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 العنوان

  املعارف العامة

رقم  املؤلف

 الرف
نسخة3 قابمة رؤوس الموضوعات العربٌة الكبري  1 شعبان خلٌفة، محمد عوض العاٌدى  

تألٌف شعبان عبدالعزٌز خلٌفه، محمد  نسخة 2  مداخل األسماء العربٌة القدٌمة
  عوض العاٌدي

  احمد محمد منصور دلٌل المطبوعات المصرٌة
ناصر محمد السوٌدان، محسن السٌد   المؤلفٌن واالعالم العربمداخل  

  العرٌنى
  السٌد فهمى على  علم النفس البٌبى

حسٌن عبدالحى قاعود، محمد أنور حسٌن   الحقٌقة الكاملة عن انفلونزا الطٌور و صحة األنسان 
  زوق

الجرٌمة و المجرم فى ضوء علم األجتماع الجنابى و علم النفس  
  القضابى

  محمد على سكٌكر
  حسنً عبد الرحمن الشٌمً  مقومات الدور التربوي للمكتبات المدرسٌة 

  كارم السٌد غنٌم  الصٌام و صحة األنسان
  مجاهد خلف  القرضاوي بٌن االخوان و السلطان 
  صبرى عبد الرءوف  الزواج و الطالق و العالقات غٌر المسبولة 

  أحمد عبدالرحمن  السٌرة النبوٌة الحوارات المطرة فى 
  سعاد إبراهٌم صالح  العالقات الزوجٌة على اإلنترنت 

  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  رواق عربى 
  دار الجمهورٌة للصحافة  اسماعٌل ٌاسٌن 

  محمد رضوان  بركان الحب و الغضب
  حسن نصر أحمد اسماعٌل  الرٌاضٌات حٌاتى 
  دار الجمهورٌة عام المعارك السٌاسٌة 2006 

  دار الجمهوربة للصحافة  الدٌن و الحرب فى زمن بوش 

  ٌسري محمد أبو العال نسخة 2  علم المصطلحات القانونٌة
إعداد شعبان عبد العزٌز خلٌفة، محمد   التصنٌف العشرى القٌاسى للمكتبات المدرسٌة والعامة 

  عوض العاٌدى
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شعبان عبدالعزٌز خلٌفة، محمد عوض  الفهرٌة الوصفٌة للمكتبات ومراكز المعلوماتموسوعة  
  العاٌدي

  إعداد أحمد أنور عمر  مصادر المعلومات فى المكتبات 
تألٌف لورانس بلوك ؛ ترجمة و تقدٌم   كتابة الرواٌة من الحبكة الً الطباعة

 2 صبري محمد حسن
مٌج رٌد، كاثلٌن روتش ناجى حسٌن ناجى،   التدرٌب على الحٌاة 

  ؛ اخراج فنى جمال عبدالغفار
  صالح مازن  فن المقابلة الشخصٌة

  محمد على سكٌكر  8002تشرٌعات صادرة  
قانون انشاء المحاكم االقتصادٌة واثرة فى تطوٌر االقتصاد واالستثمار  

  فى ضوء التشرٌع والفقه والقضاء
  محمد على سكٌكر

  محمد جبرٌل   مالمح مصرٌة 
  أحمد سلٌمان  0000الساعة  
  سعاد ابراهٌم صالح  حكمة الصٌام و احكامه 

  نوال مصطفى  نجوم على شاطا الحٌاة 
  محمد ثروت، أشرف مروان   الحقٌقة و الخٌال 

  إعداد و ترجمة و تقدٌم صبرى محمد حسن  إٌران فى عٌون األنجلٌز
  ؛ ترجمةصبري محمد حسنهٌام ماكوبى   محاكمة الٌهودٌه 
  شعبان عبد العزٌز خلٌفة. التربٌة المكتبٌة فى المدرسة العربٌة / 

ناهد حمدى أحمد ؛ مراجعة محمد أحمد   الوثابق ونظم التصوٌر المٌكروفٌلمى
  عبدالنبى

  زاهر احمد  تكنولوجٌا التعلٌم 
  جون كوربٌن ؛ ترجمة محمد أمان تألٌف  تصمٌم نظم المكتبات المبنٌة على الحاسب اإللكترونى 
تألٌف فنسنت بلٌدٌن ؛ تعرٌب محسن شاكر   تصمٌم الكتاب وإنتاجه 

  عبدالعال، ماهر محمد قط
كمال عرفات نبهان ؛ تقدٌم سعد محمد   الذاكرة الخارجٌة وامتدادتها 

  الهجرسً، حشمت محمد علً قاسم
  فتحى عبدالهادىتألٌف محمد   دراسات فى المكتبات والمعلومات 
  شعبان عبدالعزٌز خلٌفة  قاموس البنهاوى الموسوعى فى مصطلحات المكتبات والمعلومات 

شعبان عبدالعزٌز خلٌفة، محمد عوض  موسوعة الفهرٌة الوصفٌة للمكتبات ومراكز المعلومات
  العاٌدي



                                                                              

 مكتبة كلٌة الحقوق _ جامعة بنها
 كتب ) معارف عامة (

 

  نارٌمان إسماعٌل متولً  إقتصادٌات المعلومات
محمد فتحً عبد الهادي، أسامة السٌد   المكتبات والمعلوماتدراسات فً تعلٌم 

  محمود
  تألٌف بولٌن أثرتون ؛ ترجمة حشمت قاسم  مراكز المعلومات 

  المكتبة االكادٌمٌة  نحو توظٌف تكنولوجٌا المعلومات لتطوٌر التعلٌم فى مصر 
  تألٌف محمد محمد الهادى  اإلدارة العلمٌة
  شعبان خلٌفه   والمكتبات فى قطرتطور الكتب 

 2 شعبان عبدالعزٌز خلٌفة   تزوٌد المكتبات بالمطبوعات 
  محمد محمد الهادى  إدارة األعمال المكتبٌة المعاصرة 
  تحرٌر محمد محمد الهادى  نحو توظٌف تكنولوجٌا المعلومات لتطوٌر التعلٌم فى مصر 

  محمد فرٌد أبوحدٌد بكالفرد ج.بتلر ؛ عربه   فتح العرب لمصر
  سمٌر الجمل  باى باى امرٌكا 

  السٌد عبدالرءوف  أسماء اضاءت التارٌخ
محمود عبدالفتاح عنان، مصطفى حسٌن   قراءات فى البحث العلمى 

  باهى
  تألٌف ولٌم ستادٌن ؛ ترجمة أحمد هرٌدى  فاروق ملك مصر

  مصطفى عبدالغنى  تحوالت الرواٌة العربٌة 
  دار الجمهورٌة  وثابق دٌمقراطٌة مبارك

  سكاون بلنت ؛ ترجمة صبرى محمد حسن  مستقبل اإلسالم 
  تحرٌر و مراجعة عثمان الدلنجاوى   8002مصر 

  محمد سٌد محمد ، لٌلى محمد الهباء  8002انفلونزا الطٌور  
  محمد فتحى فرج  أعجاز القرآن فى الفكر المعاصر 

محمد أنور حسٌن مرزوق، عادل محمد   الخنازٌرانفلونزا 
  عبدالعزٌز النوٌشى

  عبد التواب مصطفى  المخطط الصهٌونً 
  ٌوسف الشارونى  التربٌة فى علم التغذٌة 
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  محمد على سكٌكر  قراءة فى الثقافة القانونٌة

   
 3 مجاهد خلف  الصٌام فى الحر و التدٌن المغشوش

  محمد الشافعى   الناصر صالح الدٌن
  عبدالرازق قناوى  الزواج و مشكالته فى مصر والدول العربٌة

  نورا أمٌن  فن المطالبة بالحق 
  سمٌر رجب سلٌم  الصحة المهنٌة و تأمٌن اصابات العمل

دوجالس ألٌن، دوٌت ألٌن ؛ إعداد قسم   8+8المعادلة 
  الترجمة بدار الفاروق

  ؛ تقدٌم إبراهٌم عوض عالء قاعود  األصٌل والمكتسب
  محمد جبرٌل  للشمس سبعة ألوان 

  عبد الرازق محمد قناوى  رسالة إلى العالم
  أحمد نوار ؛ تقدٌم محمود أمٌن العالم   نهر الفن 
عبدالباسط محمد أمٌن سلٌمان ؛ تقدٌم و   محمد صلى هللا علٌه وسلم فى عٌون الغرب 

  إشراف على عبدالباقى شحاته
  نشات الدٌهى  مصطفى كامل 
  أحمد المنزالوى  عهد اللٌل 
  هشام البسطوٌسى  العقم بٌن الواقع و الخٌال 

  البٌر باٌٌه ؛ ترجمة محمد مندور  التارٌخ الفكري والسٌاسً لألعالن العالمً لحقوق األنسان
  تألٌف صالح عثمان   النموذج العلمً بٌن الخٌال والواقع 

اإللكترونٌة والدخول إلى عصر التخرٌب والضٌاع العلمى، أو،وأد العقول 
  العقل والعودة لألسطورة

  عصام الدٌن محمد على
  أحمد المنزالوى  ثوار ٌولٌو و المنجمون 
  محمد أبوزهاد أبوزٌد، أحمد فكرى محمود  المبسط و المفٌد فى وٌندوز فٌستا 

  عبد الحلٌم محمد منصور  األحكام الفقهٌةموت جذع المخ بٌن المستجدات الطبٌة و 
  أحمد المنزالوى  8000 - 0593الجمهورٌة جرٌدة الشعب 
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  محمد علً سكٌكر  حقوق الطفل فى الشرابع والتشرٌع
  حمزة النشرتى، عبدالحفٌظ فرغلى  موسوعة القصص اإلسالمى لألطفال

  محمد فٌاض  أمراض الطفٌلٌات فى األنسان 
  عبدالرحمن فهمى   العالمطرابف كأس 

هارى سانت جون فٌلٌبى ؛ ترجمة صبرى   حاج فى الجزٌرة العربٌة و اٌران
  محمد حسن

  إعداد محسن أحمد الخضٌرى  اإلدارة الموقفٌة
 3 طارق بن علً الحبٌب  كٌف تحاور؟

  جمال البنا  تعمٌق حاسة العمل فً المجتمع االسالمً
شوقى عطاهللا الجمل، عبدهللا عبدالرازق   األفرٌقىرواد التحرر الوطنى  

  إبراهٌم
  محمد فتح هللا  امسك حكومة 

  جون ماك جٌنٌس ؛ ترجمة أحمد هرٌدى  عابلة كٌنٌدى
  محمد جاب هللا   الكأس الفضٌة للكرة األفرٌقٌة 8002مصر 

  نشات الدٌهى  التعلٌم و سنٌنة
  أسامة السٌد عبد السمٌع  الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون المصرىنقل و زراعة أعضاء األنسان بٌن 

  مجدى محمد أبو العطا  تعرف على الحاسب الشخصى

  محمود الشرٌف نسخة 2  موسوعة مصطلحات الكمبٌوتر
  سٌد أحمد على الناصرى  علم التارٌخ وفن كتابته ومناهج البحث فٌه

  األنتاجفرٌق فرسان   Access معا فى عالم برمجة
  هشام رشوان   ساعة 80فى  Word 2000 تعلم 

  هشام رشوان  ساعة80فى  Windows 98 تعلم
  اٌمن العشرى  المرجع فى أساسٌات وأسرار الحاسب اآللى للمبتدبٌن 

  أشرف عوض  سلسلة مشروعك الصغٌر من المنزل
  مجدى محمد أبوالعطا، محمد حامد  Windows Multimedia استخدام 
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  مجدى محمد أبوالعطا، محمد حامد   Windows Multimedia استخدام
  مجدى محمد أبوالعطا  3D STUDIOالمرجع األساسى لمستخدمى  
  مجدى محمد أبو العطا  فى ٌوم واحد Excel 97 تعلم

  دان جوكن نسخة2  الكمبٌوتر للمبتدبٌن

  دان جوكن نسخة 2  لوٌندوز للمبتدبٌن 59وورد  
  دان جوكن  لوٌندوز للمبتدبٌن 59وورد  

  جرٌج هارفى  لوٌندوز للمبتدبٌن 59اكسٌل 
  محمد علً الصافوري  النظم القانونٌة القدٌمة لدي الٌهود و االغرٌق و الرومان

   

   

 4 مجدى محمد أبوالعطا نسخة Excel 5 for windows  3 المرجع االساسى لمستخدمى 
  مجدى محمد ابو العطا  visual basic for Windows لمستخدمىالمرجع االساسى 

  سمٌر محمد محمود  الحاسب اآللى وتكنولوجٌا صناعة الصحف 
عمرو عنانى ؛ مراجعة مجدى محمد ابو   Powerpoint 4.0 المرجع االساسى لمستخدمى

  العطا
بإعتماد  Microsoft Windows 3.1 المرجع األساسى لنظاما لتشغٌل

  اللغة العربٌة
  مجدى محمد أبو العطا

 9المرجع فى أساسٌات و أسرار برنامج الجداول االلكترونٌة اكسل 
  باصدارٌه االنجلٌزى و العربى

  أٌمن العشرى
  فرٌق فرسان االنتاج  Office 95 معا فى عالم احتراف

  مجدى محمد أبوالعطا  3D STUDIOالمرجع األساسى لمستخدمى  
  مجدى محمد أبو العطا  Access المتقدمة باستخدام قاعدة البٌاناتالبرمجة 

 9المرجع فى أساسٌات و أسرار برنامج الجداول االلكترونٌة اكسل 
  باصدارٌه االنجلٌزى و العربى

  أٌمن العشرى
  عزب محمد عزب، مجدي محمد أبوالعطا  ++ C/C المرجع األساسى لمستخدمى
  عزب محمد عزب، مجدي محمد أبوالعطا  ++ C/C المرجع األساسى لمستخدمى

  احمد سٌد مصطفى  5000ادارة الجودة الشاملة واالٌزو  
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  زاهر احمد   تصمٌم وانتاج الوسابل التعلٌمٌة
السٌد السٌد النشار، محمد فتحً عبد   تارٌخ المكتبات فً مصر 

  الهادي، جوزٌف نسٌم ٌوسف
  احمد عبد هللا العلً  المكتبات المدرسٌة و العامة 

سعود عبد هللا الحزٌمى؛ اعداد بسام عبد  دلٌل المراجع
  الغنى صبرة

  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك نسخة 25  فتح العرب لمصر
  هشام رشوان  ساعة 80فى  Word 2000 تعلم 

  مجدى محمد أبو العطا  المرجع األساسى لقاعدة البٌانات
  مجدى محمد أبو العطا  الحاسبات و تطورهاصٌانة 

 5 الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك  فتح العرب لمصر 
  خالد ٌحٌى زكرٌا  3D Studioمعا فى 

  مجدى محمد أبو العطا   فى ٌوم واحد Excel 97 تعلم 
  مجدى محمد أبو العطا  فى ٌوم واحد Word 97 تعلم
  مجدى محمد أبو العطا  فى ٌوم واحد Excel 5 For Windows تعلم
  جرٌج هارفى  لوٌندوز للمبتدبٌن 59اكسٌل  

  اٌمن العشرى  المرجع فى اساسٌات واسرار شبكة الشبكات
  اٌمن العشرى  المرجع فى اساسٌات واسرار شبكة الشبكات 

بإعتماد  Microsoft Windows 3.1 المرجع األساسى لنظاما لتشغٌل

  اللغة العربٌة
  مجدى محمد أبو العطا

  عزب محمد عزب  C-Language المرجع األساسى لمستخدمى
  حسنى عبد الرحمن الشٌمى  الالورقٌة، أو، الكتاب الورقى بٌن البقاء والزوال

  تألٌف فرٌق فرسان االنتاج نسخة Microsoft Visual C  2 ++ معا فى عالم احتراف
  مجدى محمد أبو العطا  فى ٌوم واحد Word 6For Windows تعلم وورد

  محمد رفعت الشناوى  للنوافذ 08كتاب التدرٌب األساسى أوتوكاد 
  بٌتر كولٌتزٌك، بول دورسٌى  باٌبل 8جافا 
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  بٌتر كولٌتزٌك، بول دورسٌى  أوراكل دٌفلوٌر النماذج و التقارٌر المتقدمة
  المعهد الدولً لتوحٌد القانون الخاص  بالعقود التجارٌة الدولٌةمبادئ ٌونٌدروا المتعلقة 

  مجدى محمد ابوالعطا  Word 95 المرجع األساسى لمستخدمى
  محمد رفعت الشناوى  للنوافذ 08كتاب التدرٌب األساسى أوتوكاد  

  مجدى محمد أبوالعطا نسخة Excel 5 for windows  2 المرجع األساسً لمستخدمً

  مجدى محمد أبوالعطا نسخة 2  فى ٌوم واحد Access 95 - Access 97 تعلم
  خالد محمود عبدالغنى نسخة ksom8 2  رحلة إلى عالم اإلنترنت

  مجدى محمد أبو العطا  فى ٌوم واحد Word 97 تعلم

  زٌن عبد الهادى  نسخة2ت اإلنترن
  مجدى محمد أبو العطا  Access البرمجة المتقدمة باستخدام قاعدة البٌانات

  خالد ٌحٌى زكرٌا  3D Studioمعا فى 

   

 6 الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك نسخة 3  فتح العرب لمصر
إعداد شعبان عبد العزٌز خلٌفة، محمد   التصنٌف العشرى القٌاسى للمكتبات المدرسٌة والعامة 

  عوض العاٌدى
  ىمحمد محمد الهاد  السرٌع للمعلومات وتحدٌات التنمٌة القومٌةنحو تمهٌد الطرٌق المصرى 

  حشمت قاسم  دراسات فى علم المعلومات
  أحمد بدر  مصادر المعلومات فى العلوم والتكنولوجٌا

  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك نسخة 2  فتح العرب لمصر
  محمد علىعصام الدٌن   المعتزلة فرسان علم الكالم

  محمد محمود عبد الحمٌد أبو قحف  مذاهب التفكٌر العلمى و الفلسفى االسالمى و العربى الحدٌث و المعاصر
  عبدالفتاح أحمد فؤاد  فى األصول الفلسفٌة للتربٌة عند مفكرى اإلسالم

  أحمد خٌري كاظم، جابر عبد الحمٌد جابر  الوسابل التعلٌمٌة والمنهج
  حشمت قاسم  المعلوماتخدمات 

 جاك مٌدوز ؛ ترجمة حشمت محمد على   آفاق األتصال ومنافذه فى العلوم والتكنولوجٌا
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 قاسم
أبى الولٌد محمد بن رشد ؛ تحقٌق سلٌمان   تهافت التهافت

  دنٌا
  [.مٌالد زكى غالب ...]واخ  مشكالت فلسفٌة

  عطٌات أبو السعود  فلسفه التارٌخ عند فٌكو
  كارل بوبر ؛ ترجمة بهاء دروٌش  الحٌاة باسرها حلول لمشاكل

  على سامى النشار  نشاة الفكر الفلسفى فى اإلسالم
  شوقى سالم  نظم المعلومات و الحاسب اإللكترونى

نٌفوال جرٌمال ؛ ترجمة ماهر جوٌجاتى ؛   تارٌخ مصر القدٌمة
  مراجعة زكٌة طبو زاده

  ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بكالفرد   فتح العرب لمصر
  مدحت كاظم، حسن عبدالباقً  الخدمة المكتبٌة المدرسٌة
  أحمد أنور عمر  المعنً االجتماعً للمكتبة

  محمد علً الصافوري  مقدمات فً المنطق القانون
  حرٌر مٌشٌل جورمان، بول و. ونك  قواعد الفهرسة األنجلو أمرٌكٌة

  محمد أمٌن البنهاوى  فى المكتباتادارة العاملٌن 
  محمد علً الصافوري  مقدمات فً المنطق القانون

  سٌد محمد السٌد محمود  انهٌار الدولة العثمانٌة و األسباب
 6 الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك  فتح العرب لمصر

نعمات سٌد اعداد محمد فتحى عبدالهادى،   المصادر المرجعٌة المتخصصة
  احمد مصطفى، اسامة السٌد محمود

  فضل هللا محمد اسماعٌل  الدولة المثالٌة بٌن الفكر األغرٌقى و الفكر اإلسالمى
كولن هارٌسون، روز مارى بٌنهام ؛   أسس تنظٌم المكتبات والمعلومات

ترجمة أسماء زكى المحاسنى، ناصر محمد 
 السوٌدان، حمد عبدهللا عبدالقادر

 

أبى الولٌد محمد بن رشد ؛ تحقٌق سلٌمان   تهافت التهافت
  دنٌا

  على عبد المعطى محمد  سورٌن كٌركجارد
  خالد حربً  الكندي والفارابً
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  محمود السقا  الحكٌم إٌبوور وفلسفة الحكم فً مصر الفرعونً
أبى الولٌد محمد بن رشد ؛ تحقٌق سلٌمان    تهافت التهافت

  دنٌا
  السٌد العربى حسن  المنطقى لألحكام فى ضوء التغٌرات االجتماعٌة االستدالل

  محمد على الصافورى  مقدمات فى المنطق القانونى
الفرد هٌشٌل ؛ نقلة الى العربٌة شعبان   تارٌخ المكتبات

  عبدالعزٌز خلٌفة

  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك نسخة 2  فتح العرب لمصر

   

   
 7 عصام الدٌن محمد على  صحوة العقل مع تارٌخ المذاهب الفلسفٌة

  أحمد محمد على الحرٌثى  الحرٌة والمسبولٌة بٌن المعتزلة وفلسفة القانون
  منى أحمد ابو زٌد  المدٌنة الفاضلة عند ابن رشد

  زٌن الدٌن محمد عبدالهادى األنظمة اآللٌة فى المكتبات
  تألٌف عزت ذكى حامد قادوس  القدٌمةآثار اإلسكندرٌة 

  السعٌد داود ؛ تقدٌم شعبان خلٌفة  النشر العابلى فى مصر
  أمثال هادى الحوٌلة  القلق واالسترخاء العضلى
  محمد عمارة  فى فقه الحضارة االسالمٌة

  محمد عبد السمٌع فرج هللا  بحث فً طرق داللة اللفظ علً المعنً عند االصولٌٌن
  مصطفى سٌد أحمد صقر  نظرٌة الدولة عند الفارابً

أبو قاسم عمر بن ابً الحسن ابن المرشد   دٌوان ابن الفارض
  ابن علً ابن الفارض

  عطٌات أبو السعود  االمل و الٌوتوبٌا فى فلسفة ارنست بلوخ
  رجب أحمد الكلزة، حسن على مختار  المواد األجتماعٌة بٌن التنظٌر و التطبٌق

  محمد رفعت اإلمام  0583-0292القضٌة األرمٌنٌة فً الدولة العثمانٌة 
  .عصام الدٌن محمد على  تارٌخ الفلسفه االسالمٌه
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  السٌد عبد الحمٌد فوده نسخة 2  مبدأ المساواة ومدى تطبٌقه فً مصر
   صوفً حسن أبوطالب  العصرٌن البطلمً والرومانً

  حسٌن ذكً عبد اللطٌف  عهد محمد علً وخلفابه تطور النظام العقابً المصري فً
  زا لٌفٌن ؛ ترجمة بشٌر السباعى  الفكر االجتماعى والسٌاسى الحدٌث فى مصر والشام

تألٌف جلٌن تٌندر ؛ ترجمة محمد مصطفى   الفكر السٌاسً
  غنٌم

  ابراهٌم الساٌح  مدابن صالح من مملكة األنباط إلى قبٌلة الفقراء
   صوفً حسن أبوطالب القانون فً مصرتارٌخ 

فضل هللا محمد اسماعٌل ؛ تقدٌم   الدولة المثالٌة بٌن الفكر األغرٌقى و الفكر اإلسالمى
  عبدالرحمن خلٌفة

  عبدالمنعم البدراوى  تارٌخ القانون الرومانى
  على بدوى  مبادئ القانون الرومانى

  حسنٌن جودةجودة   جغرافٌة العالم القدٌم اإلقلٌمٌة
  ٌسرى الجوهرى  دراسات فى الجغرافٌة التارٌخٌة

 7 سمٌر عبدالمنعم أبوالعٌنٌن  المبادئ العامة لتارٌخ النظم و الشرابع
  صالح الدٌن الشامى  وجود راسخ عرٌق و حضور منفتح ال ٌغٌب : رؤٌة جغرافٌةمص

  أبً عبد هللا بن محمد المدٌنً  سٌرة أحمد بن طولون
  رمسٌس عوض  محاكم التفتٌش فى إسبانٌا

صالح الدٌن على الشامى، زٌن الدٌن عبد   جغرافٌة العالم اإلسالمى
  المقصود

فضل هللا محمد اسماعٌل ؛ تقدٌم   الدولة المثالٌة بٌن الفكر األغرٌقى و الفكر اإلسالمى
  عبدالرحمن خلٌفة

  الدٌن محمد علىعصام   صحوة العقل مع تارٌخ المذاهب الفلسفٌة
  خالد أحمد حسنٌن على حربى  األخالق بٌن الحالل والحرام والصواب والخطأ

جٌوفانى باتٌستا بلزونى ؛ ترجمة عالء   بلزونى فى مصر
الدٌن محمود عبدالرحمن ؛ مراجعة 

 عبدالرحمن عبدهللا الشٌخ
 

األول بواكٌر الثقافة اإلسالمٌة وحركة النقل والترجمة من آواخر القرن 
  حتى منتصف القرن الرابع الهجري

  عصام الدٌن محمد علً
ٌسرٌة عبد العزٌز حسنً ؛ مقدمة زاهً   دلٌل اإلسكندرٌة التارٌخً واألثري

  حواس
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  مورٌس كٌن ؛ ترجمة قاسم عبده قاسم  حضارة اوروبا العصور الوسطً
ترجمة سمٌر محمد منظور نعمانً ؛   الثورة اإلٌرانٌة فً مٌزان اإلسالم

  عبدالحمٌد إبراهٌم
  سامٌة محمد جابر  علم اجتماع القانون

  محمد سعٌد فرح  ما علم األجتماع
االسالم والحضارة العربٌة فً آسٌا الوسطى بٌن الفتحٌن العربً والتركً 

  هـ009 -80
  حسن احمد محمود

  عبدالحلٌم نبٌلة محمد  معالم التارٌخ الحضارى والسٌاسى فى مصر الفرعونٌة
  عبد الفتاح محمد وهٌبه  مصر والعالم القدٌم

  عبدالفتاح محمد وهٌبه  مصر والعالم القدٌم 
  ٌسرى الجوهرى  الفكر الجغرافى والكشوف الجغرافٌة

دراسات جٌومورفولوجٌة و مناخٌة تطبٌقٌة   الجغرافٌة الطبٌعٌة لصحارى العالم العربى
   فى مجال التنمٌة االقتصادٌة

   
 8 محمد جالء ادرٌس  مناهج البحث العلمً نظرٌا و تطبٌقٌا

  حمدي رجب عطٌة  األصول المنهجٌة العداد البحوث والرسابل الجامعٌة 
عبدالمنعم عامر جاد محمد، المتولى   أسس كتابة الرسابل العلمٌة والبحوث

  عبدالسمٌع المتولى الغمرٌنى
  مارتٌن دٌنسكومب ؛ ترجمة خالد العامرى  The good research guide = دلٌلك العلمى إلجراء األبحاث

  محمد زغلول سالم  األدب فً عصر العباسٌٌن
  حسن احمد محمود، احمد ابراهٌم الشرٌف  العالم االسالمً فً العصر العباسً

  محمد جمال الدٌن سرور  الدولة الفاطمٌة فً مصر
  نبٌل عبٌد، حمدى عمر. الفراعنة / حٌاة المصرٌٌن القدماء فى عصر

  سٌد أحمد علً الناصري  اإلغرٌق
  حمدي رجب عطٌة  األصول المنهجٌة العداد البحوث والرسابل الجامعٌة

  السٌد العربى حسن  أصول القانون الكنسى
  عمر فؤاد عمر  أسس و قواعد البحث العلمً فً تطبٌقها على البحث القانونً
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  محمد السٌد عرفة  القانونى والبحث العلمىأصول المنطق 
  صابر محمد دٌاب حسٌن  الدولة اإلسالمٌة فً العصر العباسً

  صالح الدٌن الهادى  إتجاهات الشعر فى العصر األموى
  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك  فتح العرب لمصر

  صالح الشذرطٌبة   ألفاظ الحضارة العباسٌة فً مؤلفات الجاحظ 
  محمد محمد الهادى  أسالٌب إعداد وتوثٌق البحوث العلمٌة 

  أحمد بدر  أصول البحث العلمى ومناهجه

  رأفت الكمار نسخة 2  الحاسوب ونظم ادارة قواعد البٌانات
  عبدالعزٌز سلٌمان نوار  تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة

  محمد الخضرى  محاضرات تارٌخ األمم اإلسالمٌة

 نسخة 6  تارٌخ العلم
 

جورح سارتون ; ترجمة لفيف مه 

  ; العلماء
 

  حسن عبد الحمٌد نسخة 3  قاعدة السابقة القضابٌة فً النظم القانونٌة األنجلو أمرٌكٌة
  محمد فٌاض، سمٌر ادٌب  االمومة والطفولة فى مصر القدٌمة

  تألٌف أحمد عبدالمنعم حسن  أصول البحث العلمى
 8 عبد الناصر ابو زٌد  المنهجٌة إلعداد رسابل الماجستٌر والدكتوراهالمراحل 

تألٌف سٌف اإلسالم بن سعود بن عبد   تنهٌدة العربً األخٌرة
  العزٌز آل سعود

  محمد السعٌد رشدي  كٌف تكتب بحثا أو رسالة قانونٌة
محمود عبدالفتاح عنان، مصطفى حسٌن   قراءات فى البحث العلمى

  باهى
  حمد سلٌمان المشوخى  تقنٌات ومناهج البحث العلمى

  أحمد إبراهٌم عبد التواب  أصول البحث العلمً فً علم القانون

   

   

 9 تحرٌر على الدٌن هالل نسخ 11  موسوعة مصر الحدٌثة 
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أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن  نسخ 7+  نسخ 6  لسان العرب
  منظور

 11 ٌوسف شاللة  للمصطلحات القانونٌة والتجارٌة والمالٌةالمعجم العملً 
مجدالدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادى ؛   القاموس المحٌط 

قدم له وعلق على حواشٌه أبوالوفا نصر 
 الهورٌنى المصرى الشافعى

11 

 11 دار المشرق المنجد فً اللغة واالعالم
 11 حارث سلٌمان الفاروقً  المعجم القانونً 

 9 فاروق حسنى  دمٌاط تراث و حراس
 11 عبد الفتاح مراد  المعجم القانونى رباعى اللغة 

  مجدالدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادى   القاموس المحٌط
أبً المحاسن المفضل بن محمد بن مسعود   تارٌخ العلماء النحوٌٌن من البصرٌٌن والكوفٌٌن وغٌرهم

الفتاح محمد  التنوخً المعري ؛ تحقٌق عبد
 الحلو

 

  مجدي وهبه، وجدي رزق غالً  معجم العبارات السٌاسٌة الحدٌثة
ابن القٌم الجوزٌة ؛ تحقٌق ومراجعة طه   زاد المعاد فى هدى خٌر العباد محمد خاتم النبٌٌن وإمام المرسلٌن 

  عبدالرؤوف طه
  مرادعبد الفتاح   موسوعة مصطلحات الجات و منظمة التجارة العالمٌة

  عبد الفتاح مراد  أصول البحث العلمً وكتابة األبحاث والرسابل والمؤلفات
  حارث سلٌمان الفاروقً  المعجم القانونً

  عدنان عابدٌن  معجم المصطلحات المحاسبٌة والمالٌة

  نبٌه غطاس نسخة 2  معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال
  مجدي وهبه، وجدي رزق غالً  الحدٌثةمعجم العبارات السٌاسٌة 

  هاشٌت أنطوان  مفردات اللغة القانونٌة
مجدالدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادى ؛   القاموس المحٌط

قدم له وعلق على حواشٌه أبوالوفا نصر 
 الهورٌنى المصرى الشافعى

 

  دابرة المعاجم مكتبة لبنان نسخة 2  قاموس االقتصاد والتجارة

   
 11 عبد الواحد كرم  معجم المصطلحات القانونٌة
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  جبران مسعود  معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقاً لحروفها االولً
  حارث سلٌمان الفاروقى  المعجم القانونى

 11 حارث سلٌمان الفاروقً نسخة 2  المعجم القانونً
 11 طبلٌةالقطب محمد القطب   رواد الفكر اإلسالمى فى العصر الحدٌث

  عزت ذكى حامد قادوس  مدخل إلى علم اآلثار الٌونانٌة والرومانٌة
  قبارى محمد اسماعٌل  مناهج البحث فى علم االجتماع

  سعد زغلول عبد الحمٌد  نسخ 5     تارٌخ المغرب العربً

  محمد نصر مهنا نسخة 2  الفتوحات اإلسالمٌة والعالقات السٌاسٌة فى آسٌا
  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك  لمصر فتح العرب

  مناع القطان  تارٌخ التشرٌع اإلسالمى
حمزة النشرتى، عبدالحفٌظ فرغلى،   السلطان الناصر صالح الدٌن األٌوبى

 11 عبدالحمٌد مصطفى
  .صالح حمود عثمان  الداروٌنٌة واألنسان

جونٌفٌٌف هوسون، دومٌنٌك فالبٌل ؛   األوابل الى األباطرة الرومانالدولة والمؤسسات فى مصر من الفراعنة 
ترجمة فؤاد الدهان ؛ مراجعة زكٌة طبوا 

 زاده
 

  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك  فتح العرب لمصر
األزمات األقتصادٌة و األوببة فى مصر فى عصر الممالٌك الجراكسة 

  (م0909-0328هـ/920-583)
  إبراهٌم إبراهٌم الجعٌدىشلبى 

  محمد زغلول سالم ( هـ 923 -هـ  202الدولة األولى )  -األدب فى العصر المملوكى 
  عبد الحمٌد البطرٌق  0590 - 0290التٌارات السٌاسٌة المعاصرة 

  عصام الدٌن محمد على  آفاق الحضارة اإلسالمٌة واألوروبٌة
  اإلمام محمد رفعت  0520-0252األرمن فً مصر 
  محمد رفعت اإلمام  0520-0252األرمن فً مصر 

  محمد فٌاض، سمٌر ادٌب  االمومة والطفولة فى مصر القدٌمة
  ابراهٌم الساٌح  جذور السلبٌة الشعبٌة فً مصر
 11 عزت زكى حامد قادوس  العمالت الٌونانٌة والهللٌنستٌة
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 12 زاٌد، السٌد محسوب نجمالسٌد محمد  نسخ 5  تطبٌقات الحاسب اآللً
  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك نسخة 8  فتح العرب لمصر

  محمد زغلول سالم ( هـ 923 -هـ  202الدولة األولى )  -األدب فى العصر المملوكى 
  حسن عبد الحمٌد  الفابدة فً الشرابع القدٌمة

-05”األقباط والٌهود منه قراءة جدٌدة فً الفتح اإلسالمً لمصر وموقف 
  ”م208-200هـ. /  80

  صالح الدٌن محمد نورا
  احمد عبدالرازق احمد  الحضارة االسالمٌة فً العصور الوسطى 

  هالة مصطفى  اإلسالم السٌاسى فى مصر من حركة االصالح إلى جماعات العنف
  عبد اللطٌف محمد خلٌفة  ارتقاء القٌم

  سعد الخادم السحرٌة الفن الشعبى والمعتقدات
  محمد علً سعد هللا  دراسات فً تارٌخ مصر و الشرق األدنى القدٌم فً تارٌخ مصر القدٌمة

  السٌد حنفى عوض  السٌاسة والمجتمع
  إستندرف ؛ ترجمة سلٌم حسن  دٌانة قدماء المصرٌٌن

  عبد الفتاح مراد  المعجم القانونى رباعى اللغة
  حارث سلٌمان الفاروقً  المعجم القانونً

  محمد عمارة  عندما أصبحت مصر عربٌة إسالمٌة
  عماد الدٌن خلٌل  رؤٌة إسالمٌة فً قضاٌا معاصرة

  ٌحٌى حقى ؛ اعداد ومراجعة فؤاد دوارة  صفحات من تارٌخ مصر
  الحسٌنى سلٌمان جاد  وثٌقة مؤتمر السكان و التنمٌة

  أمانى عبد المؤمن قحٌف  الحضاراتاشكالٌة الصراع و التعاٌش بٌن 
  محمود سالم زناتً  قصة السفور والنقاب

  تألٌف ابراهٌم عبده  تطور الصحافة المصرٌة
محمد علً سعد هللا ؛ تقدٌم محمد جمال   الدور السٌاسً للملكات فً مصر القدٌمة

  الدٌن مختار
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  نوارصالح الدٌن محمد   المرأة و دورها فً المجتمع المغولً
الترجمة الفرنسٌة بقلم كلٌر اللوٌت،  نصوص مقدسة ونصوص دنٌوٌة من مصر القدٌمة 

الترجمة العربٌة ماهر جوٌجاتً ؛ مراجعة 
 طاهر عبد الحكٌم

 

  حسٌن ذكً عبد اللطٌف  تطور النظام العقابً المصري فً عهد محمد علً وخلفابه
  الكماررأفت   الحاسوب ونظم ادارة قواعد البٌانات

 12 السبتى وسٌلة نسخة 2  تموٌل التنمٌة المحلٌة
 12 أحمد إبراهٌم عبدالتواب  أصول البحث العلمً فً علم القانون

  تألٌف أحمد عبدالمنعم حسن  أصول البحث العلمى 
  عبد العزٌز قاسم محارب  دكتوراه -رسالة ماجستٌر -كٌف تكتب بحثا 

  محمد مباركمحمد الصاوى   البحث العلمى
  محً الدٌن اسماعٌل علم الدٌن  اعداد رسابل الدكتوراه واالبحاث

  هانً دوٌدار  المنهجٌة القانونٌة
  وابل احمد عالم  مناهج البحث القانونى

أبً القاسم علً بن عبدالمحسن بن   المستجاد من فعالت األجواد
  عبدالمنعم التنوجى

عز الدٌن أبى محمد عبد العزٌز بن عبد   ،المسمى، بالقواعد الصغرىالفوابد فى اختصار المقاصد 
  السالم القاسمى الشافعى

  محً الدٌن اسماعٌل علم الدٌن  اعداد رسابل الدكتوراه واالبحاث
  محمد فرٌد  تارٌخ الدولة العلٌة العثمانٌة

  عبدالعزٌز سلٌمان نوار  تارٌخ مصر االجتماعى
  محمد جمال عطٌة عٌسى  القانونٌة عند العرب قبل االسالمالنظم االجتماعٌة و 

  الفرد ج.بتلر ؛ عربه محمد فرٌد أبوحدٌد بك  فتح العرب لمصر
  محمد زغلول سالم  األدب فً عصر العباسٌٌن

  إسماعٌل علً سعد المجتمع والسٌاسة
جان دوٌل، وجودٌث وودزورث ؛ ترجمة   المترجمون عبر التارٌخ

  محمود مصطفىمحمد 
  عصام الدٌن عبدالرؤوف الفقى  دراسات فى تارٌخ الدولة العباسٌة
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  محمد زغلول سالم تارٌخ النقد األدبً والبالغة عند العرب

   
 13 أحمد محمد البغدادي  (م0890-0093ه/202-925شرعٌة السلطنة االٌوبٌة)

 13 مصطفى وهبة محمود علوان،  احداث العالم اإلسالمى فى القرن العشرٌن
 13 محمود سالم زناتً  قدماء المصرٌٌن هم أول من

  محمد عمارة  اإلسالم و االقلٌات
  نبٌلة محمد عبدالحلٌم  معالم التارٌخ الحضارى والسٌاسى فى مصر الفرعونٌة

جون باترٌك كٌنروس ؛ ترجمة ناهد إبراهٌم   القرون العثمانٌة
  دسوقً

  محمد السٌد محمودسٌد   النقود العثمانٌة
  محمود سالم زناتً  اإلسالم والتقالٌد القبلٌة فً إفرٌقٌة

  محمد جمال الدٌن سرور  الدولة الفاطمٌة فى مصر
  محمد جمال الدٌن سرور  تارٌخ الدولة الفاطمٌة

  أندرٌه رٌمون ؛ ترجمة لطٌف فرج  القاهرة
  محمد جالء ادرٌس  المعاصرةاالستشراق االسرابٌلى فى الدراسات العبرٌة 

أبو الفضل عبد الرحمن جالل الدٌن   معجم مقالٌد العلوم فً الحدود والرسوم
  السٌوطً ؛ تحقٌق محمد إبراهٌم عبادة

  صالح الدٌن على الشامى سٌرة و مسٌرة الفكر الجغرافى
  سعد زغلول عبد الحمٌد  ماء الموابد

  محمود فوزى المناوى  ازمة التعرٌب
  عبد اللطٌف محمد الحدٌد  الشعراء النقاد فً العصرٌن الجاهلً واإلسالمً

  ناصر الدٌن األسد  القٌان والغناء فى العصر الجاهلى
  مصطفى الصاوي الجوٌنً  قراءة فً تراث الزمخشري
  محمد زغلول سالم مصطفى الصاوي الجوٌنً

  محمد زغلول سالم ( هـ 923 -هـ  202الدولة األولى )  -األدب فى العصر المملوكى 
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  جمال البنا  المختار من البحوث و المقاالت
  أحمد السٌد  تارٌخ ملوك اإلسالم و خلفاء العرب

أبى هالل العسكرى الحسن بن عبد هللا بن   المعجم فى بقٌة األشٌاء مع ذٌل أسماء بقٌة األشٌاء
سهل ؛ دراسة و تحقٌق أحمد عبد التواب 

 عوض

 

  محمد زغلول سالم  األدب فً العصر الفاطمً
  محمد بدر معبدى  أدب النساء فى الجاهلٌة واإلسالم

 13 محمد سٌد كٌالنً  أثر التشٌع فً األدب العربً
 13 أبوالحسن على بن محمد بن على الجرجانى  التعرٌفات

  على على السكرى  اآلالت الحجرٌة و عصور ماقبل التارٌخ
  محمد بن اخطانا  الفعل العربىمقالة فى 

  إخالص فخري عمارة  الشعر الجاهلً بٌن القبلٌة والذاتٌة
  عبد الحلٌم حفنى  شرح و دراسة ألمٌة العرب للشنفرى

  عالء شلقامً لغة البردٌات العربٌة فً مصر
  مصطفى بٌومى نسخة 8  فاطمة الٌوسف

  الصعٌدىماجد مصطفى   حكمة العرب أو أنوار العقل
حفنً ناصف ... ]وآخ.[ ؛ اعتماد محمد   قواعد اللغة العربٌة

اإلنبابً ؛ تدقٌق وضبط محمد محًٌ الدٌن 
 أحمد محمود

 

  محمد بن أحمد بن إٌاس  بدابع الزهور فى وقابع الدهور
  محمد زغلول سالم ( هـ 923 -هـ  202الدولة األولى )  -األدب فى العصر المملوكى 

  [.سعد زغلول عبد الحمٌد ... ]وأخ  الموابد العٌاشى و الرحلةماء 
  ماهر إسماعٌل صبري محمد ٌوسف  الموسوعة العربٌة لمصطلحات التربٌة وتكنولوجٌا التعلٌم

  القطب محمد القطب طبلٌة  رواد الفكر اإلسالمى فى العصر الحدٌث
  محمد زغلول سالم  االدب فً العصر االٌوبً

  محمد عنانً  الترَجمةَفن 
  مجدي محمد أبو العطا  Microsoft Word المرجع األساسى لمستخدمى
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  أٌمن هندي ؛ تقدٌم محمد زارع  المنظمة العربٌة لإلصالح الجنابً وأحوال النساء فً السجون المصرٌة
 المركز القومً لتنمٌة قدرات هٌبة التدرٌس والقٌادات تنظٌم مؤتمر علمً

 مؤتمر 20
المركز القومً لتنمٌة قدرات هٌبة التدرٌس 

 والقٌادات
14 

   
 15 رضا اسعد شرٌف  حكاٌة مشاٌخ القرى فى العصر العثمانى
  سلٌم حسن  االدب المصرى القدٌم او ادب الفراعنة

  محمد عبدالحمٌد احمد الحناو  م 5419 - 5491معركة الجالء و وحدة وادى النٌل ) 
  مصطفى النحاس جب 541 - 5459تجاه الحركة من سٌاسة االحتالل 

  محمد عمر؛ تقدٌم: مجدي عٌدالحافظ حاضر المصرٌٌن أو سر تأخرهم
  محمد بكٌر خلٌل خفكرة التارٌ

  توفٌق الحكٌم  5494-5454شجرة الحكم السٌاسً فً مصر 
  محمد صبٌح  كفاح شعب مصر فى القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن

  محسن لطفى السٌد  للمصرٌٌن القدماءكتاب الموتى 
  التارٌخ السرى الحتالل انجلترا مصر

 
 ألفه الفريد سكاون بلنت 

  
  محمد فؤاد شكرى  الحملة الفرنسٌة وخروج الفرنسسٌن من مصر

  محمد نور فرحات  التارٌخ االجتماعى للقانون فى مصر الحدٌثة
تألٌف ادوارد ولٌام لٌن ؛ نقله للعربٌة عدلى   القرن التاسع عشرالمصرٌون المحدثون شمائلهم و عاداتهم فى 

 طاهر نور
 

  سلٌم حسن  االدب المصرى القدٌم او ادب الفراعنة
  سامى أبو النور سٌاسة وحضارة فى تارٌخ مصر

مصر والسودان تارٌخ وحدة وادي النٌل السٌاسٌة فً القرن التاسع عشر 
5281-5244  

  محمد فؤاد شكري
  عبدالحق، عبدالعزٌز  العقٌدة والشرٌعة فى اإلسالم

  الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  فقة الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقٌة
  السٌد محمد أحمد عطا  أقلٌم الغربٌة فً عصر االٌوبٌٌن والممالٌك

  عبدالحمٌد حامد سلٌمان  تارٌخ الموانئ المصرٌة فً العصر العثمانً
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  ماجدة محمد حمو  5489 - 5459المندوب السامى فى مصر ) دار 
  أحمد شفٌق  مذكراتى فى نصف قرن

  فولفجانج ساكس ؛ ترجمة احمد محمود  قاموس التنمٌة
  محمد على سكٌكر  فقة اإلجراءات أمام محاكم األسرة
جورج بوزنر ... ]وأخ[ ؛ ترجمة أمٌن   معجم الحضارة المصرٌة القدٌمة

 ؛ مراجعة سٌد توفٌقسالمة 
 

  خالد محمد القاضى  من روائع االدب القضائى
   


