمد عبدالغنى،محمد 

  . م 2001 .وحبد،أمين

 .فردريش،دورنماك

 1999 عامر،أمل

 1999 صبرى، حافظ 

  . م 1998 .نورا، أمين

1999 . 

 . 2002 .مدكور، مرعي

  . م 2003

 2001 أبوسعده،محمد فريد

  . م 1998 .إبراهيم،عطية

 1999 النجار،حسن

 . 2005 .غانم، محمد حسن

 2000 عامر ، عزت



 2003 روديكا فيرانيسكو

 . 2004 .دياب، محمود

 . 2004 .منيف، عبدالرحمن

 2001 عاطف عبد المجيد

 1998 شرشر،صادق

 1999 .محمود حسن،حماد

 . 1999 قنديل، فؤاد

 2001 رزق،ممدوح

 . 1999 رمضان، سمية

 . م 2001 حسن، عبد العال

 . 2004 رزق ، راندا

 2001 حسنى سيد، لبيب

 2005 االقطش محمود اسماعيل

 . 2000 إسماعيل، بهيج

 2003 أسماء، شهاب الدين 

 2004 خضر، فارس

 . 1999 .الدسوقى، عبدالعزيز

 . 2000 .مرسى، احمد

 . 2000 .فاروق، غادة

 2000 فوزى، العنتيل

 . 1932 فرديزيك، شلز

 19 _ _ نازك المالئكة/

 2001 هانى، السيسى

 2000 نويل، برنار

 . 1999 البحر، محمدصالح

 2000 عبد العزيز، موافى 

 1999 عادل محمد ثروت

 . 2004 .ابراهيم، رحاب

 . 2004 .البنهاوى، ناديه 

 . 2003 .سليم، عبدالستار

 . م 1999 منتصر، القفاش

 أدهم فرج، عبد الرحمن، عبد الحميد

 . 1999 عتمان، أحمد

 2000 شرف، محمود

 . 1999 عطية، نعيم

 2000 جرجس، شكرى

 1999 مجموعة من الكتاب

 2000 مكاوى ، عبدالغفار

2004 

  . 1999 .مولود،فرعون

 . م 2000

 2001نوفمبر  مجدى.الجالد

 2000 ياسمين،زهران

 2000 مجدى، حسنين 

 2005 عبد الرحمن توفيق

 . 1994 .عبد الرحمن، توفيق

 2006 ارتر ، دينيس

 2001 بروبست ، جيلبرت

 2007 ناجى، هدى عبد المنعم

 2003 ابراهيم العيسوى



 1997 حسن محمد، وجيه

 . 1994 .ابو شادى،الروبى 

 . 2003 .النقيب، متولى محمود

 2006 سعودى.عادل م

 . 2005 .سعداوى، محمد عادل

2004 . 

 . 2006 مارشال،بيتر

 2005 سناء حسن، قاقا

 2002 درويش، محمد جمال الدين

 .[ 19 --] .أحمد ، شوقى

 2002 حامد، رؤوف

 . 2005 .مجدي محمد ،ابو العطا

 1999 محمد بكر، اسماعيل

 1999 محمد بكر، اسماعيل

 1999 محمد بكر، اسماعيل

 [ 19 - - ] إسماعيل، محمد بكر

 . 1997 .رشدى ،البدراوى

 1995 .برود،مارى إل

 2005 ابوالعطا، مجدى محمد

 2002 ابوالعطا ، مجدي محمد

 . 1998 .رشدى ،البدراوى 

 2001 السلمى، على

 2000 ، العايدي،محمد عوض

 2000 ، العايدي،محمد عوض

 2000 ، العايدي،محمد عوض

 2000 ، العايدي،محمد عوض

 1995 فيلد، دال بستر

 . 1997 .محمد بكر ، إسماعيل 

 . 1999 هلوده،عوض مختار

 2003 صالح، سالم

 2003 شوقى،احمد

 . 2007 .البديوى، محمد فتحى

 . 1996 .حسن، احمد عبدالمنعم

 1996 .أحمد عبد المنعم حسن

 م 2006

 2006 (بميك)مركز الخبرات المهنية لإلدارة 

 . 2003 نيوباى،تونى

 . 2003 نيوباى،تونى

 1998 محمد علي سيد إمبابي

 2006 سيد الهوارى

 2005 عبد الرحمن توفيق

 2005 احمد ماهر

 . 2001 فيشر ،جون



 .ابن قيم ، الجوزية 

 2001 , كلود،فوسلر

 2006 أدورانتي، فرانك

 . 2007 ياقوت، محمد مسعد

 1994 شعبان عبد العزيز خليفة

 1994 شعبان عبد العزيز خليفة

 1994 شعبان عبد العزيز خليفة

 2002 صادق، سمير حنا

 2002 صادق، سمير حنا

 2004 , حسين محمد،جمعة

 2003 أموس، جولي آن

 م 2006 بول جامبل

 2001 جروس، دانيال

 . 2002 .هيشن، ريتشارد

 . 2004 راش ،جون

 2005 البطل ، مني محمد ابراهيم

 2007 الهوارى، سيد

 2006 .سيد،الهواري

 2005 عبد الباسط محمد، السيد

 2005 عبد الباسط محمد، السيد

 . 2003 .عبد الرحمن ، توفيق 

 2006 عبدالعال، هدى محمد

 2005 عباس؛صالح

 م 2004 توفيق ،عبد الرحمن

 2004 فيليب، ايفانز

 2005 عبد الرحمن توفيق

 . 1998 عبدالحميد ،طلعت أسعد

 2005 محمد بن مسلم الردادى

 2006 احمد فريد،مصطفى

 2001 , دون،تابسكوت

2005 . 

 روبرت، سلتر 

 2006 لورى ج،ويلسون

 2003 كاسر نصر، المنصور 

 2005 مصطفى نجيب شاويش

 . 2005 .الفضل، مؤيد

 2003 دوروثى،بازان

 2006 الدروبى ؛سليمان

 2006 اية؛ماكس

 2005 خان؛ريز

 1996 ياسر جعفر،شلبى

 2001 األقصرى، يوسف

 2001 يوسف ميخائيل، أسعد

 2001 األقصرى، يوسف

 2001 األقصرى، يوسف

 2005 كليتون، بيتر

 1999 ابو، فداء 

 2005 وابولدينج، روبرت

 1992 سابق، السيد



 1992 سابق، السيد

 1992 سابق، السيد

1997 

1998 . 

 م 2006 احمد حسن، خميس 

 2006 نزيه محمد

 2007 أسامة محمد،فتحى 

 2004 كوربان، هنرى

 2002 الموسوي، السيد عبد الرسول

 2003 احمد زويل

 2005 نجيب محفوظ

0م  0 2000 0ويدل، بيتر  

 2001 خالوي، خالد محمد

  ن0د  بن جودة، العشاب 

  ن0د  بن جودة، العشاب 

 2005 مصطفى، عبد العظيم 

2005 

 م 1994 وفاء عبد العزيز، بدوى

 2006 جمعة، فضيلة أ د علي

 2001 األقصرى، يوسف

2002 

 . 2007 .إيبلر، مارك

 2006 طوبار، مي

 2006 هوبكنز، برايان

 . 2004 .بل، جوديث

 . 2006 .ليدز، دورثي

 . 2006 .هني، بيتر

 2006 المرسى ،جمال الدين محمد

 2006 المرسي، جمال الدين محمد

 . 2000 .ابراهيم، الفقى

 . 2007 النجار، فريد

 2007 طارق عبدالعال، حماد 

 . 2006 ثابت عبدالرحمن، إدريس

 2006 ثابت عبد الرحمن، إدريس 

 2006 رافت،دسوقى

 2006 رافت،دسوقى

1999 . 

 عفيفى، عادل سيد

 2000 مهنا، نبيل

 . 2007 المغربى، محمد جبر

 1999 شحاتة، عبدة السيد

 2007 ادريس ،ثابت عبد الرحمن /

 2004 السباعي ، ليلي

 2005 شحاته، عبده السيد

 . 2006 .طارق عبد العال، حماد

 . 2006 .طارق عبد العال، حماد

 . 2006 .طارق عبد العال، حماد

 . 2006 .طارق عبد العال، حماد

 . 2006 .طارق عبد العال، حماد



 1992 عمارة، مجدي

 2007 الناغى، محمود السيد

 2008 السقا، السيد أحمد

 2007 احمد بسيونى شحاته

 2006 محمد عادل، الهامي

 2006 .إبراهيم علي إبراهيم ،عبد ربه

 2008 - 2007 عبد العال، طارق

 1992 الحسيني، محمد أحمد

 2006 البربرى ، عادل سيد أحمد

 2005 كامل ، علي احمد

 2004 ابراهيم، محمود عبدالعزيز

 . 2000 .كذلك، محمد محمد

 1999 كذلك، محمد محمد

 2007 كذلك، محمد محمد

 . 2001 .الحسينى، محمد أحمد

 2006 ابراهيم، ابراهيم خيري عتريس

  . 2004 .السباعى، ليلى

 2008 دوج،لوى

 2007 دان،جوكين

 2007 جون،واكينباخ

 1998 صالح ، مصطفى سليمان

 2007 جرو؛مايكل

 . 2007 .هاشم، محمد محمد محمد

 2007 هاشم ، محمد محمد محمد

 2004 محمد احمد الحسينى

 .م 2004 .عادل سيد أحمد، البربرى

 2004 محمد بهى الدين، محمد 

 . 2001 .النجار، نجيب محمود 

 2000 احمد علي، كامل 

 2006 عطية؛نبيلة محمد

 2006 عطية؛نبيلة محمد

 2007 مصطفى زايد

 2006 الخطيب ، طلعت

 2006 عبد النبى؛هانى

 . 2007 .محمد، شيماء

 2002 فايز، مصطفى

 . 2007 عبد الحافظ، محمد كامل

 2007 السيد ، محمد عبدالرءوف

 2005 محمد السيد، سلطان 

 .م 2008 .ابو العال، صالح الدين

 2003 العروسى ، حسين

 .م 2005 .الصعيدي ، السيد حامد 

 2002 عبدالحميد، زيدان هندى



 2008 المصري ، عادل محمد

 2004 عبدالحميد، زيدان هندي

 2000 بوخ ، روبرت فان دان

  . 2006 .احمد، محمد علي

 2006 على ، مديح محمد

 . 2007 .عبد الحميد ، زيدان هندي 

 2008 بيومى،رضا أحمد

 . 2006 .مينيكا، إدوارد

 . 2006 .مينيكا، إدوارد

 2005 ثروت محمد،عبدالمنعم

 . 2006 .أبو عالم ، رجاء محمود 

 . 2008 مصطفى، زايد 

 2004 عبد العظيم،إخالص محمد

 2008 مصطفى زايد

 . 2003 بسيونى،عبد الحميد

 2002 عيسى، إبراهيم سليمان

 2002 عيسى، إبراهيم سليمان

 2007 عبدالرحيم ، جمال الدين

 .م 2005 .محمد السيد، سلطان

 2008 أمين ، هاني محمد

 2002 سامي، محمد سعيد

 . 2007 .سالم ، محمد حلمى

 . 2007 .سالم ، محمد حلمى

 2003 حجازى ، عصمت

 2007 بلبع ، عبدالمنعم محمد ، جمال محمد الشبيني

 1984 أبوالدهب، مصطفى كمال

 2002 محمد ، محمد اسماعيل

 2005 هالل، رمضان مصري

 2007 بلبع ، عبدالمنعم محمد

 2006 ابراهيم ، شحاته محمود

 2002 حجازي ، عصمت محمد

 .م 2006 .ابوطاحون، عدلى

 2005 حجازي، عصمت محمد

 م 2008 طلعت الدمرداش إبراهيم

 2008 إبراهيم، طلعت الدمرداش

 . 2088 ابراهيم،طلعت الدمرداش

 2006 الدمرداش، طلعت

  م 2004 طلعت الدمرداش

 . 2006 .محمد حافظ،الرهوان

 2005 البعلبكي، منير

 . 2008 .البعلبكى، منير

 . 1999 مجدى نافر،األسيوطى

 . 2006 .بيرد، درايتون

 2003 وفا،عبد الباسط



 2001 زردق، أحمد عبدالرحيم

 2008 محمد صفوت،قابل

 2006 محمود رضا،فتحاهلل

 . 2006 .االحرش، محمد عبد العزيز محمد

 احمد السيد بدران

 2003 ، عبدالقادر،محمد عالء الدين

 2006 الخطيب ، السيد احمد

 م 2004 الزكى ، كريمة محمد

 2005 عاشور، مصطفي

 م 2004 .السباعى، ليلى عبد المنعم

 2003 السباعي، ليلى عبد المنعم

 . 1994 .بدران ، أحمد السيد 

 2002 مهنا، نبيل محمد

 2006 عصام الدين عزت، شلبى 

 2008 الخطيب ، السيد أحمد

 2006 محمود محمود السجاعى

 2008 باسيلى؛مكرم عبد المسيح

 2007 مكرم عبد المسيح باسيلي

 2007 مكرم عبد المسيح باسيلي

 2007 مكرم عبد المسيح باسيلي

 2007 مكرم عبد المسيح باسيلي

 2007 مكرم عبد المسيح باسيلي

 م 2008 / 2007 .أحمد ، السيد السقا 

 2007 الناغى، محمود السيد

 2001 ، فانس،مايك

 2006 فيلبس، ديفيد

 2005 احمد، ماهر

 2005 حنفى، عبد الغفار

 . 1999 .طلعت اسعد ، عبدالحميد 

 . 2006 أحمد،ماهر 

 . 1994 .زين الدين ، محمد كمال

 2006 اكرام،طلعت

 2006 الخطيب ، السيد احمد

 . 1996 .عبد الحميد، طلعت أسعد

 م 2005 تسبيح، ندا 

 . 2003 .مصطفى ، ناظم 

 . 2001 .كاو ، جون

 . 1997 .شيفسكي، لويد

 م 2002 رون، فراى 

 2006 جمال الدين، المرسي

 2001 جروت ، ديك

 2001 جريفين، جاك

 2002 فريتس، روجر

 2003 ابهارا، مورنيليا

 2003 .جيمس ف، بالش

 2008 مديحة السيد محمد،موسى

 1999 كولنز، جيمس سي



 2008 فريد، النجار

 2006 الخطيب ، السيد احمد

 2007 ماهر جورجى، نسيم

 م 2004 .السباعى، ليلى عبد المنعم

 . 2008 .عبدالمطلب ، عبدالحميد

 . 2002 عاطف، لماضة 

 .[ 19 --] .لماضه،عاطف

 2006 عتمان، سعيد عبد العزيز

 . 2008 .عبدالحميد، عبدالمطلب

 1995 , ماجد، عبدالعال

 . 2001 .عبدالمنعم ، عاشور 

 1991 صالح عيد

 2003 منصور، حسن فكري

 .م 1998 .البشبيشى، طلعت رزق

 . 2007 .الشيخ، فؤاد عبدالعزيز أحمد

 [ 19 --] محمد أحمد، الحسينى 

 . 2008 .الدجوى، على

 2007 محمد اليب،عطية

 2008 على، الدجوى 

 . 2006 .التليسى،خليفة محمد

 2006شرف الدين ، حسنى عبدالجواد  

 - . 2006 .ابراهيم، ابراهيم خيرى عتريس

 2006 عادل سيد احمد، البربري 

 2006 عادل سيد احمد، البربري 

 2007 محمد اليب،عطية

 2007 محمد اليب،عطية

 2008 على، الدجوى 

 2007 محمد السيد،عطية

 2007 محمد السيد،عطية

 2004 الحسيني ، محمد أحمد

 2004 الحسيني ، محمد أحمد

 2004 محمد أحمد، الحسينى 

 2004 محمد أحمد، الحسينى 

 2004 محمد أحمد، الحسينى 

 . 2007 ابراهيم ،ابراهيم خيري عتريس

 . 1993 .الشيخ،فؤاد عبد العزيز أحمد

 . 2008 .محمود، عبد الباري محمد

 1992 الحسيني، محمد أحمد

 1999 الحسيني، محمد أحمد

 1999 الحسيني، محمد أحمد

 1992 حمايل، على فتح



 1992 حمايل، على فتح

 1992 حمايل ، على فتحى

 . 2005 .نسيم، ماهر جورجي

 . 2005 .نسيم، ماهر جورجي

 . 2005 .نسيم، ماهر جورجي

 2006 عادل سيد احمد، البربري 

 2006 عادل سيد احمد، البربري 

 2004 بيل،غوتليب

 2000 هانسون، بيتر

 1992 بدوي، وفاء عبد العزيز

 1991 عبدالعزيز، محمد كمال

 م 2006 سليمان، صبحى

 2002 الحناوى، محمد صالح

 ن. د عثمان عصام

 2006 عبد الطيف، ناصر نور الدين

 . 2006 .ثناء ، القباني

 2006 الخطيب ، السيد احمد

 2008 الخطيب ، السيد احمد

 2007 ماهر جورجى، نسيم

 1999 كذلك، محمد محمد

 . 2008 .البربرى، عادل سيد احمد

 2005 ابراهيم ،عاطف محمد

 - . 2006 .ابراهيم، ابراهيم خيرى عتريس

 . 2007 .إبراهيم،عاطف محمد

 1999 ابراهيم، عاطف محمد

 2008 البعلبكى، منير

 محمد متولى- الشعراوى 

 . 2002 .أبوالفداء محمد عزت محمد ، عارف

 2005 منصور، حسن فكري

 2000 أدوارد،جيلباتريك

  ن0د  بن جودة، العشاب 

 2006 ايمن، الحسينى 

 2005 ابن جودة،العشاب

 2005 مصطفى، عبد العظيم 

 2006 محمد مصطفى سليمان

 2006 احمد صالح عطية

 2006 محمد،الصايم

 2005 احمد لطفى، عبد السالم 

 االمام الحافظ ابى عبد اللة محمد بن ابى بكر

 2003 نسيم ، ماهر جورجى

 2003 نسيم ، ماهر جورجى

 1993 الحسيني، أيمن

 . 1994 .زين الدين ، محمد كمال

 2008 الخطيب، السيد اجمد

 . م 2004 .ابراهيم، عاطف محمد

 [؟ 2001 ] الشربينى ، أيمن



  م 2006 - 2005 .الشافعى ، جالل 

 . 2006 .عرفة، منير أحمد

 1997 عبدالحميد،طلعت أسعد

 2008 محمد صفوت،قابل

 1988 الطيب، نورى طاهر

 . 2006 .البربرى، عدل سيدأحمد

 2003 حسن، أحمد عبدالمنعم

 . 2007 .هاشم، محمد محمد محمد

 2005 ابراهيم، محمد خيرى محمد

 ,م 2007 .أحمد ، السروى

 . 1999 .مصطفى، كمال مصطفى

 1998 عيسي ، ابراهيم سليمان

 1999 البحر ، محمد كمال

 2000 عبد الخالق ،عالء الدين بيومى

 . 2000 .خفاجى، يحيى

 . 2004 .سلمان ، صبحى 

 2004 .سالم ، عبد الحميد حسن 

 م 2007 ابو العال، صالح الدين

 . 2002 .رزق ، توكل يونس 

 2000 عبدالحميد، زيدان هندى

 2007 عبدالحميد، زيدان هندي

 2002 باهى محمد،عتلم

 2006 عبد الرازق، محمود حامد

 . م 2006 .عبد الرازق ، محمود حامد 

 م 2007 .هيكل ، شريف ماهر 

 2000 حسام، داود 

 . 2001 احمد عبد المولى،الصباغ

 2003 بشادى،محمد شوقى

 2002 عبدالرازق، عزيزة

 2002 البشيشى،حلمى عبد الفتاح

 2000 كمال،حسين

 1994 الفقى، السباعى محمد

 1993 البشبيى، حلمى عبد الفتاح

] .ابراهيم، جالل مطاوع ت.د ]. 

 .م 2007 .الشيخ، عبد الخالق

 . 2006 .البربرى، عدل سيدأحمد

 بدون امين ،اسامة ربيع

 .م 2006 .ابوطاحون، عدلى

 . 2002 .الجال، عبدالمنعم محمد

 2005 شحاته، عبده السيد

 . 1996 عبد الحميد ، عبد الحميد محمد

 2006 دغيم، أحمد على

2008 . 

 1997 نايهانز، جورج

 2007 العيسوى، إبراهيم

 2007 العيسوى، إبراهيم



 2001 الدناصوري ، مسعد محمد منصور

 . 1999 .رزق ، جورج فهمى 

 2007 عبد العظيم احمد،عبد الجواد

  . 2001 .رؤوف ،فرج

 2007 يوسف،حسين

 2004 حسن، أحمد عبد المنعم

 . 2008 .المصرى، عادل محمد

 . 2009 يحيي عبد السميع،مصطفي

 2005 أحمد على،كامل 

 . 2008 .أحمد، محمد عبد الستار

 . 2006 .التليسى،خليفة محمد

 2006 البعلبكى ، روحى

 2002 أبو زيد، الشحات نصر

  . 2005 .عوض، محمد احمد

 2006 سليمان، صبحي

 2006 الجندى ، أحمد أصالن

 .م 2005 .يسرى، صالح

 . 1998 .حسن، احمد عبد المنعم

 . 2007 .وصفى، عماد الدين حسين

 2005 محمد السيد، سلطان 

 2003 العروسى ، حسين

 2001 البنى، محمد على

 2003 سالمة، احمد خميس محمد

 2006 مصطفى ، مصطفى حلمى

 2009 محمد،الصيرفى

 - . 2007 .ابراهيم، سليمان

 . 2008 .سليمان، إبراهيم

 . 2008 .سليمان، إبراهيم

 . 2008 جاستافسون،كيرستن

 . 2009 .عثمان، بدوي عبد السالم ابو زيد

 2007 صالح محمود، الحجار

 2006 سليمان، صبحي

 . 2008 .المصرى، عادل محمد

 2006 على ، مديح محمد

 . 2004 .هالل ، رمضان مصرى 

 . 2003 .الحسيني ، محمد أحمد 

 . 2003 .هالل، رمضان مصرى

 . 2005 .قاعود ، حسين عبد الحي 

 2005 قاعود، حسين عبد الحى

 2004 قاعود، حسين عبد الحي

 2005 عبدالحى، قاعود حسين

 2005 قاعود، حسين عبد الحي

 . 2005 .قاعود،حسين عبد الحى

 . 2008 .كامل، أحمد علي

 2002 عبد الحميد، محمد عبد الحميد

 . 2004 .الحسيني، أيمن

 2005 حاتم ، سامى عفيفى

 2003 .محمد احمد

 2003 الحسيني، أيمن

 2003 طارق مراد، النمر 



 2009 محمد،الصيرفى

 2007 عبدالرحيم ، جمال الدين

 . 2003 .سعود،عبد المنعم عمارة

 2008 باتريك،هولفورد

 .ابراهيم امين على

 .ابراهيم امين على

 1994 يوسف،محمد كمال السيد

 . 2003 .سعود،عبد المنعم عمارة

 . 2008 صالح الدين حسن، السيسي 

 . 1999 .الحسيني، أيمن

 .[ 1900 ] .قرنى، محمد

 . 2001 [و آ خ]. . . أليسون، بريان

 ابراهيم محمد حسن

 عصمت محمد صابر الزالقى

 2001 يوسف،محمد محمود

 . 2000 .هاشم ، محمد محمد 

 . 2000 .هاشم ، محمد محمد 

 2007 قاعود ، حسين

 2007 قاعود ، حسين

 2008 حسين عبدالحى،قاعود

 2008 حسين عبدالحى،قاعود

 2005 حسين عبد الحى السيد، قاعود

 2005 حسين عبد الحى السيد، قاعود

 2005 قاعود ، حسين عبد الحى

 2005 قاعود ، حسين عبد الحى

 2007 عبد الوهاب نصر

 2007 عبد الوهاب نصر

] .عثمان، عصام ت.د ]. 

] .عثمان، عصام ت.د ]. 

] .عثمان، عصام ت.د ]. 

 . 2006 .عثمان، عصام

 . 2004 البهى ، البهى

 2000 ، فتحى،محمد

 .م 2005 كامل،أحمدعلى

 2006 أحمد، ماهر

 م 2005 تاج الدين ،على تاج الدين فتح هللا

 . 2000 ، .كذلك،محمد محمد

 1994 حسين، وجدى محمود

 2000 كذلك ، محمد محمد

 . 2002 .هاينز، ماريون

 1990 مدبولى ، فوزى حنفى

 . 2006 .البربرى، عدل سيدأحمد

 1997 الحسينى ، محمد احمد

 . 2008 .عادل سيد أحمد ،البربرى

 2001 فاينريخ، لين

 1999 طلعت اسعد عبد الحميد



 . 2007 الخطيب،سمير

 . 2005 .محمود المساد

 . 2009 .باين ، جون وشيرلى

 . 2005 .عبد العزيز، رامى

 . 2006 .مونت، ثيرون كيودا

 . 2004 .عبدربة،ابراهيم على ابراهيم

 . 2008 .سيد أحمد،الخطيب

 م 2002 رون، فراى 

 . 2009 .مصطفى، فتحى عطية السيد

 . 2009 .مصطفى، فتحى عطية السيد

 . 2009 .مصطفى، فتحى عطية السيد

 . 2008 الزوواى، خالد محمد

 . 2008 الزوواى، خالد محمد

، 2003 

، 2003 

 2003 الحداد،عماد

 . 2003 .نوتس، كويك

 . 2003 .نوتس، كويك

 . 2005 .سالمان، عماد صفر

 . 2005 .سالمان، عماد صفر

 . 2009 .مجدى محمد، ابو العطا

 . 2009 .مجدى محمد، ابو العطا

 2000 محمد بكر، اسماعيل

 2004؛  ساهى،سيد هادى خسرو

 2007 البربري ، عادل سيد احمد

 2007 البربري ، عادل سيد احمد

 1990 الخشت ، محمد عثمان

 1990 الخشت ، محمد عثمان

 2006 هندى، منير إبراهيم

 2006 هندى، منير إبراهيم

 2007 ابراهيم ، عاطف محمد

 2004 ابراهيم، عاطف محمد

 .م 2000 .ابو عرقوب، محمود موسي

 [ 2005 ] .الشافعى، عبده مبروك

 1997 توفيق ، محمد فؤاد

 2005 ابراهيم، عاطف محمد

 2005 ابراهيم، عاطف محمد

 1999 كذلك، محمد محمد

 1999 كذلك، محمد محمد

 . 2007 .عادل سيدأحمد،البربرى

 . 2007 .عادل سيدأحمد،البربرى

 . 2007 .ابراهيم، ابراهبم خيرى عتريس 

 . 2007 .ابراهيم، ابراهبم خيرى عتريس 

 2007 ابراهيم ، عاطف محمد

 2007 ابراهيم ، عاطف محمد



 2008 .صالح ، احمد عطية 

 .م 1998 .محمد عبد العزيز، نصار
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 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية



 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية،

 مكتبة االنجلو المصرية،

 مكتبة االنجلو المصرية،

 مكتبة االنجلو المصرية،

 مكتبة االنجلو المصرية،

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

 مكتبة االنجلو المصرية

 دار المعارف

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية ؛

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

، مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 المؤلف

 دارالنهضة العربية



 دارالنهضة العربية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 دار االتحاد العربى للطباعة

 دار االتحاد العربى للطباعة

 دار االتحاد العربى للطباعة

 دار العلم،

 دار العلم،

 9778523061 شركة الياس العصرية؛

 9778523061 شركة الياس العصرية؛

 مطبعة دار العالم العربى

 مطبعة دار العالم العربى

 مؤسسة االهرام

 مؤسسة االهرام

 مؤسسة االهرام

 مؤسسة االهرام

 مؤسسة االهرام

 شركة ترازكسيم

 شركة ترازكسيم

 شركة ترازكسيم

 شركة ترازكسيم

 شركة ترازكسيم

 مطبعة دار العالم العربى

 مطبعة دار العالم العربى

 مطبعة دار العالم العربى

 9778523061 شركة الياس العصرية؛

 9778523061 شركة الياس العصرية؛

 9778523061 شركة الياس العصرية؛

 شركة ترادكسيم،

 شركة ترادكسيم،

 9772877377 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع:

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية



 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سويسرية

 7967296977 مطابع االهرام التجارية،

 جون وايلى

 2410397 الدار الدولية للنشر

 9777049436 دار ماكجروهيل للنشر،

 2410397 الدار الدولية للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر،

 070944555 دار ماكجروهيل للنشر،

 070944490 دار ماكروميلن ،

 2410397 الدار الدولية للنشر

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 دارالمعارف

 دار مير للطباعة والنشر

 دار مير للطباعة والنشر

 دار مير للطباعة والنشر

، مكتبة لبنان 

 مكتبة لبنان ،

 مكتبة لبنان

 ميدان الجيزة

 ميدان الجيزة

 مكتبة االنجلو المصريةللنشر،

 مكتبة األنجلو المصرية

 الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مؤسسة االهرام

 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية

 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية

 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية

 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية

 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 0842698 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر



 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

، دار المعارف

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 070944490 دار ماكروميلن ،

[ ن.د ] 

[ ن.د ] 

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية،

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية،

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو،

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 شركة ترادكسيم،

 شركة ترادكسيم،

 شركة ترادكسيم،

 مكتبة لبنان

 دار ماكجروهيل للنشر

 070944504 الدار الدولية للنشر والتوزيع:

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 دار ماكجروهيل للنشر،

 دار ماكجروهيل للنشر

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 07084285x الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 جون وايلى واوالده

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 دار ماكجروهيل للنشر



 070842639 دار ماكروهيل

 مكتبة لبنان،

 مكتبة لبنان:

 مكتبة لبنان

 9771045016 دار الياس العصريةللطباعة والنشر:

 9778523061 شركة الياس العصرية؛

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مصلحة بياض الصلح،

، مكتبة لبنان 

 شركة ترادكسيم،

 شركة ترادكسيم،

 شركة ترادكسيم،

 شركة ترادكسيم،

 شركة ترادكيم شركة مساهمة سوسيرية

 .شركة ترازكسيم

 دار النهضة العربية،

 دار النهضة العربية،

 مؤسسة الهرام

 مؤسسة الهرام

[ ن.د. :م.د .] 

 0471063924 جون وايلى واوالده،

 دار النهضة المصرية

 مكتبة القرآن للنشر والتوزيع

 مكتبة النهضة المصرية

 دار المعارف

 دار المعارف،

 مكتبة األنجلو المصرية

 دار المعارف

 دار المعارف

 9770208116 دار المعارف

 دار المعارف

 مؤسسة الثقافة الجامعية

 9770248827 دار المعارف ،

 دار المعارف

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 رزق محمود عبد الحميد عبد الرازق

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان،

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل

 070842639 دار ماكروهيل



 دار ماكجروهيل للنشر

 مؤسسة االهرام

، دار العلم للماليين

Dar EL-ilm Il-Malayen 

 708482907 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 مؤسسة األهرام

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 0471823821، جون وايلى واوالده

 07084821 دار ماكجروهيل للنشر

 070862203 دار ماكجروهيل للنشسر

[ ] 

 206140913 مركز االهرام للترجمة العلمية

[ ن.د. :م.د .] 134797000 

 9777065523 دار ماكجروهيل،

 0842736 دار ماكجروهيل للنشر

 07084821 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر،

 دار ماكجروهيل للنشر

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 2410397 الدار الدولية للنشر

، مكتبة لبنان 

 دار ماكجروهيل للنشر

 070944555، الدار الدولية للنشر والتوزيع 

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار المعارف

 9777213 الدار الجامعية

 االيمان للطباعة والنشر والتوزيع

 9777344201 .:دار جونوايلى 

 جون وايلى واوالده

 المجموعة العربية للنشر

 المجموعة العربية للنشر



 9777057296 دار الجامعات المصرية،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

[ ن.د. :م.د .] 01635085 

 9771570072 البنك الدولى لإلنشاء والتعمير،

 البنك الدولى لإلنشاء والتعمير

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

، المكتب الدولى

 0870553186 الدار العربية،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار الدولية للنشر والتوزيع

 دار المريخ

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة أالزهر،

 دارالكتب

 دار الكتب

 دار الكتب المصرية

 9224224977 جامعة األزهر

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الوءلف

 الوءلف

 الوءلف

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 دار الجامعة للطباعة والنشر

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية



 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 977051085 مكتبة االنجلو المصرية

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

Al Ahram Center for Translation and Publishing, 

 مطبعة التقدم

 مطبعة التقدم

 مطبعة التقدم

 مطبعة التقدم

 مطبعة التقدم

 ن.د

 ن.د

 مطبعة التقدم

 مطبعة التقدم

 مطبعة التقدم

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة



 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 9771001159 دار الفكر العربى؛

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار المعارف

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار الدولية للنشر والتوزيع

 دار المريخ

 9771475118 الدار العربية للنشر



 المركز القومي لالعالم والتوثيق

، المركز القومى لالعالموالتوثيق 

 المركز القومى لإلعالم والتوثيق ،

 المركز القومى لالعالم؛

 الهيئة العامة للكتاب

 المركز القومى لالعالم والتوثيق،

 الدار الجامعية

 المكتب العربى الحديث،

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية،

 دار الجامعات المصرية

 الدار الجامعية

 دار الجامعات المصرية

 المكتب العربى الحديث

 مؤسسة الثقافة الجامعية ،

 دار الجامعة المصرية

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار الجامعات المصرية

 9775241308 موسسة شباب الجامعة

 الدار الجامعية،

 مؤسسة شباب الجامعة

 الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع

 دار الجامعات المصرية

 المكتب العربى الحديث

 المكتب العربى الحديث

، الدار الجامعية

 المكتب العربى الحديث

 .قسم المحاسبة . كلية التجارة . جامعة طنطا

 الدار الجامعية،

 مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع

 الدار الجامعية

 دار الراتب الجامعية

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 شركة دار االشعاع للطباعة

 جامعة االزهر

 جامعة االزهر

 جامعة االزهر



 جامعة االزهر

 جامعة االزهر

 جامعة االزهر

 جامعة االزهر

 جامعة االزهر

 جامعة االزهر

 جامعة االزهر

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 الهيئة العامة للكتب

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة



 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9770803464 دار النهضة

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 9224224977 جامعة األزهر

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دارالكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب



 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب

 دار الكتب المصرية

 دار الكتب المصرية

 دار الكتب المصرية

 دار الكتب المصرية

 دار الكتب المصرية

 دار الكتب المصرية

 9772467858 دار المعارف

 دار المطبوعات الجامعية

 دار المطبوعات الجامعية

 دار المطبوعات الجامعية

 دار المطبوعات الجامعية

 الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية

 الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية

 الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية

 الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية

 الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية

 مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للنشر والتوزيع

 مكتبة القرآن للنشر والتوزيع

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار مصر

 دار مصر

 دار مصر

 دار مصر

 دار مصر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية



 مطابع الشروق

 مطابع الشروق

 مطابع الشروق

 مطابع الشروق

 مطابع الشروق

 مؤسسة االهرام

 مؤسسة االهرام

 977024161x دار المعارف

 977024161x دار المعارف

 977024161x دار المعارف

 977024161x دار المعارف

 977024161x دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 977103557 منشأة المعارف

 977103557 منشأة المعارف

 977103557 منشأة المعارف

 977103557 منشأة المعارف

 مركز األهرام

 مركز األهرام

 مركز األهرام

 مركز األهرام

 مركز األهرام

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار الفكر العربي

 دار الفكر العربي

 دار الفكر العربي



 الدار المصرية اللبنانية

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة بستان المعرفة

 مكتبة بستان المعرفة

 مكتبة بستان المعرفة

 مكتبة بستان المعرفة

 مكتبة بستان المعرفة

 دار البحر األبيض المتوسط

 دار البحر األبيض المتوسط

 دار البحر األبيض المتوسط

 دار البحر األبيض المتوسط

 دار البحر األبيض المتوسط

 جامعة الزقازيق

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع



 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 مطابع االشعاع

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 977030916 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل



 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 كلية الزراعة قسم المحاصيل

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مؤسسة المعاهد

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية



 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو المصرية

 977030916 منشأة المعارف

 977030916 منشأة المعارف

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 .جامعة األزهر - كلية الزراعة

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين



 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 خادم الحرمين

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 0400505 جامعة القاهرة

 المكتب العربى

 المكتب العربى الحديث

 المكتب العربى الحديث ،

 المكتب العربى الحديث

 دار المعرفة الجامعية
شارع الدكتور مصطفى 40مؤسسة شباب الجامعة 

 مشرفة



 مؤسسة الثقافة الجامعية،

 مؤسسة الثقافة الجامعية

 مكتبة وهبة

 الدار الجامعية

 جامعة اإلسكندريه- كلية التجاره 

 الدار الجامعية

، دار الجامعات المصرية 

 مؤسسة شباب الجامعة

 الدار الدولية:

 مؤسسة الثقافة الجامعية ،

 المكتب العربى الحديث

 المكتب الجامعى الحديث

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 الدار المصرية اللبنانية

، الدار المصرية اللبنانية

 دار الجامعات المصرية

 دار المعارف

 9770209228، دار المعارف

، دار المعارف

 977220752 دار المعارف

 977100879 دار الفكر العربى،

 مؤسسة الثقافة الجامعية

 مكتبة القرآن

 مكتبة المعارف الحديثة

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9771475274 نادى الصيد بالدقى

 9771475207 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 6261475977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475185 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة و النشر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475258، الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 دار المعارف

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 كلية الزراعة والغابات

 مكتبة األنجلو المصرية

 جامعة الموصل



 جامعة الموصل

 دار الكتب

 د ن

 دار الكتب للطباعة

 مؤسسة المعاهد الفنية

 مديرية الكتب للطباعة و النشر

 وزارةالتعليم

 مكتبة األنجلو المصرية

 جامعة البصرة

 مديرية دار الكتب للطباعة والنشر

 708482907 دار ماكجروهيل للنشر

 دار المطبوعات الجديدة

 9771475118 الدار العربية للنشر

 دار الراتب الجامعية

 دار مير للطباعة و النشر

 دار مير للطباعة و النشر

 دار مير للطباعة والنشر

[ ن.د ]، 

 .9770503619 مكتبة االنجلو المصرية،

 مطبعة غباشى

 0842736 دار ماكجروهيل للنشر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475304 الدار العربية للنشر والتوزيع ،

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 9771475282 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475282 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475282 الدار العربية للنشر والتوزيع

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 0870553186 الدار العربية،

 0870553186 الدار العربية،



 0870553186 الدار العربية،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 3037258977 الدار العربيه للنشر والتوزيع:

 المجموعة العربية للنشر

 المجموعة العربية للنشر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 0942517024 مؤسسة االبحاث اللغوية

 0942517024 مؤسسة االبحاث اللغوية

 0942517016 شركة اديسون ويسلى ومؤسسة االبحاث اللغويه

 الدار العربية للنشر

 الدار العربية للنشر

 الدار العربية للنشر

 0942517024 مؤسسة برغمون برس

 0942517024 مؤسسة برغمون برس

 0942517024 مؤسسة برغمون برس

 9771475037 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475037 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475037 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة عين شمس

 جامعة عين شمس

 جامعة عين شمس

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة الملك سعود،

 جامعة الملك سعود،

 جامعة الملك سعود،

 جامعة الملك سعود،

 جامعة الملك سعود،

 جامعة الملك سعود،

 دار الشروق



 0070335087 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 07084821 دار ماكجروهيل للنشر

[ ] 

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة عين شمس

 جامعة عين شمس

 جامعة البصرة

 جامعة البصرة

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 دار المعارف

 دار المعارف

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 مكتبة القرآن

 مكتبة القرآن

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 المكتبة الوطنية

 المكتبة الوطنية

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة القرآن

 مؤسسة الثقافة الجامعية

 9771475185 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق



 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 شركة دار االشعاع للطباعة

 جامعة الملك عبدالعزيز

، دار ماكجروهيل للنشر 

 دار ماجروهيل،

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر

 مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر

 مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 جامعة الموصل

 دار الكتب للطباعة و النشر

 دار الكتب للطباعة و النشر

 دار الكتب للطباعة و النشر

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475274 نادى الصيد بالدقى



 6261475977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 جامعة البصرة

 جامعة البصرة

 جامعة البصرة

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 5181475977 الدار العربية للنشر والتوزيع ،

 5181475977 الدار العربية للنشر والتوزيع ،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475282 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475282 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475282 الدار العربية للنشر والتوزيع

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 3361475977 الدار الفنية للنشر والتوزيع

 9771475177 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475177 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475177 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9771475207 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 9771475207 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 9771475142، الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع



 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475010، الدار العربية للنشر والتوزيع 

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 0321475977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 0321475977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 0321475977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475274 نادى الصيد بالدقى

 9771475274 نادى الصيد بالدقى

 9771475037 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475037 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475037 الدار العربية للنشر والتوزيع

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 9777049436 دار ماكجروهيل للنشر،

 9777049436 دار ماكجروهيل للنشر،

 9777049436 دار ماكجروهيل للنشر،

 070842973 دار ماكجروهيل

 070842973 دار ماكجروهيل

 070842973 دار ماكجروهيل

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 070664765 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 070664765 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 070664765 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 070061149 ماكجروهيل للنشر،

 070061149 ماكجروهيل للنشر،

 070061149 ماكجروهيل للنشر،

 00842779 المكتبة الكاديمية

 00842779 المكتبة الكاديمية

 00842779 المكتبة الكاديمية

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

 دار ماكجروهيل للنشر

، .مركز الكتب االردنى

، .مركز الكتب االردنى

، .مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب األردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى

 مركز الكتب االردنى



 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 المكتبة الوطنية ببغداد،

 المكتبة الوطنية ببغداد،

 المكتبة الوطنية ببغداد،

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 دار الرشيد للنشر

 دار الرشيد للنشر

 دار الرشيد للنشر

، الدار العربية للنشر والتوزيع

، الدار العربية للنشر والتوزيع

، الدار العربية للنشر والتوزيع

 997147541x الدار العربية للنشر و التوزيع

 997147541x الدار العربية للنشر و التوزيع

 997147541x الدار العربية للنشر و التوزيع

 977147524x الدار العربية للنشر و التوزيع

 977147524x الدار العربية للنشر و التوزيع

 977147524x الدار العربية للنشر و التوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 0906393639 كمنتهى

 مؤسسة الترس لخدمات الحاسب اآللى

 دار الراتب الجامعية

 مؤسسة شباب الجامعة

 708482907 دار ماكجروهيل للنشر

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة،

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار الشباب

 الدار الدولية للنشر والتوزيع

 مكتبة عين شمس

 دار المستقبل العربي

 97714750503، الدار العربيه

 دار األهرام للتوزيع

 دار األهرام للتوزيع

 دار األهرام للتوزيع

 دار األهرام للتوزيع

 مطابع األهرام التجارية

 مطابع األهرام التجارية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية



 97725300900 مركز البحوث والدراسات القانونية

 دار النهضة العربية،

 9770405108 دار النهضة العربية،

 دار مير للطباعة والنشر

 دار مير:

 دار مير للطباعة والنشر

 دار مير للطباعة والنشر

 977042370 دار النهضه العربيه،

 مكتبةاألنجلو المصرية

 مكتبةاألنجلو المصرية

 مكتبةاألنجلو المصرية

 مكتبةاألنجلو المصرية

 مكتبة االنجلو

 مكتبة االنجلو

 مكتبة االنجلو

 منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول

 االدارة الوسطى

 منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول

 دارجون وايلى وأبنائه

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 9771030396 دار المعرفة الجامعية

 جون وايلي واوالدة
شارع الدكتور مصطفى 40مؤسسة شباب الجامعة 

 مشرفة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار ابن حنظل للطباعة

 دار المطبوعات الجديدة

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475509 الدار العربية

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة



 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 مكتبة االنجلو المصرية؛

 مكتبة االنجلو المصرية؛

، مؤسسة شباب الجامعة

 1-049-154-977 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامع

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

، دار بيمكو للنشر

 دار النهضة العربية،

 دار النهضة العربية،

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 .977539726x المكتبة العصرية،

 9770011525 مكتبة شادى

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار النهضة العربية

 دار السعادة

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار النهضةالعربية،

 دار النهضة العربية

 مؤسسة شباب الجامعة

 9770405094 دار النهضة العربية

 9770011525 مكتبة شادى

 مكتبة الجالء الحديثة

 مكتبة النهضة العربية

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار الكتب

 9770404594 دار النهضة العربية

 9770404594 دار النهضة العربية



 دار النهضة العربية

 دار الجامعات المصرية

 دار الشافعى للطباعة

 9772562596 دار النهضة العربية

 9772562596 دار النهضة العربية

 977042370 دار النهضه العربيه،

 دار النهضة العربية

 9770403660 دار النهضة العربية

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9770011568 المؤلف

 9775201055 المكتبة االكاديمية،

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 مركز الدلتا للطباعة

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المعارف

 مكتبة ابن سينا

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

، كلية الزراعة 

 9017258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 977100879x دار الفكر العربى،

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 9772580055 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 دار المعارف

 9770214361 دار المعارف،

 977220752 دار المعارف

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار المعرفة الجامعية

 المكتب العربى الحديث،

 9770007714 مكتبة الوليد،

 دار المريخ

 9775107245 الدار الدولية للنشر والتوزيع:

 دار ماكجروهيل للنشر

 مكتبة لبنان،

 مكتبة لبنان،



 070664765 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 070664765 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 الدار الدولية لنشر والتوزيع

 موءسسة جمال الجاسم لالكترونيات

 تهامة

 9960240630 دار المريخ

( ن.د ) 

 7967296977 مطابع االهرام التجارية،

 دار المريخ،

 دار المريخ

 9960240304 دار المريخ للنشر

 9960240304 دار المريخ للنشر

، مؤسسة جمال الجاسم لاللكترونيات

 دار الشروق

 9960240568 دار المريخ للنشر

 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام ،

 مركز األهرام:

 مجلس الوزراء

 مجلس الوزراء

 دار الراتب الجامعية،

 دار المريخ،

 9960240568 دار المريخ للنشر

 دار المريخ للنشر

 دار المريخ

 دار المريخ للنشر

 دار المريخ للنشر،

 9771500457 مكتبة الوفاء- دار النشر للجامعات المصرية 

 9771500457 مكتبة الوفاء- دار النشر للجامعات المصرية 

 9771500457 مكتبة الوفاء- دار النشر للجامعات المصرية 

 9771500457 مكتبة الوفاء- دار النشر للجامعات المصرية 

 9771500457 مكتبة الوفاء- دار النشر للجامعات المصرية 

 9771875000 دار الكتاب العربى،

 9771875000 دار الكتاب العربى،

 9770900532 دار الشروق،

 دار المريخ للنشر

 977130058x محمد عبد السميع عنانى

 0821320726 مؤسسة األهرام

 دار ماجروهيل،

 0471276731 مكتبة لبنان،

 9772580268، الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة الزقازيق

 دار المريخ للنشر

 5090148 977 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 دار المريخ للنشر

 دار المريخ للنشر

 مؤسسة شباب الجامعة



 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

، مؤسسة الثقافة الجامعية 

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار الجامعية

 977220752 دار المعارف

، دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

 9772041073 جامعة طنطا

Dar El-IlM , 

Dar El-IlM , 

 دار األداب

 9771045016 دار الياس العصريةللطباعة والنشر:

 اكاديميا

 أكاديميا

 مكتبة لبنان

 مؤسسة جمال الجاسم

 مؤسسة جمال الجاسم

 دار ماكجروهيل للنشر

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 700848114 دار ماكجروهيل للنشر،

 084271X ماكجروهيل

 الدار الدولية لنشر والتوزيع

 9775107245 الدار الدولية للنشر والتوزيع:

 دار المريخ

 9771103652، دار البحر األبيض المتوسط للنشر 

 دار المريخ

 دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة

 دلتا كمبيوتر

 مطابع المكتب المصرى الحديث

 مطابع المكتب الحديث:

 مطابع المكتب المصرى الحديث

 مطابع المكتب المصرى الحديث:

 912885 المكتب المصرى الحديث

، مطابع المكتب المصرى الحديث

 دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية

 دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية

، الدار الدولية للنشر والتوزيع

 دار الراتب الجامعية



 دار الراتب الجامعية

 دار الراتب الجامعية،

 9770020079 الحسيني للكمبيوتر ونظم المعلومات

 الوفاء للطباعة

 9771034529 منشأة المعارف

 977 15 072 دار الوفاء

 5090148 977 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 9771475517 الدار العربية للنشضر والتوزيع

 دار الجامعات المصرية،

 دار الجامعات المصرية،

 دار المطبوعات الجامعية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية،

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية

 جامعة البصرة

 جامعة البصرة

 مؤسسة المعاهد الفنية

 مكتبة الوفاء

 مكتبة الوفاء

 جامعة الموصل

 مكتبة المعارف الحديثة

 جامعة عمر المختار

 جامعة الموصل

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية للطباعة

 الدار الجامعية للطباعة

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 جامعة االسكندرية

 مطبعة كلية التجارة

 الدار الجامعية للطباعة والنشر

 الدار الجامعية

 977001109 دار أم القرى للطباعة

 9770011096 المؤلف

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية



 9775192099 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 9775192099 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 المكتب العربى الحديث،

 المكتب العربى الحديث،

 الدارالجامعية

 الدارالجامعية
جامعة -قسم األحصاء والرياضة والتامين كلية التجارة

 األسكندارية،

 كلية التجارة

 دار الجامعات المصرية

 دار الجامعات المصرية،

 جامعة االسكندرية

 جامعة االسكندرية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مؤسسة شباب الجامعه

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مؤسسة شباب الجامعة

، الدار الجامعية

، الدار الجامعية

، الدار الجامعية 

، الدار الجامعية 

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 جامعة االسكندرية

 جامعة االسكندرية

 دارالجامعات المصرية

 دارالجامعات المصرية

 مطبعة االنتصار

 مطبعة االنتصار

 مكتبة اإلشعاع

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 غريان،-كلية المحاسبة 

 غريان،-كلية المحاسبة 

 دار الجامعات الجامعية

 977145000 دار الجامعات المصرية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 دار المعارف

 دار المعارف

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية ،



 دار المعرفة الجامعية

 دار المعرفة الجامعية

 9772019647 جامعة المنيا

 9772019647 جامعة المنيا

 9772019647 جامعة المنيا

 9772019647 جامعة المنيا

 دار المعرفة الجامعية

 دار المعرفة الجامعية

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 المكتبة االكاديمية

 المكتبة االكاديمية

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة

 مكتبة المعارف الحديثة

 مكتبة المعارف الحديثة

 المكتبة االكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

، الدار الجامعية

 الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع

 9772710501 مكتبة ابن سينا

 9772710501 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 المركز العربي الحديث

 دار المعارف

 دار المعارف،

 جامعة التحدى

 جامعة التحدى

 مكتبة القرآن

 مكتبة القرآن

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 جامعة البصرة

 جامعة البصرة

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 9772710560 مكتبة ابن سينا

 9772710560 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير



 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 ابن سينا

 ابن سينا

 جامعة البصرة

 ابن سينا

 ابن سينا

 دار المعارف

 دار المطبوعات الجامعية

 دار المريخ للنشر

 9960240428 دار المريخ للنشر

 دار المريخ للنشر

 دار العلم للماليين

 دار العلم للماليين ،

 مكتبة لبنان

 9771045016 دار الياس العصريةللطباعة والنشر:

 9777321147 شركة دار الياس العصرية للطباعة

Global، 

 شركةدار الياس العصرية للطباعةوالنشر

 مكتبة لبنان

 أكاديميا

 اكاديميكا انترناشيونال ،

 اكاديميا

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 9771716387 دار النشر بجامعة الزقازيق

 0304001977 الهيئة المصرية العامة للكتاب

 2395035977 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 2395035977 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 الدار الدولية للنشر والتوزيع ،

 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 .مطابع الوفاء

 الدار الدولية للنشر والتوزيع

 جامعة الموصل

 9771475185 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الشركة العربية للنشر و التوزيع

 دار المريخ

 9770020079 الحسيني للكمبيوتر ونظم المعلومات

 5090148 977 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 جامعة الزقازيق



 دار المعارف بمصر

 دار المعارف

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475401، الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار الدولية للنشر والتوزيع

Wiley, 0471572403 

 9772580195 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار الراتب الجامعية

 دار الراتب الجامعية

 9772580373 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771475517 الدار العربية للنشضر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9770036528 الحسينى للكمبيوتر ونظم المعلومات،

 9770036528 الحسينى للكمبيوتر ونظم المعلومات،

 9770026441 أنظمة المشروعات العربية

 9770510599 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

[ ن. د ], 

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 6013258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 6013258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9775107059 الدار الدولية للنشر والتوزيع:

 9775107059 الدار الدولية للنشر والتوزيع:

، الدار الدولية للنشر والتوزيع

، الدار الدولية للنشر والتوزيع

، الدار الدولية للنشر والتوزيع

، الدار الدولية للنشر والتوزيع

 9775107261 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 9775107261 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باإلهرام

 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باإلهرام

 مركز األهرام:

 مركز األهرام:

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 مؤسسة األهرام



 مؤسسة األهرام

 مؤسسة األهرام

 مكتبة لبنان

 دار الشروق

 دار الشروق

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 9770901563 دار الشروق

 مكتبة لبنان

 دار األداب

 دار الراتب الجامعية

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار الراتب الجامعية،

 دار الراتب الجامعية،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 7002103977 منشأة المعارف،

 7002103977 منشأة المعارف،

 9771035215 منشأة المعارف

 9771035215 منشأة المعارف

 9001703977 منشأة المعارف

 9001703977 منشأة المعارف

 9770301787 منشأة المعارف

 9770301787 منشأة المعارف

 9775107652 الدار الدولية للنشر والتوزيع

 (شعاع  )الشركة العربية لإلعالم العلمى 

 9772580403 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار المريخ للنشر

 9960140148 االدارة العامة للبحوث

 9771900668 المطبعة التجارية الحديثة

 مجموعة كتب دلتا ،

9770091146 

[ ن.د ] 6911400977 



 مكتبة لبنان؛

 9960140040 معهد االدارة العامة

 مركز النشر لجامعة القاهرة

، دار المعارف

 جون وايلى واوالده

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 9772580489، الدار العربية للنشر والتوزيع 

 الدار العربية للنشر والتوزيع

، دار المعارف

 دار الفكر العربي

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 070664765 الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 9777065523 دار ماكجروهيل،

 9777065523 دار ماكجروهيل،

 07084825402 دارماكجروهيل للنشر

 .070944474 دار ماكجروهيل للنشر ؛

 2410397 الدار الدولية للنشر

 دار المريخ

 2410397 الدار الدولية للنشر

 الدار الدولية للنشر و التوزيع

 جامعة الموصل

 9775192278، الشركة العربية للنشر والتوزيع

 مكتبة األنجلو المصرية

 جامعة التحدى

 المؤلف

 الدار المصرية اللبنانية

 4095526977 دار النشر للجامعات المصرية

 1045526977 دار النشر للجامعات المصرية

 مكتبة ابن سينا للنشر،

 مكتبة المعارف الحديثة

 9772580438 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 مكتبة المعارف الحديثة

 جامعة الملك سعود

 جامعة الملك سعود

 مكتبة بن سينا

 دار الفكر العربى

 7277502977 دار المعارف

 المكتبة االكاديمية

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9772580489، الدار العربية للنشر والتوزيع 

 جامعة الملك سعود. عمادة شئون المكتبات 

 9772710609 مكتبة ابن سينا

 مكتبة بن سينا

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة

 المكتبة األكاديمية



 المؤلف

 دار النشر هاتييه

 دار النشر هاتييه

 دار المعارف

 دار الطالئع

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 دار الندوة

 دار الندوة

 دار الندوة اإلسالمية

 دار الندوة للنشر

، المركز العربى الحديث

، المركز العربى الحديث

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

[ ن.د. :م.د .] 9775035708 

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة،

[ ن.د. :م.د .] 

 .9770073830، العربية لعلوم الحاسب

 .9770073830، العربية لعلوم الحاسب

 0738300977 ن.د

 9770073830 كمبيزساينس

 9770020079 الحسيني للكمبيوتر ونظم المعلومات

 مؤسسة جمال الجاسم لاللكترونيات

 موسسة جمال الجاسم لاللكترونيات

 9770089338 الشركة العربية لعلوم الحاسب ،

 9770089338 الشركة العربية لعلوم الحاسب ،

 9770089338 الشركة العربية لعلوم الحاسب ،

 9770089338 الشركة العربية لعلوم الحاسب ،

 المكتبة االكاديمية،

 المكتبة االكاديمية،

 .9775236053 العربية لعلوم الحاسب ،

 العربية لعلوم الحاسب

 دار الراتب الجامعية

 دار الراتب الجامعية،

 .9770073830، العربية لعلوم الحاسب

 .9770073830، العربية لعلوم الحاسب

 2738200977 كمبيوساينس



 2738200977 كمبيوساينس

 9775595753 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9771903403 العربية لعلوم الحاسب

9775735009 

 دار الراتب الجامعية،

 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 9770061859 االوفست الحديثة،

 07084285x الدار الدولية للنشر والتوزيع،

 مكتبة بن سينا

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 9960240622 دار المريخ

9770091146 

 وكالة األهرام،

 وكالة األهرام،

 070842841 الدار الدولية للنشر والتوزيع

 دار ماكجروهيل للنشر،

 دار االداب

Dar El-Ilm LIL-Malayen, 9953900434 

Dar El-Ilm LIL-Malayen, 9953900434 

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة شريف

 708482907 دار ماكجروهيل للنشر

 708482907 دار ماكجروهيل للنشر

 6013258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة الزقازيق

 مركز القرارات لألستشارات

 9775201446 المكتبة االكاديمية

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 جامعة الملك سعود

 ن.د:م.د

 9772580616 الدار العربية للنشر والتوزيع ،

 9045059960 جامعة الملك سعود،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع



 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 .الحسينى للكمبيوتر ونظم المعلومات 

 .الحسينى للكمبيوتر ونظم المعلومات 

 الحسينى

 الحسينى

 9770047732 مؤسسة االهرام للتوزيع

 9770047732 مكتبة عين شمس

 الشركة العربية للنشر و التوزيع

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 9775595753 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 9775735025 .كمبيوساينس

 2738200977 كمبيوساينس

 2738200977 كمبيوساينس

 9775078016 .دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية 

 9775078016 .دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية 

 9775078105 دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية

 9775078105 دار المجد للدراسات والبحوث الهندسية

 9770099384، المؤلف

 دار الراتب الجامعية

 دار الراتب الجامعية

[ ] 

 دار النهضة العربية،

 9960052400 جامعة الملك سعود،

 الدارالجامعية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية

 دار النهضة العربية



 9775201829 المكتبة األكاديمية،

 9775621666، بمك

 الدار الجامعية

 جامعه الملك سعود

9775735009 

 977281166، المكتبة االكاديمية

 جامعه الملك سعود

 9772810174 المكتبة األكاديمية ،

 9772810174 المكتبة األكاديمية ،

 دار النهضة العربية

 الدار الجامعية

 جامعة االسكندرية- كلية التجارة 

 8355192977 الشركة العربية للنشر والتوزيع،

 الدار الجامعية

 مؤسسة شباب الجامعة

 4-6117-00-977 ن.د

 977041087X المؤلف

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعيه

 الدار الجامعية،

 9775397219 مكتبة الجالء الجديدة

 .مؤسسة االهرام

 مكتبة االشعاع للطباعة والنشر

 .9770035459 منشأة المعارف،

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 دار النهضة العربية،

 9770417866 دار النهضة العربية،

 دار النهضة العربية

 المكتبة األكاديميه

 9770408735 مكتبة دار النهضة العربية،

 9770408735 مكتبة دار النهضة العربية،

 977520111x المكتبة األكاديميه

 977520111x المكتبة األكاديميه

 977520111x المكتبة األكاديميه

 977520111x المكتبة األكاديميه

 9772810263، المكتبة األكاديمية



 جامعة االسكندرية

 دار المطبوعات الجامعية

 منشأة المعارف

 المكتب الجامعى الحديث

 9775201926 المكتبة األكاديمية،

 9775201926 المكتبة األكاديمية،

 المؤلف

 9775201780 ، [الدار المصرية اللبنانية]

 دار المعارف

 9960052079 جامعة الملك سعود

 .9772230623 سمير عالم،

 جامعة القاهرة وحدة التعليم المفتوح،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 977592242 الشركةالعربية للنشر والتوزيع ،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9772580896 الدار العربية للنشر و التوزيع؛

 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9772230585 جامعة القاهرة

 مطبعة مركز التعليم المفتوح

 9772231131 جامعة القاهرة

 9772231131 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة وحدة التعليم المفتوح،

 جامعة القاهرة وحدة التعليم المفتوح،

 جامعة القاهرة ، التعليم المفتوح

 جامعة القاهرة ، التعليم المفتوح

 كلية التجارة

 كلية التجارة

 جامعة القاهرة،

 جامعة القاهرة،

 التعليم المفتوح

 9772231735 التعليم المفتوح

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح

 جامعة الزقازيق،

 جامعة الزقازيق،

 جامعة الزقازيق،

 جامعة الزقازيق،

 جامعة الزقازيق،

 د ن

 د ن

 د ن

 د ن

 د ن



 9772010186 الهيئة المصرية العامة للكتاب

 9770117137، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 مركز القرار لالستشارات

 9772790904 دار االمين

 9775452031 شعاع،

 (شعاع  )الشركة العربية لإلعالم العلمى 

 9775452023، الشركة العربية لإلعالم العلمي

 9775452058؛ شعاع:الشركة العربية لالعالم العربى

 الشركة العربية االعالم العلمى:

 9775452058؛ شعاع:الشركة العربية لالعالم العربى

 9775452074 ،(شعاع)الشركة العربية لإلعالم العلمي 

 9775452031 شعاع،

 977545204x شعاع،، الشركة العربية لالعالم العلمى 

 3025452977 الشركة العربية لالعالم العملى،

 (شعاع  )الشركة العربية لإلعالم العلمى 

 مطبعة دار الحكمة

 جامعة البصرة

 مطبعة جامعة بغداد

 جامعة الموصل

 الدار العربية للنشر

 مؤسسة المعاهد الفنية

 جامعة البصرة

 جامعة البصرة

 مكتبة مدبولى

 مكتبة المعارف الحديثة

 المكتبة الوطنية

Vikas Pub. House, 0706904540 

 دار الكتب والوثائق

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 جامعة البصرة

 9775064708 دار الفاروق للنشر والتوزيع؛

 8845064977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9775064561 دار الفاروق للنشر والتوزيع،

 1874029482 دار الفاروق للنشر والتوزيع،

 9775064805، دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9125603977 خوارزم للنشر والتوزيع ؛

 9775735085 .العربية لعلوم الحاسب 

CONSULTANCY; 9771932683 

 9775035848 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 9775236231 .الحسينى للكمبيوتر ونظم المعلومات 

 9775236231 .الحسينى للكمبيوتر ونظم المعلومات 

 دار الراتب الجامعية

 9771926144 العبد للكمييوتر،

 9775201934 المكتبة األكاديمية ،

 977520190x المكتبة األكاديمية

 9775201396 المكتبة األكاديمية

 977212064x مؤسسة شباب الجامعة

 شركة عبير للتجارة

 مكتبة ابن سينا



 مكتبة ابن سينا

 الدار المصرية اللبنانية

 الدار المصرية اللبنانية

 المركز العربى للنشر والتوزيع

 المركز العربى للنشر والتوزيع

[ ن.د. :م.د .] 9772712016 

 6753900977 جامعة اإلسكندرية

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر

 المؤلف

 9770235063، مكتبة ابن سينا 

 9770235063، مكتبة ابن سينا 

 9770252379 دار المعارف ؛

 8754100977 جامعة اإلسكندرية

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 جامعة سبها

 جامعة سبها

 9772580543 الدار العربية

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771921770 جولدن ستار للطباعة

[ ن.د. :م.د .] 

 9771932187 مؤسسة روزاليوسف

 9771932187 مؤسسة روزاليوسف

 وكالة األهرام للتوزيع ،

 9771950142 الدار الجامعية

 9771950142 الدار الجامعية

I D G 

I D G 

 9775603145 خوارزم للنشر والتوزيع

، دار العلم للماليين

 9770099384، المؤلف

[ ن.د ]، 977195198x 

 9771903403 العربية لعلوم الحاسب،

 مركز تطوير البرمجيات المتقدمة ،

 مكتبة لبنان

 9775735084 العربية لعلوم الحاسب

 9960315789 مكتبة الملك فهد الوطنية

 9771926144 العبد للكمييوتر،

 9775732165 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 .مكتبة الملك فهد الوطنية

 3238/96 مجموعة كتب دلتا

 3238/96 مجموعة كتب دلتا

 .9775735238 العربية لعلوم الحاسب ،

 9775735017 .كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9775735017 .كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9770089338 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9770089338 كمبيو ساينس العربية لعلوم الكمبيوتر،



 9775735017 .كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب ،

 3035735977 كمبيوساينس

 9775735033 كمبيوساينس ،

 9775735130 العربية لعلوم الحاسب،

 9775735130 العربية لعلوم الحاسب،

 9775735149، العربية لعلوم الحاسب

 977-5735-13-0 العربية لعلوم الحاسب كمبيوساينس

 0582021618 مكتبة لبنان

، الدار الجامعية

، دار الجامعات المصرية 

 9770035459 فرع منشأة المعارف

 مركز االسكندرية للكتلب

 الدار الجامعية

 .دار النهضة العربية للطباعة والنشر

 مكتبة اإلشعاع

 مكتبة اإلشعاع

 977548779 عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية

 977548779 عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية

 دار المعرفة الجامعية،

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنيه

 مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنيه

 مركز اإلسكندرية للكتاب

 مركز اإلسكندرية للكتاب

 الدار الجامعية

 جامعة االسكندرية

 9770096423 منشاة المعارف،

 9770096423 دار المعارف

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مؤسسة شباب الجماعة

 مؤسسة شباب الجماعة

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مكتبة اإلشعاع الفنية،

 مطابع اإلشعاع

 9775344546 دار المعرفة الجامعية



 الدارالجامعية

 9770397369 منشأة المعارف

 9770397369 منشأة المعارف

 مكتبة اإلشعاع الفنيه

 مكتبة اإلشعاع الفنيه

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية،

 ء 977024323 دار المعارف

 قسم االقتصاد- كلية التجارة 

 الدار الجامعية

 مركز اإلسكندرية للكتاب

 المركز العربى الحديث

 المركز العربى الحديث

 منشأة المعارف

 منشأةالمعارف

 المكتبة االكاديمية

 مكتبة دار الشعب-اخوان معروف\مكتبة 

 مكتبة دار الشعب-اخوان معروف\مكتبة 

 منشأة المعارف

 دار الفكر العربى

 دار الفكر العربى

 المكتب الجامعى

 المؤلف

 دار المعارف

 9770397652، المكتبة المصرية

 9775201659، المكتبة األكاديمية

 9770303003 منشأة المعارف

 9770397954 منشأة المعارف باالسكندرية

 المكتبة األكاديمية

 9772580953 الدار العربية للنشر والتوزيع

 مكتبة مدبولى

 مكتبة مدبولى

 مكتبة مدبولى

 مكتبة مدبولى

 مكتبة مدبولى

 جامعة الموصل

 دار الكتب للطباعة

 9960053377 .جامعة الملك سعود

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 مؤسسة المعاهد الفنية

 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،



 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،

 االدارة العامة للمكتبات ،

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

worrld book inc 716699508 

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان

 المجلس القومى للسكان



 دار الشروق

 9772230364 مركز النشر لجامعة القاهرة،

 مركز النشر لجامعة القاهرة

 9775673127 المنظمه العربيه للتنميه االداريه

 .9775673143 جامعة الدول العربية،

 منشأة المعارف

 منشأةالمعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 9770301736 منشأة المعارف :

 منشأة المعارف

 جامعة الملك سعود. عمادة شئون المكتبات 

 دار المعارف

 مطابع جامعة المللك سعود

 جامعة الملك سعود

 المكتبة األكاديمية

 9772810123 المكتبة االكاديمية،

 9772810654، المكتبة االكاديمية

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 0691059960، جامعة الملك سعود للنشر العلمى والمطابع 

 منشأة المعارف

 المكتبة األكاديمية

 9770302678 منشاة المعارف باالسكندرية جالل حزى وشركاه

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 9775201446 المكتبة االكاديمية

 مكتبة جرير

 9775735254 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب،

 9775735254 دار الشروق ؛

 977573519x كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب،

 .9775735262 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب اآللى،

 9775735254، كمبيوسانيس العربية لعلوم الحاسب

 997-19-7916-7 العربية لعلوم الحاسب

 9771955446 الرسالة للطباعة

9775064988 

 9773070204، دار الفاروق للنشر والتوزيع

 3163119977 العبد للكمبيوتر

 مكتبة جرير،

 3035735977 كمبيوساينس،

 1261172977 دار غريب

 9773070174 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9770909823 مؤسسة األهرام للترجمة والنشر

[ ن.د. :م.د .] 



 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 9772771314 دار الطالئع

 مطابع االهرام التجاريه

 مكتبة معروف

 مكتبة معروف

 مكتبة معروف

 مكتبة معروف

 9772110471 مكتبة ابن سينا

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 مكتبة بن سينا

 الهيئة المصرية العامة للكتاب

 االهرام ،

 مركز األهرام للترجمة والنشر:

 االهرام للترجمة و النشر،

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 مركز الراية للنشر واإلعالم

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 دار الشعب

 المركز العربى للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 7007307977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9775735319 العربية لعلوم الحاسب

 9775735300 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 كمبيوساينس

 .9772712946 ابن سينا،

 977-271-295-4 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 9775120543 مكتبة ابن سينا

 9775120543 مكتبة ابن سينا

 9772712695، مكتبة ابن سينا 

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 x 977194116 دار العالم العربى

 .9775735238 العربية لعلوم الحاسب ،

 9775735275 كمبيوساينس،.العربيه لعلوم الحاسب

 5275735977 كمبيوساينس

 كمبيوساينس

 7097258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 708482907 دار ماكجروهيل للنشر

 مكتبة جرير

 دار الحرية للطباعة

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 9771057595 دار الكتاب الحديث للطباعة والنشر،

 9771057595 دار الكتاب الحديث للطباعة والنشر،



 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 منشأة المعارف

 9772240707 الدار الجامعية

 9772240707 الدار الجامعية

 المكتب العربى الحديث

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 منشأة المعارف

 977030090x نشأة المعارف،

 د ن

 منشأة المعارف

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية:

 المركز العربى للنشر والتوزيع

 الدار الجامعية؛

 الدار الجامعية؛

 .9770035459 منشأة المعارف،

 9770035459 فرع منشأة المعارف

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة الاكاديمية:

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 9775723078 إيتراك للنشر والتوزيع

 دار الفكر العربى

 بيروت

 مطبعة مركز التعليم المفتوح

 9770420751 دار النهضة العربية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مكتبة المعارف الحديثة

 9772580543 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9772810263، المكتبة األكاديمية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية



 الدار الجامعية

 9770302147 منشأة المعارف،

 9770302147 منشأة المعارف،

، الدار الجامعية 

، الدار الجامعية 

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مكتبة لبنان

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 0050303977 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 مكتبة المعارف الحديثة

 مكتبة المعارف الحديثة

 دار المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 الدار الجامعية،

 9770301388 منشأة المعارف

 9771475304 الدار العربية للنشر والتوزيع ،

 1136258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار نشر الثقافة

 9771475010، الدار العربية للنشر والتوزيع 

 منشأة المعارف

 جامعة عمر المختار ،

 منشأةالمعارف

 منشاة معارف

 منشاة المعارف

 دار المطبوعات الجديدة

 مركز الكتاب للنشر

 منشأة المعارف

 دار المعارف

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية،

 9777337310 دار المعارف

 الدار الجامعية

 دار الجامعات المصرية

، المركز العربى للنشر والتوزيع

 دار الكتب العلمية،

 الدار المعرفية الجامعية

NATIONAL RESEARCH CENTRE، 977504121 

NATIONAL RESEARCH CENTRE، 977504121 

NATIONAL RESEARCH CENTRE، 977504121 

NATIONAL RESEARCH CENTRE، 977504121 

 عين للدراسات و البحوث



 الدار الجامعية

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية

 دار الجامعات المصرية،

 المكتب العربى

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية،

 9775723086 ايتراك للنشر

 9770096423 دار المعارف

 الدار لجامعية

 فرع منشأة المعارف

 دار الجامعات المصرية

 9770038636 الدار الجامعية

، دار المعرفة الجامعية

 9770302957 منشأة المعارف

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

[ ن.د .] 

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة



 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 الوزارة

 9772870460 دار الكتب العلمية ؛

 9771915614 الفاروق الحدثية للطباعة والنشر ؛

 مؤسسة جمال جاسم

 9775735297 .العربية لعلوم الحاسب 

 9773070050، دار الفاروق للنشر والتوزيع

 ن.د

 2045287977 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 مكتبه ابن سينا

 مطابع األهرام التجارية

 9773070115 دارالفاروق للنشر والتوزيع؛

 9771959301 مكتبة الفيروز،

 مكتبة الفيروز

 9775735025 .كمبيوساينس

 9775732165 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 دار الكتب

 البيان للطباعة

 دار الكتب والوثائق

[ ن.د ]، 977195198x 

 9775735017 .كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9775735017 .كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9775735017 .كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9775735017 .كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 5957400977 كمبيوساينس

 5957400977 كمبيوساينس

 9775735033` العربية لعلوم الحاسب

 جامعة طنطا

 جامعة طنطا،

 977271258X مكتبة ابن سينا؛

 مكتبة بن سينا

 مؤسسة جمال الجاسم

 9775735025 .كمبيوساينس

 2738200977 كمبيوساينس

، دار العلم للماليين

 9773070174 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9772870592 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع
المؤسسة االهلية لألجهزة العلمية ومهمات المكاتب 

. 

 مكتبة لبنان



addar alrabia lilkitab 

 البيان للطباعة

 9772870282 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،

 9772870282 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،

 .9775603137 خوارزم للنشر والتوزيع ،

 9775735092 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب ،

 دار االداب

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 العدلى

 العدلى

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 المؤلف

[ ن.د ] 

 الدار الجامعية

 9770412953 مكتبة األكاديمى،

 الدار الجامعية ،

 9770420719 مكتبة دار النهضة العربية

 الدار الجامعية

[ ن.د. :م.د .] 

 9770415731 دار النهضة العربية

 6783059960 جامعة الملك سعود

 9772810654، المكتبة االكاديمية

 المكتبة األكاديمية



 المكتبة االكاديمية

 دار المطبوعات الجديدة

 9772811251 المكتبة األكاديمية

 977281/1286 المكتبة األكاديمية

 977281/1286 المكتبة األكاديمية

 977281031x .المكتبة األكاديمية،

 9775201705 المكتبة األكاديمية ،

 عمادة شئوون المكتبات

 المكتبة األكاديمية

 الدار الجامعية،

 977034042 منشأة المعارف

 مركز وايد سيرفيس

 9775621631؛ (بميك)مركز الخبرات المهنية لالدارة 

 977562164x بميك

 9775621658 بميك

 9775904005 دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع

 الدار الجامعية،

 مطابع اطلس:

 9772044331 الدولية لخدمات الكمبيوتر

 عين شمش

 9770093033، مطابع سجل العرب 

[ ن.د ]، 9771976656 

 9771953958 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مؤسسة شباب الجامعة

 .9770094455 مركز وايد سيرفيس لالستشارات،

 4-090-279-977 دار االمين

 المكتبة األكاديمية

 دار المعرفة الجامعية

 مكتبة االشعاع للطباعة و النشر

 مؤسسة شباب الجامعة

 9775201004، المكتبة األكاديمية 

 المكتبة األكاديمية

 9775201756، المكتبة األكاديمية

 977200iiix مكتبة النهضة المصرية

 9771921495 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية

 9775527074 ن.د

 المكتبة األكاديمية

 9960050106 جامعة الملك سعود

 9775433231 الدار الجامعية،

 دار الراتب الجامعية:

 دار الراتب الجامعية:

 لبنان-بيروت

 دار الراتب الجامعية

 دار الراتب الجامعية :

 دار الراتب الجامعية :

 دار الراتب الجامعية



 دار الراتب الجامعية

 دار الراتب الجامعية :

 دار الراتب الجامعية :

 دار الراتب الجامعية :

 دار الراتب الجامعية :

 دار الراتب الجامعية:

 دار الراتب الجامعية:

 شحاتة محمد شحاتة

 9770429924 دار النهضة العربية،

 المكتبة العصرية

 مؤسسة زهران

 منشأة المعارف

 9775499305 داال الفجر للنشر والتوزيع،

 9775499305 داال الفجر للنشر والتوزيع،

 كاترا جروب

 كاترا جروب

 9773070441 دار الفاروق للنشر

 دار الكتب العلمية،

 9773070719 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 97730706899، دارالفاروق للنشروالتوزيع

 مكتبة حربر:

 9770304727 منشأة المعارف

 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باإلهرام

 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باإلهرام

 9773200019 مركز االهرام للترجمةوالنشر

 9773200019 مركز االهرام للترجمةوالنشر

 9772871084 دار الكتب العلمية

 دار الفجر للنشر

 9775919002 مجموعة النيل العربية،

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 دار جهاد للطباعة والنشر والتوزيع

 دار جهاد للطباعة والنشر والتوزيع

 9773200000 مركز األهرام للترجمة و النشر،

 9773200000 مركز األهرام للترجمة و النشر،

 9775621771، مركز الخبرات المهنية لالدارة بميك

، مكتبة جرير

 9770236063 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

9772700379 

 دار الكتاب المصرى

 مكتبة القران للطبع والنشروالتوزيع

 دار الفضيلة

 9775938007 ميريت للنشر والمعلومات

 9770424560 دار النهضة العربية،

 دار الفجر للنشر



 4084307977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 دار المعارف

 منشأة المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 9772580616 الدار العربية للنشر والتوزيع ،

 9772581256 الدار العربية،

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشاة المعارف

 منشاة المعارف

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9776005051 جامعة سعود- عماد شؤن المكتبات

 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 المؤلف

 المؤلف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 9773280047 دار الجامعة الجديدة ،

 الدار الجامعية

 977524157x، مكتب ومطبعة اإلشعاع الفنية

، دار المعرفة الجامعية

 9773070468 0دار الفاروق للطباعة والنشر

 977560334X ن.د

 9775735300 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 9775735319 كمبيوساينس،

 9775735378 كمبيو ساينس العربية لعلوم الحاسب

 الدار الجامعية

 دار الجامعة الجديدة

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 9771958398 ،.ن.د

 المؤلفان

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 9775394767 الدار الجامعية

 9775394767 الدار الجامعية



 الدار العربية للنشر والتوزيع

 1024819953 مكتبة التجارة

[ ن.د ] 9771904771 

: جامعة عين شمس-كلية التجارة  

: جامعة عين شمس-كلية التجارة  

 9775394562 دار الجامعة الجديدة للنشر

 مطبعة على سكر احمد

 الدار الجامعية

 منشأة المعارف

 دار الفكر العربى

 الدار العربية للنشر

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 مكتبة جرير

 7007307977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 دار الجامعة الجديدة للنشر

 دار المعرفة الجامعية

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر

 دار الجامعة الجديدة،

 9770096423 منشاة المعارف،

 الدار الجامعية ،

 المؤلف

 مركز االهرام للترجمة والنشر

 دار األهرام للتوزيع

 دار األهرام للتوزيع

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 مكتبة شريف

 دار الراتب الجامعية،

 9771994093 مكتبة الفيروز

 مؤسسة جمال الجاسم لأللكترونيات

 دار الكتب والوثائق

 9771924273 مكتبة الفيروز،

 شعاع للنشر والعلوم

 977573505، الشركه العربيه لعلوم الحاسب 

 جامعة الملك سعود- عمادة شؤون المكتبات 

 جامعة الملك سعود- عمادة شؤون المكتبات 

 كلية زراعة

 9772580489، الدار العربية للنشر والتوزيع 

 977320256 مركز األهرام للترجمة و النشر

 9773200019 مركز االهرام للترجمةوالنشر

 9772713195 مكتبة بن سينا



 9773200221 مركز األهرام للترجمة والنشر ،

 9773200221 مركز األهرام للترجمة والنشر ،

 7097258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 منشأة المعارف

 دار المريخ

 البضاء

 9775499151 دار الفجر،

 9775499567 دار الفجر للنشر والتوزيع،

 : 97730706899 دار الفاروق للنشر والتوزيع ،

 997-19-7916-7 العربية لعلوم الحاسب

 9773070719 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773070719 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 0782123139 دار الفاروق

ء977204434 المتحده لالعالن  

 دار االداب

 9773070573 دار الفاروق ؛

 9773070468 دار الفاروق للنشر والتوزيع؛

 9773070735 دار الفاروق للنشر والتوزيع،

 المركز العربى للنشر والتوزيع

 9771980602 الدار القومية للطباعة والنشر،

 9771980602 الدار القومية للطباعة والنشر،

 9773070662 دار الفاروق للنشر والتوزيع:

 مكتبة الفيروز

 9773200345 مركز االهرام:

 9773200345 مركز االهرام:

 دار العلم للماليين

، دار العلم للماليين

 دار العلم للماليين ،

 مكتبة لبنان

 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 9775735041 العربية لعلوم الحاسب ؛

 مكتبة لبنان

 مؤسسة األهرام

 9771045016 دار الياس العصريةللطباعة والنشر:

 9771045016 دار الياس العصريةللطباعة والنشر:

 مؤسسة األهرام

، المؤلف

 مركز تطوير االداء والتنمية

 مركز تطوير االداء والتنمية

 0070192766 دار ماكجروهيل للنشر

 دارالماليين؛

 مطابع االهرام

 مطابع االهرام

 9772270978، مؤسسة األهرام

 9772270978، مؤسسة األهرام

 ؛دار ومكتبة االسراء للنشر



 دار ومكتبة االسراء:

 .9775107717، الدار الدولية للنشر و التوزيع

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 X977191412 مركز تطوير اإلداء:

[ ن.د .] 

[ 0ن0د ] 

 9773200221 مركز األهرام للترجمة والنشر ،

 9771902690 مركز تطوير األداء والتنمية،

 9771902690 مركز تطوير األداء والتنمية،

 9771949950 مركز تطوير اآلداء و التنمية،

 9771921487 مؤسسة األهرام

 9771977423 مركز تطوير األداء والتنمية

 977191412x مرطز تطوير األداء والتنمية

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 9772440210 جامعة الزقازيق

 مكتبة معروف

 مكتبة معروف

 جامعة القاهرة

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 9772771152 دار الطالئع

 9772771152 دار الطالئع

 مطابع ابن سينا

 مطابع ابن سينا

 مكتبة جرير

 دار الشعب

 دار الشعب

 جامعة القاهرة

 جامعة القاهرة

 مكتبة جرير

 كمبيوساينس

 9775735866 العربية لعلوم الحاسب



 977539726x المكتبة العصرية،

 9774100328 المكتبة العصرية للنشر

 مكتبة جرير ،

 مكتبة جرير ،

 9771308058 االهرام للتوزيع

 9771308058 االهرام للتوزيع

 1141277977 دار الطالئع

 1141277977 دار الطالئع

 9772770229 دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير

 9772770229 دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير

 9772711850 مكتبة ابن سينا

 9772711850 مكتبة ابن سينا

 دار الحسام للنشر والتوزيع

 دار الحسام للنشر والتوزيع

 9775375711 دار الطالئع

 9775375711 دار الطالئع

 9351271977 مكتبة ابن سينا

 9351271977 مكتبة ابن سينا

 مكتبة جرير،

 6385735977 كمبيوساينس

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 المؤلف

 المؤلف

 9775375959 دار الطالئع

 9775375959 دار الطالئع

 دار المطبوعات الجامعية ؛

 دار المطبوعات الجامعية ؛

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 مكتبة المعارف الحديثة

 مكتبة المعارف الحديثة

 9772580932 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار الطالئع للنشر والتوزيع:

 073258977x الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار الكتاب الحديث،

 مكتبة المعارف الحديثة



 المؤلف

 9770301388 منشاة المعارف باالسكندرية جالل حزى وشركاه

 دار الكتاب الحديث للطباعة والنشر

 دار الكتاب الحديث

 مكتبة معروف،

 مكتبة معروف،

 دار قباء للنشر والتوزيع

 دار قباء للنشر والتوزيع

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 9772710692 مكتبة ابن سيناء،

 المركز العربى للنشر والتوزيع

 المركز العربى للنشر والتوزيع

 المؤلف

 المؤلف

 المركز العربى للبحث والنشر

 المركز العربى للبحث والنشر

 9772700808 الدار المصرية اللبنانية،

 9770071803 المؤلف

 9772871084 دار الكتب العلمية

 977277018، دار الطالئع 

 977277018، دار الطالئع 

، المركز العربى للنشر والتوزيع

 مؤسسة عز الدين

 دار الطالئع للنشر والتوزيع

 مكتبة رجب

 مكتبة رجب

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 مكتبةالمعارف

 : 9775167 مكتبة المعارف الحديثة،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 9772581442، الدار العربية للنشر

 مركز الدلتا للطباعة

 مركز الدلتا للطباعة

 مركز الدلتا للطباعة

 مركز الدلتا للطباعة

 مركز الدلتا للطباعة

 مركز الدلتا للطباعة

 دار المعارف

 9770266647 دار المعارف

 9770266647 دار المعارف

 9770517321 مكتبة األنجلو المصرية؛

 9770517321 مكتبة األنجلو المصرية؛

 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية

 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية



[ ن.د ] 

 الحريرى للطباعة

 9775810647 دار قباء للطباعة والنشر

 9775810647 دار قباء للطباعة والنشر

 دار المريخ،

 9960243486 دار المريخ للنشر

 دار المريخ

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 9960244725 دار المريخ للنشر

 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية،

 9772810263، المكتبة األكاديمية

 مكتبة مدبولى

 مكتبة مدبولى

 منشاة المعارف

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 جامعة عمر المختار البيضاء

 جامعة عمر المختار البيضاء

 2945201977، المكتبة األكاديمية

 9770307300 منشأة المعرف

 منشأة المعارف

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 د ن

 المكتبة االكاديمية

 دار المطبوعات الجديدة

 المكتبة األكاديمية

 د ن

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 د ن

 جامعة االسكندرية

 جامعة االسكندرية

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 9770308382 منشاة المعارف

 9770308382 منشاة المعارف

 9770308382 منشأة المعارف ،

 9770308382 منشأة المعارف ،



 دار المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 .مطابع الوفاء

 9775499526 دار الفجر،

 كانزا جروب للنشر

 4020281977 المكتبة األكاديمية

 مكتبة جرير ،

 المكتبة االكاديمية

 كانزا جروب للنشر

 0050303977 منشأة المعارف

 المكتبة األكاديمية

 9775201837 المكتبة األكاديمية،

 9773160254دار النشر للجامعات  

 المكتبة األكاديمية

 المؤلف

 9770307823 الشنهابى

 كانزا جروب ،

 دار النشر للجامعات

، كانزاجروب للنشر

 977520190x المكتبة األكاديمية

 977520190x المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 9775201926 المكتبة األكاديمية،

 9775201926 المكتبة األكاديمية،

 9770307610 منشأة المعارف

 9770307610 منشأة المعارف

 مطابع الوالء

 مطابع الوالء

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 9772810506 المكتبة األكاديمية،

 97728107501 المكتبه االكاديمية

 الدار المصرية اللبنانية

 2844092640 الدار العربية للعلوم

 9772810123 المكتبة االكاديمية،

 9772810123 المكتبة االكاديمية،

 9772811359، المكتبة االكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 الدار الجامعيه

 الدار الجامعية ،



 الدار الجامعية ،

 منشأة المعارف

 9772810360 المكتبة االكاديمية،

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 .9960056260 جامعة الملك سعود ،

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 9772811332 المكتبة األكاديمية

 9772811332 المكتبة األكاديمية

، منشأة المعارف

، منشأة المعارف

 المكتبة األكاديمية

 9772870763 دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع

 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع

 المكتبة العصرية المنصورية

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 0198643217 جامع اكسفورد ،

 0198643217 جامع اكسفورد ،

 مطابع األهرام

 مطابع األهرام

 دار العلم للماليين ،

 9953900019 .دار العلم للماليين

 المؤلف

 9772871173 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 977005617x العربية للنسجيات،

 9960315789 مكتبة الملك فهد الوطني

 9960315789 مكتبة الملك فهد الوطني

 البيان للطباعة والنشر

 مكتبة جرير:

 977320256 مركز األهرام للترجمة و النشر

 977320256 مركز األهرام للترجمة و النشر

 9773200590 مركز االهرام،

 9773200590 مركز االهرام،

 9773070824، دار الفاروق للنشر و الطباعة 

 مركز األهرام:

 دار الهناء

 :1840780096 دار الفاروق،

 9770906654 دار الشروق،

 سطور

 9772705613 الدار المصرية اللبنانية،

 : 977170043x ع ،.م.ج-وزارة الثقافة 

 977.271.410.8 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع

 9775499224 دار الفجر للنشر والتوزيع



، دار العلم للماليين

 9773200221 مركز األهرام للترجمة والنشر ،

 9773200221 مركز األهرام للترجمة والنشر ،

 دار الشروق:

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 مركز االهرام للترجمة والنشر:

 977271410820 مكتبة ابن سينا

 9772714108 مكتبة ابن سينا

 9773070107 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 شركة مطابع الطوبجي التجارية

 9773070034، دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9775201438 المكتبة األكاديمية

 9772810744 المكتبة االكاديمية،

 2018281977 المكتبة األكاديمية

 2018281977 المكتبة األكاديمية

 دار المطبوعات الجديدة

 المكتبة األكاديمية

 منشأة المعارف

 9772810360 المكتبة االكاديمية،

 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق



 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 9770428221 جامعة الزقازيق

 دار العلم للماليين

، دار العلم للماليين

، دار العلم للماليين

 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،

 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،

 9773200949 مركز االهرام للترجمة والنشر،

 9773200949 مركز االهرام للترجمة والنشر،

 9772713780 مكتبة إبن سينا

 9772581655 الدار العربية للنشر و التوزيع

 مكتبة القرآن

 مكتبة القرآن

 مكتبة ابن سينا ،

 مكتبة ابن سينا للنشر،

 977271244x مكتبة بن سينا

 977271244x مكتبة بن سينا

 4775030315 للمؤلف

 4775030315 للمؤلف

 مطابع الطوبجي التجارية

 مطابع الطوبجي التجارية

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 9772711958 مكتبة ابن سينا ،

 9772711958 مكتبة ابن سينا

 ابن سينا

 مكتبة القرآن

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 د ن

 د ن

 9772710722، مكتبة ابن سينا 

 9772715341 مكتبة ابن سينا،

 977271244x مكتبة بن سينا

 9772715341 مكتبة ابن سينا،

 مكتبة بن سينا

 د ن

 د ن

 977271244x مكتبة بن سينا

 مكتبة ابن سينا

 9772714019 مكتبة ابن سينا

 9772714019 مكتبة ابن سينا



 9772714019 مكتبة ابن سينا

 9772714019 مكتبة ابن سينا

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 5398271977 مكتبة ابن سينا

 5398271977 مكتبة ابن سينا

 5398271977 مكتبة ابن سينا

 5398271977 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا

 9772713780 مكتبة إبن سينا

 9772713780 مكتبة إبن سينا

 9772711109 مكتبة ابن سيناء

 9772711109 مكتبة ابن سيناء

 9770264326 دار المعارف

 9770264326 دار المعارف

 9770264326 دار المعارف

 9770264326 دار المعارف

 9770264326 دار المعارف

 977599884 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 .الدار الجامعية

 الدار الجامعية،

 دار الرضا للنشر

 دار الكتاب الجامعى

 دار الكتاب الجامعى

 دار الرضا للنشر

 الدار الفنية،

 دار الفكر للطباعة

 دار الفكر العربى،

 دار الفكر العربى،

 9771983903 الدار الجامعية

 9771983903 الدار الجامعية

 9773580156 دار الفجر للنشر و التوزيع

 9773580156 دار الفجر للنشر و التوزيع

 9775499801 دار الفجر ،

 9775499801 دار الفجر ،

 9775499567 دار الفجر للنشر والتوزيع،

 دار الفجر للنشر والتوزيع

 9775499887 دار الفجر للنشر والتوزيع

 977.5024463 المنظمة العربية للتنمية االدارية بجامعة الدول العربية

 977.5024463 المنظمة العربية للتنمية االدارية بجامعة الدول العربية

 دار الرضا للنشر



 دار الرضا للنشر

 دار الرضا للنشر

 دار الرضا للنشر

 9773390071 الدار الثقافية

 9773390071 الدار الثقافية

 دار الكتاب الجامعى ،

 دار الكتاب الجامعى

 9771016474 دار الفكر العربى:

 9771016474 دار الفكر العربى:

 دار الفاروق

 9773451666 دار الفاروق للنشر ةالتوزيع،

 9773450910 دار الفاروق:

 0749432594 دار الفاروق

 9773450945 دار الفاروق للنشر :

 977191412x مرطز تطوير األداء والتنمية

 0749434074 دار الفاروق،

 دار الفاروق

 0749434317 دار الفاروق

 9775998808 دار الفاروق

 9773452425 دار الفاروق للنشر

 9773452345 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773452298 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 977599876X دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9775998786 دار الفاروق

 977.5998.79.4 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 977345282x دار الفاروق للنشر

 9773452301 دار الفاروق للنشر

 9773451097 دار الفاروق

 9773452778 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 دار الفاروق

 9773452808 دارالفاروق للنشر

 9960401227 العبيكان

 مكتبة جرير،

 8067345977 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير ،

 مكتبة جرير

 9775735548 كمبيوساينس

 9775531039 الفارةق الحديثة للطباعة والنشر

 دار الكتب والوثائق

 مكتبة جرير،

 285998977 دار الفاروق للنشر

 9773070646 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير

 دار الفاروق للنشر

 مكتبة جرير،

 العربية لعلوم الحاسب،

 977563203X كمبيو سانيس العربية لعلوم الحاسب

 مكتبة جرير،



 9775735556 دار العدنان،

 المملكة العربية السعودية الرياض

 مكتبة جرير،

 9775735653 كمبيوساينس،

 9775735645 العربية لعلوم الحاسب

 977573567 كمبيو ساينس

 9773070646 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير

 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 .مكتبة جرير 

 9773070824 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773070646 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773070646 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير

 9775998662 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير،

 مكتبة جرير

 9775735726 كمبيوساينس،

 9775735718 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب ،

 9775735785 شركة علوم الحاسب- كمبيوساينس 

 9775735793 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب؛

 1665735977 العربية لعلوم الحاسب

 9775735602 كمبيوساينس،

 9775735688 كميوساينس العربية لعلوم الحاسب

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 9775735629 كمبيوساينس،

 977573567 كمبيو ساينس

 9775735696 كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب

 مكتبة جرير

 977573570 كمبيو ساينس،

 9775735637 العربية لعلوم الحاسب

 مكتبة الفيروز

 9775735815 كمبيو ساينس ،

 جرير

 9775735599 كمبيوماينس للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير،

 .9775735777 كمبيوساينس،

 9775735289 كمبيوساينس



 9775735726 كمبيوساينس،

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير،

 9772782111 دار البشير للثقافة والعلوم

 9772782111 دار البشير للثقافة والعلوم

 دار البشير للثقافة و العلوم

 دار البشير للثقافة و العلوم

 9772782103 دار البشير للثقافة والعلوم

 9772782103 دار البشير للثقافة والعلوم

 دار البشير للثقافة و العلوم

 دار البشير

 دار البشير للثقافة والعلوم

 دار البشير للثقافة والعلوم

 دار البشير

 9771921487 مؤسسة األهرام

 9771996452 مركز تطوير األداء والتنمية:

 9772371977 مركز تطوير اإلداء:

 9770077513 مركز تطوير االداء،

 9772781698، دار البشير للثقافة والعلوم

 9772781698، دار البشير للثقافة والعلوم

 مكتبة جرير

 9772781255 دار البشير للثقافة والعلوم

 دار البشير

 977278212x دار البشير للثقافة والعلوم

 دار البشير للثقافة و العلوم

 دار البشير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير ،

 مكتبة جرير ،

 جرير

 مكتبة جرير ،

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

، مكتبة جرير

[ ن.د. :م.د .] 

 مكتبة جرير

 الدار المصرية اللبنانية

 9771419447 نهضة مصر

 9775644887 دار الطائف للنشروالتوزيع

 الدار المصرية اللبنانية

 مكتبة القرآن

 9775644917 دار اللطائف



 مكتبة القرآن

 .9772712180 مكتبة بن سينا،

 .9772712180 مكتبة بن سينا،

 9772712466 مكتبة ابن سينا

 9772712466 مكتبة ابن سينا

 9775644542 دار اللطائف،

 9775644542 دار اللطائف،

 مكتبة جريد

 مكتبة جرير:

 جرير

 977270319x الدار المصرية اللبنانية ،

 9772771756 دارالطالئع للنشر والتوزيع؛

 9772771756 دارالطالئع للنشر والتوزيع؛

 مركز االهرام للترجمة والنشر

 مركز االهرام للترجمة والنشر

 9770908010 دار الشروق:

 9772701766 الدار المصرية اللبنانية

 9772703254 الدار المصرية اللبنانية

 9772703254 الدار المصرية اللبنانية

 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،

 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،

 9773200949 مركز االهرام للترجمة والنشر،

 9773200949 مركز االهرام للترجمة والنشر،

 دار اللطائف للنشر

 9775644569 دار الطائف للنشر والتوزيع

 9775644569 دار الطائف للنشر والتوزيع

 9771700081 الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،

 مكتبة جرير

 جرير

 جرير

 جرير

 مكتبة جرير:

 دار الكتاب العربى

 دار الكتاب العربى

 مكتبة جرير

 .9773200698 مؤسسه األهرام ،

 .9773200698 مؤسسه األهرام ،

 9773033708 دار قباء

 9773033708 دار قباء

 9772793490 دار األمين

 9772793490 دار األمين

 مكتبة جرير،

 9775998786 دار الفاروق

 9773450783 دار الفاروق

 0749434317 دار الفاروق

 مكتبة حربر:

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير



 977345178 دار الفاروق

 9773450767 دار الفاروق للنشر والتوزيع،

 0749420707 دار الفاروق

 0749428198 دار الفاروق

 977599884 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 977599884 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773450945 دار الفاروق للنشر :

 مكتبة جرير،

 مكتبة الشقرى ،

 مكتبة الشقرى ،

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 جرير

 مكتبة جرير:

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبةجرير

 مكتبة جرير

 9775919797 مجموعة النيل العربية

 المنظمة العربية للتنمية االدارية:

 مكتبة جريد

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 9773271137 دار الوفاء

 مكتبة جرير

 جرير

 مكتبة جرير

 977524850 دارالحكيمللطباعة

 9773450236 :دار الفاروق للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير

 9772871759 دار الكتب العلمية:

 9960208656 مكتبة العبيكان

 العبيكان

 مكتبة العبيكان

 .9775919223 مجموعه النيل العربيه ،

 مجموعة النيل العربية؛

 مجموعة النيل العربية؛

 9775919169 مجموعة النيل العربية،

 9775919169 مجموعة النيل العربية،



 9775919193 مجموعة النيل الدولية ،

 العبيكان

 العبيكان

 مكتبة العبيكان

 مكتبة العبيكان

 9771303325، دار بباوي للنشر

 مركز الدلتا للطباعة

 9775723744 ايترك للنشر،

 مؤسسة شباب الجامعة

 9773770036 مجموعة النيل العربية

 دار المريخ ،

 جامعة الموصل

 وزارة التعليم العالى،

 مؤسسة المعاهد الفنية

 جامعة الموصل

 دار الكتب للطباعة و النشر

 9775735785 شركة علوم الحاسب- كمبيوساينس 

 .2285735977 كمبيوساينس ،

 9960245276 دار المريخ،

 9773450708 دار الكتب العلمية،

 9960209008 مكتبة العبيكان

 الجماهرية العربية اللبية

 .جامعة قاريونس 

 9771700081 الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،

، اكاديمية الدراسات العليا

 أكاديمية الدراسات والبحوث االقتصادية

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 5084259977 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 977036596 منشاة المعارف

 9770309621 منشأة المعارف

 المكتب الجامعى الحديث

 المكتبة العصرية

 جامعة عمر المختار

 جامعة عمر المختار

 جامعة عمر المختار ،

 2008109959 جامعة عمر المختار

 منشاة المعارف

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع



 الشركة العربية للنشر والتوزيع ،

 9959000494 الدار الجماهيرية

 9775723760 ايترك للنشر والتوزيع،

 9775723663 إيتراك للنشر والتوزيع

 9775919630 مجموعة النيل العربية

 9773452158 دار الفاروق ؛

 9773452131 دارالفاروق للنشروالتوزيع

 4332345977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 0078823757، دار الفاروق للنشر والتوزيع

 6328345977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 8330345977، دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773453634، دار الفاروق للنشر والتوزيع

 4224287977 دار الكتب العلمية

 مكتبة جرير،

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

[ ن.د. :م.د .] 

 مكتبة جرير

 9773452379 دار الفاروق

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير:

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 9775452082 الشركة العربية لإلعلم العلمي شعاع

 9775452023، الشركة العربية لإلعالم العلمي

 9775452120 الشركة العربية لإلعالم العربي شعاع

 977545205 ’شعاع’الشركة العربية لالعالم العلمى 

 منشاة المعارف

 9770444316 النسر الذهبي

 9772793490 دار األمين

 بيت الحكمة،



 جامعة البصرة

 جامعة الموصل

 9775107687 الدار الدولية

 جامعة الموصل

 المكتبة األكاديمية

 المكتب الجامعى الحديث

 9771475185 الدار العربية للنشر والتوزيع

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 9770302678 منشاة المعارف باالسكندرية جالل حزى وشركاه

 منشاة المعارف

 منشاة المعارف

 منشأة المعارف

 أكاديمية الدراسات والبحوث االقتصادية

 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية

 مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع

 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية

 مكز ابن خلدون للتنمية:

 مركز الدراسات والمعلومات القانونية

 دار الحكمة

 جامعة االسكندرية

 977030932x منشأة المعارف،

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 دار المريخ

 منشأة المعارف

 9770308234 منشاة المعارف،

 9772501306 المكتبة االكاديمية

 البضاء

 دار الكتب الوطنية

 الهيئة القومية للبحث العلمى

 الهيئة القومية للبحث العلمى

 الهيئة القومية للبحث العلمى

 مؤسسة شباب الجامعة

 أكاديمية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى



 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى



 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى



 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى



 مكتبة التراث االسالمى،

 مكتبة التراث االسالمى،

 مكتبة التراث االسالمى،

 مكتبة التراث االسالمى،

 مكتبة التراث االسالمى،

؛ مكتبة التراث االسالمي 

؛ مكتبة التراث االسالمي 

؛ مكتبة التراث االسالمي 

؛ مكتبة التراث االسالمي 

؛ مكتبة التراث االسالمي 

 مكتبة التراث اإلسالمى؛

 مكتبة التراث اإلسالمى؛

 مكتبة التراث اإلسالمى؛

 مكتبة التراث اإلسالمى؛

 مكتبة التراث اإلسالمى؛

 د ن

 9772873494 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 9773770052 مجموعة النيل العربية

 977 258 164 0 الدار العربية للنشر

 9775919991 مجموعة النيل العربية

 مكتبة األنجلو المصرية

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9772581108 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 مكتبة أوزريس

 مكتبة أوزريس

 8605189977 مكتبة أوزريس

 9770517488 مكتبة االنجلو المصرية

 9772874083 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،

 9775919649 مجموعة النيل العربية

 المؤلف ،

 9772873176 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 9775919746 مجموعة النيل العربية للنشر

 دار المريخ

 مؤسسة شباب الجامعة ،

 المؤلف ،

 الدار العربية للنشر

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى

 مكتبة التراث االسالمى



 1199005977، المكتبة االنجلو المصرية

 9772581612 الدار العربية للنشر

 9772581922 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الشركة العربية للطباعة والنشر

 جامعة عمر المختار

 أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

 المكتبة األكاديمية

 9772810654، المكتبة االكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 مكتبة األنجلو المصرية،

 دار الفجر

 مركز إيماك للبحوث والتدريب

 616281977 المكتبة األكاديمية

 2844091903 الدار العربية للعلوم،

 977.04.4123 دار النهضة العربية

 977.04.4123 دار النهضة العربية

 المكتبة اآلكاديمية

 المكتبة اآلكاديمية

 دار المريخ للنشر

 9960245101 دار المريخ

 دار الحكمة للنشر والتوزيع

 دار الحكمة للنشر والتوزيع

 الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،

 الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،

 الدار الجامعية،

 محفةظم للمؤلف

 9960946819 دار وابل للنشر،

 9960245063 دار المريخ

Wiley, 0471295957 (pa. : v. 2 : alk. paper) 

 9772812517 المكتبة االكادمية

 المكتبة األكاديمية

 5137281977 المكتبة األكاديمية

 المكتبة االكاديمية

 الدار الجامعية،

 مكتبة بستان المعرفة

 9772581957 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9953440077 أوراق شرقية

 مكتبة الدار العربية للكتاب

 9953335966 مكتبة لبنان

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 جامعة عمر مختار

 الدار العربية للتوزيع والنشر

 منشأة المعارف

 . 9770265225 دار المعارف ،

 دار المعارف

 دارالغد العربى



 مكتبة العبيكان

 977281126X المكتبة األكاديمية ،

 مؤسسة شباب الجامعة

 9772941155 مركز الكتاب للنشر

 977270868x، الدار المصرية اللبنانية 

 .9775366151 مكتبة الدار العربية للكتاب،

 9772812002 المكتبة االكاديمية،

 9775902932 مؤسسة حورس الدولية

 مؤسسة شباب الجامعة

 مكتبة معروف

 9772777158 دار الطالئع

 9772708760 الدار المصرية اللبنانية،

 مؤسسة حورس الدولية

 9770313068 منشأة المعارف

 9935331499 مكتبة ناشرون،

 مكتبة لبنان

 977220569 مؤسسة شباب الجامعة

 977220569 مؤسسة شباب الجامعة

 9770304050 منشأة المعارف

 مكتبة االيمان

 مكتبة جزيرة الورد

 مؤسسة شباب الجامعة،

 995333025 مكتبة لبنان

 مكتبة العبيكان

 9953102481 مكتبة لبنان ناشرون

 9953100683 مكتبة لبنان

 9953330158 مكتبة لبنان

 9953100675، مكتبة لبنان ناشرون

 9953104980 مكتبة لبنان

 9953100713 مكتبة لبنان

 9953100659 مكتبة لبنان

 9953100667 مكتبة لبنان

 9953100632 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 مكتبة لبنان

 977-02-5767-2 دار المعارف

 9770250449 دار المعارف،

 دار المعارف،

 دار المعارف

 9770262765 دار المعارف

 977025679x دار المعارف

 9770261653 دار المعارف

 9770257249 ع.م.دار العارف ج

 9770263788 دار المعارف



 دار المعارف

 9772873591، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 9772873591، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 9960244296 دار المريخ ،

 9960244296 دار المريخ ،

 9776015 مكتبة بستان المعرفة

 9776015 مكتبة بستان المعرفة

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9772872358 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 2895345977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 دار الفاروق

 9772872684 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 دار الفاروق

 9773455815 دار الفاروق للطباعة والنشر،

 دار الكتب العلمية

 مكتبة القرآن

، مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 دار الجامعات المصرية

 مكتبة جرير

 مطبعه االسراء،

 9771713434 شركة مطابع لوتس

 مكتبة جرير:

 977599876X دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9775862116 دار الكتب المصرية

 دار الخيال

( ن.د ) 9771713639 

 مكتبة جرير

 9960208532 مكتبة العبيكان

 9960208796 مكتبه العبيكان

 مكتبة جرير

 هال للنشر والتوزيع

 جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير:

( ن.د ) 9776091008 

 9775684269 دار جهاد للطباعة والنشر والتوزيع:

 9775684269 دار جهاد للطباعة والنشر والتوزيع:



 9953631603 دار العلم للماليين

 دار غريب

 دار غريب

 مكتبة جرير

 9775862272 ماهي لخدمات الكمبيوتر،

 9775784867 هال للنشر والتوزيع

 9775784867 هال للنشر والتوزيع

 9111934996 دار النهضة العربية

 9772716909 مكتبة إبن سينا ،

 0968255930 المركز اكندى للبرمجة اللغوية العصبية

 9771969420 األهرام

 7967296977 مطابع االهرام التجارية،

 مكتبة جرير

 دار الثقافة المسيحية

 دار الفاروق

 9772792753 دار األمين:

 9775919630 مجموعة النيل العربية

 9773434479 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9775735564 كمبيو ساينس ،

 9771719939 دار البراء ،

 9771713388 دار البراء ،

 موسسة امين للمحاماة

 9773021068  مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية،

 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باإلهرام

 9770909726، دار الشروق

 9773455777 دار الفاروق للنشر و التوزيع

 9773456773 دار الفاروق

 الشركة العربية للنشر و التوزيع

 مصطفى فايز و هدى هللا حاتم

 مطابع الوالء

 9960310620 جامعة الموصل،- كلية الطب 

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 1199005977، المكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية،

 د ن

 د ن

 8249298977 المكتبة األكاديمية

 مكتبة األنجلو المصرية

 9770519049، مكتبة االنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة األنجلو المصرية

 الدار الجامعية

 9775566657 .المؤلف 

 الدار الجامعية



 الدار الجامعية

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية

 97754336300 الدار الجامعية:

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية،

 977026461x دار المعارف ،

 977026461x دار المعارف ،

 9770261130 دار المعارف

 9770261130 دار المعارف

 منشأة المعارف

 9773930041 مكتبة بستان لبمعرفة،

 دار الفجر

 مطبعة الطوابجى التجارية

 9771716387 الضوى للطباعة والنشر

 9771716387، الضوى للطباعة والنشر

 9772003058، مكتبة النهضة المصرية

 مكتبة النهضة المصرية

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

 مكتبة المعارف الحديثة

 جامعة التحدى

 2581475977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة النافذة

 مكتبة جرير

 .دار مكتبة الحياة

 9773371719 مركز الخبرات المهنية لالدارة بميك

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة النافذة



 دار الكتب العلمية

 دار الوفاء

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير:

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

 9773541312 مركز الراية للنشر واالعالم

 د ن

؛ مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة النافذه

[ ن.د. :م.د .] 

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة النافذة

 مكتبة جرير

 9773890147 كمبيوساينس

 جرير

 مكتبه جرير

 مكتبة جرير

 مركز بميك

 مكتبة جرير

 9960404714 مكتبةالملك فهد الوطنية

 9960403173 العبيكان

 9773541312 مركز الراية للنشر واالعالم

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 9770806722 مكتبة النهضة المصرية

 .9775919223 مجموعه النيل العربيه ،

 دار الشمال

 9775621879 مركز الخبرات المهنية لالدارة:

 9773456277 دار الفاروق للنشر،

 دار ابو المجد للطباعة

 دار الفاروق

 9773450805 دار الفاروق

 977345083x دار الفاروق

 .9773450864 دار الفاروق ،

 مكتبة معروف،

 دار الجمهورية

 دار الجمهورية

 دار الكتب الوطنية

 دار الكتب الوطنية

 دار الكتب الوطنية

 دار الكتب الوطنية

 دار الكتب الوطنية

 جامعة الزقازيق



 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق

 9772580932 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 2192258977 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 دار الكتب للطباعة

 منشأة المعارف

، الدار العربية للنشر والتوزيع 

 9771475479 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 مكتبة المعارف الحديثة

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 الدار العربية للنشر والتوزيع

، جامعة عمر مختار

 منشأة المعارف

 دار قباء للنشر والتوزيع

 9770307300 منشأة المعرف

 977100767x دار الفكر العربي

 2089202977 دار المعارف

 2089202977 دار المعارف

 9770200806 دار المعارف

 دار المعارف

 1504820779 دار المعارف

 المركز العربي الحديث

 9772710447، مكتبة ابن سينا

 977277156x مكتبة دار الطالئع

 97726722181 مكتبة معروف

 9773080455 العلم وااليمان

 دار الفضيلة

 9775141249، دار الفضيلة

، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير

، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير

 دار الطالئع

 9773681351 مؤسسة حورس الدولية ،

 9773681351 مؤسسة حورس الدولية ،

 9773080455 العلم وااليمان

 9953331421 لونجمان- الشركة المصرية العالمية للنشر 

 9772709791 الدار المصرية اللبناية،

 9772325217 عالم الكتب

 مؤسسة شباب الجامعة،

 9953339481 مكتبة لبنان

 دار الفاروق



، دار المعرفة الجامعية

، دار المعرفة الجامعية

 9774271041 الدار المصرية اللبنانية ،

 9774271041 الدار المصرية اللبنانية ،

 9772070103 مكتبة المعرف الحديثة:

 977212064x مؤسسة شباب الجامعة

 9773455645 دار الفاروق للنشر و التوزيع

 مكتبة لبنان

 9771017179 دار الفكر العربى،

 9775841860 المكتب المصرى للمطبوعات،

 977584181x المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات،

 977 232 341 9 عالم الكتب

 مؤسسة شباب الجامعة،

 9770253200 دار المعارف،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9773680908 مؤسسة حورس الدولية

 9771010670، دار الفكر العربى

 مكتبة بن سينا

 9771020234 دار الفكرؤ العربى

 دار المعارف

 مؤسسة شباب الجامعة،

 مؤسسة شباب الجامعة،

 مؤسسة شباب الجامعة،

؛ عالم الكتب

؛ عالم الكتب

 9953331421 لونجمان- الشركة المصرية العالمية للنشر 

 9953860653 مكتبة لبنان

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 مؤسسة شباب الجامعة

 9772705613 الدار المصرية اللبنانية،

 9772705613 الدار المصرية اللبنانية،

 موسسة شباب الجامعة

 موسسة شباب الجامعة

 كانزا جروب للنشر

 9773161358 دار النشر للجامعات،

 9772582104 الدار العربية للنشر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9775526787، دار النشر للجامعات

 977287234x دار الكتب العلمية

 مكتبة أوزريس

 منشأة المعارف

 كانزا جروب للنشر والتةزيع

 كانزا جروب

 حكاية

 2211258977 الدار العربية للنشر و التوزيع



 9772582090، الدار العربية للنشر والتوزيع

 2208258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 عمان

 9772935407؛ مكتبة الدار العربية للكتاب

 مكتبة بستان المعرفة

 دار المريخ للنشر

 977287511x دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع

 9772875101 دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع

 9772875136 دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع

 9772875071 دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع،

 9772875217 دار الكتب المصرية للنشر،

 9776102239. دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية

 مكتبة بستان المعرفة

 جامعة األسكندرية- كلية الزراعة 

 1107503977 منشأة المعارف

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9770519049، مكتبة االنجلو المصرية

 0614287977 دار الكتب العلمية

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9960937119 دار المعرفة للتنمية البشرية

 د ن

 منشأة المعارف

 9770309656 منشأة المعارف

 منشاة المعارف

 9772872137 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 .9773452816 دار الفاروق،

 دار النهضة العربية

 المنظمة العربية للتنمية االدارية

 9773580695 دار الفجر للنشر و التوزيع:

 977408053x دار الفاروق

 9774083849 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 مصر الجديدة

 مصر الجديدة

 الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريد

 المكتبة األكاديمية

 97728132809 المكتبة اإلكاديمية:

 c2005المكتبة األكاديمية،

 9772813262 المكتبة االكاديمية

 المكتبة االكاديمية،

 مكتبة جرير

 9775423147 دار المعرفة

 5037617977 مطابع انترناشيونال

 محفوظة للمؤلف

 977614912x 2005االكاديمية الحديثة للكتاب الجامعى

 9772810271 المكتبة األكاديمية



 9772810271 المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 9772812746 المكتبة األكاديمية

 9772812770 المكتبة األكاديمية،

 المكتبة األكاديمية

 مكتبة القدس

 مكتبة القدس

 مكتبة القدس

 مكتبة القدس

 المكتبة االكادمية

 المكتبة االكادمية

 دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر

 المكتبة اآلكاديمية

 دار المطبوعات الجديدة

 9773454584 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 .مركز الراية للنشر واالعالم

 هال للنشر والتوزيع:

 دار الفاروق

 9773456110 دار الفاروق

 مكتبة كلية تجارة جامعة المنوفية دار الفاروق

 9774270835 الدار المصرية البنانية ؛

 9772273721 ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية:

 977345228X دار الفاروق،

 9770915254 مكتبة الشروق الدولية

 9771723278 ماجدة المهداوى،

 9774080203 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9774081323 دار الفاروق لإلستثمارات الثقافية

 9774083709 دار الفاروق لللنشر و التوزيع

 دار الفاروق للنشر و التوزيع

 9771713434 شركة مطابع لوتس

 9773660281 دار ابن لقمان

 1857035429 دار الفاروق،

 9773452345 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 دار الفاروق،

 9773459225 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 977345830x دار الفاروق

 9773451402 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 االسراء

 9774083857 دار الفاروق

 9772875241 دار الكتب العلمية ،

، مكتبة النافذة

 9773459691 دار الفاروق للنشر و التوزيع

 .9773452816 دار الفاروق،



 9774083768 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9774083776 دار الفاروق

 977408019x دار الفاروق

 9775265339، دار ومكتبة اإلسراء

 9772875241 دار الكتب العلمية ،

 ×977603392 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع؛

 977304064x دار الياس العصرية

 9772717387 مكتبة ابن سينا؛

 9772712822 مكتبة ابن سينا

 9772718065 مكتبة ابن سينا

 9773456072 دار الفاروق للنشر والتوزيع،

 دار أجيال

 دار أجيال

ن- د  ]  ] 

 9773457486 دار الفاروق

 0821345977 دار الفاروق

 المركز الدولى للدراسات المستقبلية واالستراتيجية،

 المركز الدولى للدراسات المستقبلية :

 9770915254 مكتبة الشروق الدولية

، دار الفاروق للنشر

 9773451666 دار الفاروق للنشر ةالتوزيع،

 دار الفاروق

 9774110603 المكتبة العصرية للنشر و التوزيع

 9773451402 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 االهرام

 الدقى

 9775998786 دار الفاروق

 دار الفاروق

 9773452417 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 دار الفاروق للنشر

 9773452352 دار الفاروق

 977345178 دار الفاروق

 9773452425 دار الفاروق للنشر

 977345083x دار الفاروق

 9773452301 دار الفاروق للنشر

 9774080688 دار الفاروق

 9773057102 الهئية العامة لقصور الثقافة،

 9773057534 الشركة الدولية للطباعة ،

 9773056600 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773056252 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773055809 الهيئة العامة لقصور الثقافة؛

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 K 9773054349الهيئة العامة لقصور الثقافة

 K 9773054349الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773059472 الهيئة العامة لقصور الثقافة،



 9773055150 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 شركة األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773056821 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافةز

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773056995 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773056805 الشركة الدولية للطباعة؛

 9773056031 الشركة الدولية للطباعة،

 9773056899 الشركة الدولية للطباعة؛

 9773054551 الهيئة العامة لقصور الثقاف،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054438 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773056813 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 16510 شركة األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 األمل للطباعة والنشر؛

 9773054683 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 شركة االمل للطباعة والنشر،

 الهيئه العامه لقصور الثقافه

 9773055302 الشركة الدولية للطباعة ،

 9973056147 الشركة الدولية للطباعة

 األمل للطباعة والنشر؛

 9773056538، الهيئه العامه لقصور الثقافه

 9773056457 الشركة الدولية للطباعة؛

 9773056589 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773054802 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773054489، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهئية المصرية العامة لقصور الثقافة

 9773055760 الهيئه العامه لقصور الثقافه

 977305183 الهيئةالعامة لقصور الثقافة،

 9773057429 الشركة الدولية للطباعة والنشر؛

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 9773055337 الشركة الدولية للطباعة؛

 األمل للطباعة والنشر

 9773055213 الشركة الدولية للطباعة؛

 9773056929 مكتبة التراث

 9773054055، الهيئة العامة لقصور الثقافة



 97730544446 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055841 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 9774220275 دار المستقبل العربى،

 9773056139 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 .9773054519 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 األمل للطباعة والنشر

 9773054918، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الشركة الدولية للطباعة

 9773054071 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773055752 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 977055019 الشركة الدولية للطباعة؛

 األمل للطباعةوالنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة؛

 الهئية العامة لقصور الثقافة

 9773054144 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054799 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773054054829 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773056902 الشركة الدولية للطباعة،

 9773054934، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773053768 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 977305438 الدولية للطباغة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055035، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055361 الدولية للطباعة والنشر،

 الشركة الدولية

 الهيئة العامة لقصور الثثقافة

 9773055027 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الشركة الدولية للطباعة؛

 9773057046 الشركة الدولية للطباعة؛

 األمل للطباعة والنشر

 9773057488، الهيئة لمصرية العامة للكتاب

 977306112 الشركة الدولية للطباعة

 الهيئةالعامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر؛



 977305578 الشركة الدولية للطباعة

 9773053768 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنهر

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773056570 الشركة الدولية للطباعة ،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 977305537 الشركة الدوليةللطباعة

 9773056074 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055177 الشركة الدولية للطباعة ،

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 97754659 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054470 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر؛

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقفة

 األمل للطباعة والنشر؛

 9773054942 الهئة العامة لقصور الثقافة،

 شركة االمل للطباعة والنشرح

 9773054306 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054330 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055280 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 شركة األمل للطباعة والنشر؛

 شركة األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛



 شركة األمل للطباعة والنشر

، األمل للطباعة والنشر

 9773057953 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئه العامه لقصور الثقافه

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 977305702 الشركة الدوليةللطباعة

 9773055915 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773057054 .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 ‘الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773056635 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

ء977305375 الشركة الدولية للطباعة  

 األمل للطباعة والنشر

 9773054578 الشركة الدولية للطباعة،

 9773055140 الشركة الدولية للطباعة؛

 9773053946 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 9773056627 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة األمل للطباعة والنشر

 977305389، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773057526 الشركه الدوليه للطباعة،

 9773054160 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773053571 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054136، الهيئه العامة لقصور الثقافه

 9773053539 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054179 الشركة الدولية للطباعة،

 9773057445 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 977305393 الشركة الدوليةللطباعة

 9773056643 الهيئة العامة لقصور الثقاف،

 977305548 الشركة الدولية للطباعة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 .شركة األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطبعة والنشر

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055779 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر

 9773053733 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطباعة والنشر؛

 المركزالمصرى العربى؛

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة األمل للطباعة والنشر؛

 األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطباعة والنشر؛

 الهيئه العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر



 شركة األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 9773054861؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة 

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 شركة اآلمل للطباعة والنشر

 مطبعة األمل

 977305294ْ األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 9775400099 دار نشر قبات:

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 9773054837 الدولية للطباعة والنشر،

 شركة األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 المركز المصرى العربى

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 المركز المصرى العربى

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 9773054497 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773056384 مكتبة التراث،

 االمل للطباعة والنشر

 االمل للطباعة والنشر

 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 9773056554 الوكالة الدولية للطباعة؛

 االمل للطباعة

 االمل للطباعة والنشر

 االمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 9773053547 الدولية للطباعة والنشر،

 97730535632003 الشركة الدولية للطباعة

 شركة األمل للطباعةوالنشر

 األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة



 الهئية المصرية العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الشركة الدولية للطباعة

2005. 

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 9773057089 الشركة الدولية للطباعة،

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 شركة األمل للطباعة والنشر ،

 شركة األمل للطباعة والنشر ،

 المركز المصرى العربى

 977305649، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055353 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054039 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة األمل للطباعة والنشر

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 شركة األمل للطباعة والنشر

 9773054969، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054535 الشركة الدولية للطباعة،

 الهئية المصرية العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 الهيئه العامه لقصور الثقافه

 17248 األمل للطباعة والنشر

 20925 شركة األمل للطباعة والنشر

 20277 شركة األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الشركة الدولية للطباعة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773056473؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة 

 األمل للطباعة والنشر



 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773057356 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 الشركة الدولية للطباعة؛

 الهيئه العامه لقصور الثقافه ،

 الهيئه العامه لقصور الثقافه

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 977305392 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لفصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773054462 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773055205 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعةوالنشر

 المركز المصرى العربى

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 الشركة الدولية للطباعة

 األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة



 9773057038 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 9773057372؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 شركة االمل للطباعة والنشر

 شركة االمل للطباعة والنشر؛

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر؛

 األمل للطباعة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شرة األمل للطباعة والنشر؛

 9773054373 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر

، دار المجلة الجديدة

 دار الكاتب العربى للطباعة والنشر:

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 شركة االمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773056722 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 9773057110 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

 977305604 الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 األمل للطباعة والنشر

 األمل للطباعة والنشر

 شركة األمل للطباعة والنشر؛

 الهئية العامة لقصور الثقافة

 شركة األمل للطباعة والنشر؛

 األمل للطباعة والنشر

 المركز المصرى العربى

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئه العامه لقصور الثقافه،

، الهيئة العامة لقصور الثقافة

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 األمل للطباعة والنشر

 الهيئة العامة لقصور الثقافة

 9773371336 ”بميك”مركز الخبرات المهنية 

 977555201X؛ كوميت جروب

 9772812835 المكتبة االكاديمية

 977281157x المكتبة االكاديمية

 9776149219 األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعى

 9772811774 المكتبة االكاديمية،



 المكتبة األكاديمية

 9770901709، دار الشروق
- أكمل )مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات 

 9775683149 ،(مصر

 كليه الطب البطرى

 كلية الطب البيطرى،

 9773371638، بمبك

 دار الفاروق،

 9773542344 مركز الراية واالعالم

 المكتبة االكاديمية

 9772812010، المكتبة األكاديمية

 المكتبة األكاديمية

 977389012X، كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب 

 دار المنار

 دار المنار

 دار المنار

 دار الطالئع للنشر والتوزيع

 977192592x، ن.د

 9775621615 (بميك )مركز الخبرات المهنية لإلداره 

 9773890201 كمبيوساينس،

 دار الفاروق للنشر و التوزيع

 977196979X انترناشيونال باريس ،

 97772156253 دار غريب

 9772811391 المكتبة االكاديمية:

 9772811391 المكتبة االكاديمية:

 9772811391 المكتبة االكاديمية:

 9772811391 المكتبة االكاديمية:

 9775201861 المكتبة االكاديمية

 977295033 دار المنار ،

 9772810883 المكتبه االكاديميه،

 المكتبة األكاديمية

 9772812258 المكتبة االكاديمية

 977281319x المكتبة االكاديمية،

 المكتبة االكاديمية،

 2018281977 المكتبة األكاديمية

 ؛(بميك  )مركز الخبرات المهنية لإلدارة

 مركز الخبرات المهنية

 977591969X مجموعة النيل العربية،

 9775919673 مجموعة النيل العربية،

 المكتبة األكاديمية

 مكتبة عين شمس

 3773371344 ”بميك”مركز الخبرات المهنية 

 9775433614 الدار الجامعية

 9775998751، دار الفاروق



 .المؤلف 

 9775621818 مركز الخبرات المهنيه لالداره بميك:

 977408389 دار الفاروق لالستثمارات الثقافية

 9773161943 دار النشر للجامعات؛

 9775202373 المكتبة األكاديمية

 9775202373 المكتبة األكاديمية

 9775202373 المكتبة األكاديمية

 9772812193 المكتابة األكاديمية

 9772812193 المكتابة األكاديمية
 مكتب الدراسات واالستشارات:

حسين محمد جمعة:إستشارى/م/الهندسية  

 9773452778 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773452794 دار الفاروق

 المركز

 9773451100 دار الفاروق،

 9773457994 دار الفاروق،

 ألفا والوالء للطباعة

 9772042959 مكتبة عين شمس

( ن. د  ) 

 شركة مكتبة الفا للتجارة والتوزيع

 شركة مكتبة الفا للتجارة والتوزيع

 9773370925 مركز الخبرات المهنية لإلدارة ،

 977193758 المؤلف

 مؤسسة شباب الجامعة

 9773371646 ، (بميك)مركز الخبراء المهنية لإلدارة 

 الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،

 9773371352 ”بميك”مركز الخبرات المهنية 

 9771954245 دار الفجر،

 المظمة العربية للتنمية االدارية ،

 مؤسسة شباب الجامعة

 9772811642 المكتبه االكاديميه:

 : 9773371360 ،”بميك”مركز الخبرات المهنية لالدارة 

 9957210033 بيت االفكار الدولية

 دار الرضا للنشر

 دار الرضا

 9957001116ز دار الشروق للنشر و التوزيع

 995733056x الوراق للنشر والتوزيع،

 شعاع للنشر والعلوم

 9957423673 دار عالم الثقافة

 مكتبة جرير

 9953298955 الدار العربية للعلوم

 الدار الذهبية

[ ن.د .] 9775644348 

 دار نهضة مصر

[ ن.د .] 9775644364 

[ ن.د .] 9775644372 

 9773458989 دار الفاروق

 الدار الدهبية

 9773459705 دار الفاروق للنشر و التوزيع

 9777294166 دار الفتح اإلعالمى العربى



 9777294166 دار الفتح اإلعالمى العربى

 9777294166 دار الفتح اإلعالمى العربى

 مركز األهرام للترجمة و النشر

 مركز األهرام للترجمة و النشر،

 9771742523 دار البراء

 9771724304 دار البراء،

 9771742566 دار البراء

 9772084805 مكتبة مدبولى

 977208323x مكتبة مدبولى

 9773200930 مركز االهرام للترجمة والنشر

 9770912883 دار الشروق

 9775998484 0دار الفاروق للنشر والتوزيع 

 996020927x مكتبة العبيكان

 9775659973 دار الحسام للنشر والتوزيع

 9775659973 دار الحسام للنشر والتوزيع

 الدار الذهبية

 مكتبة النافذة ،

 9775375738 دار الطالئع

 0108408977 دار الفاروق للنشر والتوزيع

[ ن.د .] 977564433X 

 9953103828 مكتبة لبنان

 9774084012 دار الفاروق

 9774081323 دار الفاروق لإلستثمارات الثقافية

 9774083709 دار الفاروق لللنشر و التوزيع

 دار الفاروق،

 9774081625 دار الفاروق

 9774084217 دار الفاروق للنشر،

 9775433975 الدار الجامعية ،

 9775433967 الدار الجامعية

 09682559، المركز الكندى للتنمية البشرية

 9774220110 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية

 9775433711 الدار الجامعية،

 الدار الحامعية

 9773800/865 دار العلوم للنشر والتوزيع

 9773800/865 دار العلوم للنشر والتوزيع

 .9771303015 مؤسسة االهرام،

 9772810999 المكتبة االكاديمية

 منشاة المعارف

 977410000X المكتبة العصرية،

 المكتبة األكاديمية

 الدار الجامعية:

 9770313688 منشاة المعارف

 9772812770 المكتبة األكاديمية،

 977543386x الدار الجامعية

 977543386x الدار الجامعية

 977543386x الدار الجامعية

 977543386x الدار الجامعية

 977543386x الدار الجامعية



 جامعة الجبل الغربي

 9774100271 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع

 9771751689 كلية تجارة طنطا

 الدار الجامعية

 9774100336 المكتبة العصريه

 9775433819 الدار الجامعية،

 x015377977 الدار الجامعية

 مكتبة ابن سينا

 4140403977 منشأة المعارف

 9770396184 منشاة المعارف

 977 03 61274 منشأة المعارف

 9770306959 منشأة المعارف ،

 منشأة المعارف

 9772502933 مكتبة القرآن

 9772715244 مكتبة إبن سينا،

 منشأة المعارف

 9770312665 منشأة المعارف،

 9774087569 دار الفاروق لالستثمارات الثقافية

 9774084454 دار الفاروق

 9774085124 دار الفاروق

 منشأة المعارف

 9774086910 دار الفاروق

 9772582740 الدار العربية للنشر ،

 9772582775 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9772716895 مكتبة ابن سينا للنشر

 9770312266 منشأة المعارف،

 منشأة المعارف

 9772715341 مكتبة ابن سينا،

 منشأة المعارف

 9771741837 الشركة المصرية المتخصصة فى مجال الباركود

 9771741837 الشركة المصرية المتخصصة فى مجال الباركود

 مطابع الدار الهندسية

 مكتبة الدار العلمية

 الدار المصرية للعلوم

 الدار المصرية للعلوم،

 مطبعة الطوابجى التجارية

 ج م c 200.00 9789776270473 الدار االمصرية للعلوم

 مكتبة الدار العلمية

 مكتبة أوزريس

 9775709121 دايمنس للنشر والتوزيع،

 5875167977 منشأة المعارف

 9773161560 دار النشر للجامعات ،

 كانزا جروب للنشر



 9775189861 مكتبة أوزيريس

 كانزا جروب

 9773080242 العلم و االيمان للنشر و التوزيع

 9775189713 مكتبة اوزيريس،

 1725189977 مكتبة أوزريس

 كانزا جروب ،

 9770523364 مكتبة االنجلو المصرية

 9960246078 دار المريخ،

 9960246078 دار المريخ،

 مكتبة االنجلو

 9773161714 دار النشر ؛

، مطابع الدار الهندسية 

 9770520640 مكتبة األنجلو المصرية

 مطابع الدار الهندسية،

 9772873400 دار الكتب العلمية،

 دار الكتاب الحديث

 9773500241 دار الكتاب الحديث

 9773931005 مكتبة بستان المعرفة

 9772582090، الدار العربية للنشر والتوزيع

 9771752448 المؤلف

 د ن

 9773931056 مكتبة بستان المعرفة،

 9773931056 مكتبة بستان المعرفة،

 مكتبة المعارف الحديثة

 9773930890 مكتبة بستان المعرفة

 دار المعارف

 977100767x دار الفكر العربي

 دار المعارف

 9773930904 مكتبة بستان المعرفة

 مكتبة شبان المعرفة

 9775167760 مكتبة المعارف الحديثة

، مكتبة المعارف الحديثة 

 مكتبة المعارف الحديثة

 القدس

 مكتبة القدس

 9789770455225 مكتبة القدس،

 مكتبة القدس

 9774443405 مكتبةالقدس

 9773561836، هال للنشر والتوزيع

 9953631603 دار العلم للماليين

، دار العلم للماليين

 ،مؤسسة االهرام:

 9774080203 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 دار الهانى للطباعة والنشر،



( ن.د ) 

 ن،د

 9770498696 دار النهضة العربية

 9771736078 دار النهضه العربيه،

 منشأة المعارف

 9770311227 منشاةالعارف:

 جامعة األسكندرية- كلية الزراعة 

 977031319x منشأة المعارف

 9770313688 جالل حزى وشركاة،-منشأة المعارف

 9770311553 منشأة المعارف

 1972603977 منشأة المعارف،

 2096703977 منشأة المعارف

 9775030919 الفتح للطباعة والنشر

 المكتبة المصرية

 9774100123 المكتبة العصرية

 9776033768 المكتبة العصرية

 9774100476 المكتبة العصرية

 9774100476 المكتبة العصرية

 9774100476 المكتبة العصرية

 9774100476 المكتبة العصرية

 9774100476 المكتبة العصرية

 9771751697 المؤلف

 9774100271 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع

 مكتبة جرير:

 9773451402 دار الفاروق

 9775433789 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

، دار النهضة العربية 

 الدار الجامعية،

 9772711281، دار الطالئع

 9773730220 دار اللطائف

 جامعة األسكندرية- كلية الزراعة 

 977204434x، الدولية لخدمات الكمبيوتر

 977405007 دار الحسام

 دار الكتاب الحديث ،

 .9773200698 مؤسسه األهرام ،

 مركز األهرام للترجمة والنشر،

 مكتبة جرير

 الدار الجامعيه

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

 9771756338 مطبعة جامعة طنطا الكتاب الجامعى

 مكتبة جرير



 الدار الجامعية

 جامعة األسكندرية- كلية الزراعة 

 3151303977 منشاة المعارف

 9770313688 جالل حزى وشركاة،-منشأة المعارف

 977543372x الدار الجامعية ،

 الدار الذهبية،

 الدار الذهبية للطبع و النشر و التوزيع،

 977543369x الدار الجامعيه

 الدار الجامعية،

 مركز األهرام للترجمة و النشر:

، مركز األهرام للترجمة و النشر 

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 9772716593 مكتبة ابن سينا

 9775526787، دار النشر للجامعات

 9773162354 دار النشر للجامعات ،

 مكتبة ابن سينا

 9772087413 مكتبة مدبولى ،

 9774360753 مكتبة النافذة

 دار مشارق للنشر

 مكتبة لبنان،

 6122301977 هبة النيل للنشر والتوزيع

 9770314005، منشأة المعارف

 9770314307 منشاة المعارف

 9770314307 منشاة المعارف

 9774360753 مكتبة النافذة

 9774360753 مكتبة النافذة

 دار مشارق للنشر

 مكتبة النافذة

 مكتبة النافذة

 مكتبة بن سينا

 مكتبة بن سينا

 9772717166 مكتبة بن سينا

 9772717166 مكتبة بن سينا

 9772717166 مكتبة بن سينا

 9770314641 منشاة المعارف ،

 دار النشر للجامعات،

 9789770315815 منشأة المعارف،

 مكتبة ابن سينا

 9772714043 مكتبة ابن سينا

 9772714043 مكتبة ابن سينا

 مكتبة ابن سينا



 مكتبة ابن سينا

 مكتبة بن سينا

 : 977039581x، منشأة المعارف

 : 977039581x، منشأة المعارف

 : 977039581x، منشأة المعارف

 9770314307 منشاة المعارف

 9770314307 منشاة المعارف

 مكتبة جريد

 مكتبة جرير

 دار الطالئع

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 9774080769 دار الفاروق

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 الدار الجامعية

 9775433649 الدار الجامعية ،

 جامعة األسكندرية- كلية الزراعة 

 9770307823 الشنهابى

 3151303977 منشاة المعارف

 977030588x منشأة المعارف

 977039646 منشأة المعارف،

 9770395870 منشأة المعارف باالسكندرية

 9770314005، منشأة المعارف

 9770314803 منشأة المعارف،

 منشأة المعارف

 97899953634514 دار العلم للماليين

 977 12608 21 مطبوعات مايو الوطنية

 دار الفضيلة ،

 977271731x مكتبة ابن سينا

 9775998476 دار الفاروق للنشر االوسط،

 9775659973 دار الحسام للنشر والتوزيع

 977250362x مكتبة الرآن للطبع والنشر

 9775659965 دار الحسام للنشر والتوزيع

 الدار الذهبية

 9775433657 الدار الجامعية

 9774533800 الدار الجامعية

 9772972700 دار الفضيلة

 9775031869 مكتبة النافذة

 محمد عثمان الخشن

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 9772710862 مكتبة ابن سينا

 9772711281، دار الطالئع

 منشأة المعارف

 9770312037 منشاة المعارف ،

 . 9772772507 دار الطالئع



 9771725610 الدار الجامعية

 9773561081 هال للنشر والتوزيع،

 9772044331 الدولية لخدمات الكمبيوتر

 ن،د

 دار المريخ للنشر

 9770314044 منشأة المعارف،

 185258977 × الدار العربية للنشر

 9772582740 الدار العربية للنشر ،

 2211258977 الدار العربية للنشر و التوزيع

 977619804X، مكتبة الدار العلمية

 9775199153 الشركة العربية للنشر والتوزيع،

 9773010279 دار هبة النيل للنشر

 9773010392 الشركة العربية للنشر والتوزيع

 دار هبة النيل للنشر

 9775723191 ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع،

 9773830098 ايتراك للنشر والتوزيع ،

 9771716387 الضوى للطباعة والنشر

 9775709121 دايمنس للنشر والتوزيع،

 9775923131 ، [الدار المصرية اللبنانية]

 كانزا جروب للنشر

 كانزا جروب

 9772237091 تم الطبع بمطبعة جامعة القاهرة

 مكتبة الحرية للنشر

 مكتبة الحرية ،

 مكتبة الحرية

 دار المسيرة

 مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح

 جامعة القاهرة التعليم المفتوح

 9772237172 مركز التعليم المفتوح

 9772234416 مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح

 9772371189 مطابع الدار الهندسية

 977223193X دار الكتب المصرية

 977223145x جامعة القاهرة

[ ن.د ]، 

 977609919x شهوان للطباعة،

 9770314044 منشأة المعارف،

 المؤلف

، مكتبة المعارف الحديثة 

 .9771705822 جامعة عين شمس،

 9772812770 المكتبة األكاديمية،

 9775526477 دار النشر للجامعات

 9772812851 المكتبة األكاديمية

 9773162664 دار النشر للجامعات ،

 9772810476 المكتبة األكاديمية

 9772813343 المكتبة األكاديمية

 9772813343 المكتبة األكاديمية



 9772811332 المكتبة األكاديمية

 9772810727 المكتبة االكاديمية،

 9772582856، الدار العربية 

 9770307807، منشأة المعارف

 9960245667 دار المريخ للنشر

 9772582023 الدار العربية للنشر و التوزيع

 977518987x مكتبة اوزيريس ،

 9773931451، مكتبة بستان المعرفة 

 9770396184 جالل حزى وشركاه

 .9772877554 دار الكتب العلميه للنشر والتوزيع،

 مكتبة لبنان،

 دار العلم للماليين

 9772581531 الدار العربية للنشر والتوزيع

 977258178 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 9772876140 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 9775189837 مكتبة أوزريس

 9775189616، مكتبة اوزوريس

 9772581191 الدار العربية للشر والتوزيع،

 : 9772582929 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 2208258977 الدار العربية للنشر والتوزيع

 5875167977 منشأة المعارف

 9770261645 دار المعارف

 9776015433 مكتبة بستان المعرفة

 5705189977 مكتبة أوزريس

 977368203x مؤسسة حورس الولية للنشر

 977102258x دار الفكر العربى،

 .9771023667 دار الفكر العربى،

 9771023187 دار الفكر العربى،

 9774087526 دار الفاروق،

 9775189918 مكتبة اوزيريس،

 دار الفكر العربى

 9772876140 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 977518987x مكتبة اوزيريس ،

 1725189977 مكتبة أوزريس

 977026707 دار المعارف ،

 9770264660 دار المعارف ،

 9770264962 دار المعارف،

 977026461x دار المعارف ،

 9770260525 دار المعارف

 9770266647 دار المعارف

 دار المعارف

 9770261130 دار المعارف

 دار المعارف،

 9770316138 منشأة المعارف

 9770311154 منشأة المعارف،

 .9772773600 دار الطالئع للنشر و التوزيع و التصدير

 الدار المصري اللبنانية

 دار الكتاب الحديث،

 9772503077 مكتبة القرآن

 9776015311 بستان المعرفة



 977368203x مؤسسة حورس الولية للنشر

 9773931005 مكتبة بستان المعرفة

 9770259519 دار المعارف،

 9789774550508 دار الفاروق لالستثمارات الثقافية

 االسكندرية،-كلية الزراعة

 االسكندرية،-كلية الزراعة

 9772580543 الدار العربية

 9770259519 دار المعارف،

 977176506x، دار الفكر العربي

 9772771853 دار الطالئع

 المركز العربى،

 9773450805 دار الفاروق

 مكتبة المعارف

 مكتبة المعارف الحديثة

 مكتبة المعارف الحديثة

 9770259705 دار المعارف ،

 9770259705 دار المعارف ،

 978977027115 دار المعارف

 978977027115 دار المعارف

 97897702718 دار المعارف

 97897702718 دار المعارف

 977026881x دار المعارف

 977026881x دار المعارف

 977026797 دار المعارف

 977026797 دار المعارف

 9774220977 الدار الجامعية

 9774220977 الدار الجامعية

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية،

 9773800350 دار العلوم للنشر والتوزيع ،

 9772652994 دار التوزيع والنشر االسالمية:

 9770396184 منشأة المعارف

 9775433738 الدار الجامعية

 9773930424 مكتبة بستان المعرفة

 9770307661 ،منشأة المعارف:

 فرع منشأة المعارف

 9770306959 منشأة المعارف

 .9773450953 دار الفاروق للنشر والتوزيع،

 مكتبة بن سينا

 9770314044 منشأة المعارف،

 مكتبة بن سينا

 977039646x منشأة المعارف،

 977345083x دار الفاروق

ء97719797 كلية التجاره جامعة المنصوره  



 منشأه المعارف،

 9953339996 مكتبة لبنان،

 9771436201 نهضة مصر للطباعة والنشر،

 9771719661 دار البراء،

 دار مشارق،

 .الدار الجامعية

 9770307823 .ن.د

 مكتبة جرير

 مطابع الشرطة للطباعة والنشر،

 مطابع الشرطة للطباعة والنشر،

 مطابع الشرطة للطباعة والنشر،

 9773681505 مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع؛

 9773681505 مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع؛

 9773452247 دار الفاروق للنشر والتوزيع:

 9773452247 دار الفاروق للنشر والتوزيع:

 دار الفاروق للنشر

 دار الفاروق للنشر،

 دار الفاروق للنشر،

 .9770396257 منشأة المعارف،

 .9770396257 منشأة المعارف،

 9773890503، كمبيوساينست

 9773890503، كمبيوساينست

 دار المنار

 مكتبة الشروق الدولية:

 9770315001 منشأة المعارف

 9770315001 منشأة المعارف

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

 9770314803 منشأة المعارف

 9770312037 منشاة المعارف

 9772811138 المكتبة االكاديمية،

 9771722573 دار العلوم للنشر والتوزيع،

 977281031x المكتبة األكاديمية

 منشاة المعارف

 منشاة المعارف

 منشأة المعارف

 منشأة المعارف

، منشأة المعارف

، منشأة المعارف

 9770314641 منشأة المعارف ،

 9770314641 منشأة المعارف ،

 5143103977 منشأة المعارف

 5143103977 منشأة المعارف



 9774220749 الدار الجامعية

 9772810379، المكتبة األكاديمية

 9770314307 منشأة المعارف ،

 977151492 الدار الجامعية ،

 9774220110 الدار الجامعية

 9789774221753 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية،

 9789776270756 دار الفاروق االستثمارات الثقافية ،

 9789772719324 مكتبة ابن سينا،

 .977393144x مكتبة بستان المعرفه،

 .977393144x مكتبة بستان المعرفه،

 9774221400 الدار الجامعية،

 9774221087 الدار الجامعية،

، الدار الجامعية

، مكتبةبستان المعرفة

 مكتبة جرير

 .9773831132 مكتبة بيروت- شركة دلتا 

 977393 مكتبة بستان المعرفة

 977393 مكتبة بستان المعرفة

 مكتبة لبنان ناشرون

 الدار الجامعية،

 .9789772719159 مكتبة ابن سينا،

 مكتبة بستان المعرفة

 مكتبة بستان المعرفة

 ؛.مكتبة ابن سيناء

 ؛.مكتبة ابن سيناء

 9772714043 مكتبة ابن سينا

 كانزا جروب ،

 مكتبة جرير

 9789776284395 شمس للنشر والتوزيع

 977271731x مكتبة ابن سينا

 9773454312 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9774220951 الدار الجامعية

 9789776279070 دار البراء،

 مكتبة بن سينا

 مكتبة الدار الجامعية

 مكتبة الدار الجامعية

 9773890570، كمبيوساينس

 9774551457 دار الفاروق،

 977393 مكتبة بستان المعرفة

 977393 مكتبة بستان المعرفة

 9770266787 دار المعارف،



 9770266787 دار المعارف،

 9770315001 منشأة المعارف

 9773160254 دار النشر للجامعات،

 9773454460 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773454460 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773931056 بستان المعرفة ،

 9789953869863 مكتبة لبنان ،

 9789953636382 دار العلم للماليين

 9789772814266 المكتبة األكاديمية ،

 9789772814266 المكتبة األكاديمية ،

 977281319x المكتبة االكاديمية،

 977281319x المكتبة االكاديمية،

 9772812517 المكتبة االكادمية

 9772812517 المكتبة االكادمية

 0393321932 الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،

 0393321932 الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية ،

 9772810476 المكتبة االكاديمية

 9772810476 المكتبة االكاديمية

 9772810727 المكتبة االكاديمية ،

 9772813343 المكتبة األكاديمية

 9772813343 المكتبة األكاديمية

 9774221397 الدار الجامعية،

 9774221397 الدار الجامعية،

 9789774221806 الدار الجامعية،

 9789774221806 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية،

 الدار الجامعية ،

 الدار الجامعية ،

 9773454312 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9773454312 دار الفاروق للنشر والتوزيع

 9789776974198 الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات

 9789776974198 الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات

 977176506x، دار الفكر العربى 

 977176506x، دار الفكر العربى 

 9770261815 دار المعارف ،

 9770261815 دار المعارف ،

 دار المعارف

 دار المعارف

 9770266647 دار المعارف

 9770266647 دار المعارف

 977026881x دار المعارف

 97897702718 دار المعارف

 978977027168 دار المعارف

 977026797 دار المعارف

 مكتبة المعارف الحديثة

 9773930432 مكتبة بستان المعرفة،



  دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع،

 9773080218 دار العلم وااليمان،

 دار المعارف ،

 9770250902 دار المعارف،

 9770261262 دار المعارف

 9770257834 دار المعارف

 2089202977 دار المعارف

 9770244856 دارالمعارف ،

 9770200806 دار المعارف

 978977027168 دار المعارف

 9770268402 دار المعارف

 9770250902 دار المعارف،

 9770250481، دار المعارف

 9770257834 دار المعارف

 9770261262 دار المعارف

 دار المعارف ،

 2089202977 دار المعارف

 9770244856 دارالمعارف ،

 9770200806 دار المعارف

 9770259527 دار المعارف

 9770264962 دار المعارف،

 دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير ؛ذذذذذذذذذذذ

 9789776226036، الدار المصرية للعلوم

 .9777296282 مؤسسة االهرام،

 .9777296711 مؤسسة االهرام،

 .9771014684 دار الفكر العربى،

 9789770262738 دار المعارف

 977287234x، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع

 9772877554 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،

 9772876957 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،

 9772877058 دار الكتب العلمية للنشر،

 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،

 9772877449 دار الكتب العلميةلنشر والتوزيع

{ ن. د }، 9772876221 

 9772876329، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 المكتبة المصرية،

 المكتبة المصرية،

 المكتبة المصرية

 المكتبة المصرية

 9774113926 المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،

 9774113926 المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،

 .9774113470 المكتبه المصريه،

 .9774113470 المكتبه المصريه،

 .9774113470 المكتبه المصريه،

 .9774113470 المكتبه المصريه،

 المكتبة المصرية



 المكتبة المصرية

 9789776274792 الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،

 9789776274365 الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،

 المكتبة المصرية

 المكتبة المصرية

الشركة العربية المتحدة للتسويق

 والتوردات ،

 977411325x المكتبة المصرية للطباعة والنشر،

 دار المريخ للنشر

 دار المريخ للنشر

 دار المريخ للنشر

 دار المريخ للنشر

 دار الحديثة

 9770908746، دار الشروق

 مطبعة محمد علي صبيح

 دار المقطم ،

 9774081080 دار الفاروق لالستثمارات الثقافية،

 .9772466147 دار المعارف ،

 9770230928 دار المعارف،

 : 9770260746 دار المعارف ،

 دار المعارف ،

 9772477971 دار المعارف،

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 دار المعارف

 .مكتبة التراث 

 .مكتبة التراث 

 دار الرشاد ،

 دار الرشاد ،

 مكتبه معروف،

 9771475118 الدار العربية للنشر

 مكتبة المعارف الحديثة

 دار الجامعات المصرية

 9775735769 كمبيوساينس ،

 9773059200 الهيئة العامة لقصور الثقافة ،

 9772580055 الدار العربية للنشر والتوزيع

[ ن.د. :م.د .] 

 9771360167 دار ماكجروهيل للنشر

 الدار العربية ،

 9771341197 مكتبة ابن سينا،

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 الدار الجامعية

 مؤسسة شباب الجامعة

 دار المعرفة الجامعية

 دار المطبوعات الجديدة للطباعة والنشر

9789776274556 



 دار المطبوعات الجديدة

 دار المطبوعات الجديدة

 دار المعارف

 دار المريخ للنشر

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة الملك سعود

 دار الكتاب الحديث

 9772231484 جامعة القاهرة ، التعليم المفتوح

 دار الكتب العلمية

 دار المعارف

 الدار الجامعية

 دار المعارف

 9770397288 منشأة المعارف للنشر

 مكتبة األهرام

 مركز األهرام للترجمة والنشر

 دار المريخ للنشر

 9770231924 دار المعارف،

[ ن.د ] 

 977030090x نشأة المعارف،

 9770397288 منشأة المعارف للنشر

 9772810182 المكتبه االكاديميه،

 977.04.4123 دار النهضة العربية

 9772873591، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

 د ن

 9772581965 الدار العربية للنشر و التوزيع

[ ن.د. :م.د .] 

 الدار العربية للنشر و التوزيع

 9775236053 العربية لعلوم الحاسب ،

 المؤلف

[ ن.د ] 

 9771994093 مكتبة الفيروز

 4775030315 للمؤلف

 الدار العربية للنشر

 9772580373 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9772580373 الدار العربية للنشر والتوزيع

 9775201411 االمكتبة االكاديمية،

 المكتبة األكاديمية

 الدار العربية ،

 الدار العربية للنشر والتوزيع

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل

 9771475347 الدار العربية للنشر والتوزيع،

 9775735025 .كمبيوساينس

 منشأة المعارف

 مكتبة ابن سينا

 مكتبة األنجلو المصرية

 الشركة العربية للنشر والتوزيع



 مكتبة األنجلو المصرية

 مكتبة بن سينا

 جامعة الموصل

 الدار العربية للنشر و التوزيع
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