
   

   

   

  الصيدلة كلية مكتبات) F-750-11-01( وطـاسي ةـامعـج   

 

١ 

  الطالب بمكتبه )مھداه – مشتراه( الثقافيه المكتبه كتب بعناوين بيان
  

  )٠٠٠رقم التصنيف: ( :القواميس اوالً : 

االجزاءالنشر سنه الـــــكــــتـــــاب عنــــــــــوانالمؤلف اســـــمم

 ١ ١٩٦٣ )عربى-انجليزى( العلميه المصطلحات قاموس مختلفه مصادر-١

 ١ ١٩٦٣ ) عربى – انجليزى( العصرى القاموس انطون الياس-٢

 ١ ١٩٦١ ) عربى - فرنسى – انجليزى( الكمياء معجم العربيه الدول جامعه-٣

 ٧ ١٩٦٣ المورد البعلبكى منير-٤

 ١ ١٩٧٨ ) عربى – انجليزى( الفنيه المصطلحات معجمالمطابع لشؤن العامه الھيئه-٥

٦- 
 هوالثقاف للتربيه العربيه المنظمه

  والعلوم
 ٥ ١٩٨٠  العربى اللسان

 ٢ ٢٠٠١ ) عربى– انجليزى(ْ الموسوعى طلس أ قاموسللطباعه الدوليه الشركه-٧

 ٣ ٢٠٠١  المعلومات قاموس نوفل حسن محمود-٨

 ١ ١٩٧١ النبات معجم العربيه الدول حامعه-٩

 ١ ١٩٧١) ىعرب – فرنسى – انجليزى( الرياضيات معجم العربيه الدول جامعه-١٠
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٢ 

  )٠٢٠( :التصنيف رقم :المكتبات علوم:  ثانيا

 االجزاء النشر سنه الـــــكــــتـــــاب عنــــــــــوانالمؤلف اســـــمم

 ١ ١٩٧٠  للمكتبات العربيه الفھارس بطاقات نماذج البنھاوى أمين محمد-١

 ١ ١٩٧٠ ) عربى – انجليزى( المكتبيه المصطلحات معجم البنھاوى امين محمد-٢

 ١ ١٩٧٠ ) وتصنيف فھرسه( والمكتبات للكتب الفنى االعداد  عبدالشافى حسن-٣

 ١ ١٩٦٩  العربيه للمكتبات الوصفيه الفھرسه قواعد  الشنيطى محمد-٤

 ١ ١٩٧٠ ) الجداول( العربى التصنيف موجز  ديوى ملفل-٥

 ٢ ١٩٨١  هالعربي المكتبات فى التصنيف الويدان محمد ناصر-٦

 ١ ١٩٨٠  التوثيق ومصادر المكتبات فى المعلومات مصادر  عمر انور احمد-٧

 ٢ ١٩٨٢  بالمطبوعات المكتبات تزويد  عبدالعزيز شعبان-٨

 ٣ ١٩٧٩  الموجز العشرى التصنيف فھمى اسماعيل فؤاد-٩

 ٢ ١٩٨٠  المكتبات تاريخ  ميسيل الفريد-١٠

 ١ ٢٠٠٤ العشرى ديوى صنيفت    العايدى عوض محمد-١١

 ٢ ١٩٨٣  للمكتبه اآلجتماعى المعنى  عمر انور احمد-١٢

 ١ ١٩٨٤  بالمطبوعات المكتبات تزويد  عبدالعزيز شعبان-١٣

 ١ ١٩٨٢  العربيه المكتبات فى التصنيف السويدان محمد ناصر-١٤

 ١ ١٩٧٩  قوالتطبي النظريه بين العشرى ديوى تصنيف فھمى اسماعيل فؤاد-١٥

 ١ ١٩٨٠  التوثيق ومراكز المكتبات فى المعلومات مصادر  عمر انور احمد-١٦

 ١ ١٩٧٩  المكتبات علوم فى البحث مناھج  احمدى حمدى ناھد-١٧

 ٤ ١٩٨٣  العربيه والمعلومات المكتبات مجله  االكاديميه المكتبه-١٨

 ١ ١٩٨٢ والمعلومات التوثيق راكزوم للمكتبات العلميه االداره الھادى محمد محمد-١٩

 العلميه المعلومات مجال فى الحديثه التقنيات استخدام  شلبى السيد السعيد-٢١

  المعلومات ومراكز المكتبات فى

١ ١٩٧٧ 

 فى العلميه والمصغرات والبصريه السمعيه المواد خليفه عبدالعزيز شعبان-٢٢

  الملومات ومراكز المكتبات

١ ١٩٧٧ 
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٣ 

  )١١٠( :التصنيف رقم: والطب الصيدله علم :اثالث

 االجزاء النشر سنه الـــــكــــتـــــاب عنــــــــــوانالمؤلف اســـــمم
 ١ ١٩٦١  اآلدويه دستورالعموميه الصحه وزاره-١
 ١ ١٩٦٢  ٢ ط الزينه علم  جمعه زكى-٢
 ١ ١٩٦١ )  بىعر- فرنسى – انجليزى( الكمياء معجمالعربيه الدول جامعه-٣
 ٦ ١٩٦١  العرب عند والصيدله الطب تاريخ فى الموجز  حسين كامل محمد-٤
 ١ ١٩٨٧  والعالج العقاقير تاريخ  جبره صابر-٥
 ١ ١٩٨٧  الصيدله فى التشريعات  عدل عبدهللا-٦
 ٢ ١٩٨٧  العضويه الكمياء  بروستر راى-٧

 العربيه الدول منظمه -٨
 – فرنسى – انجليزى( يعهوالطب الفيزياء معجم

)عربى
١ ١٩٧١ 

 ٢ ١٩٦٣  المصرى االدويه دستورالعموميه الصحه وزاره-٩
 ٢ ١٩٩٠  داود تذكره  االنطاكى داود-١٠
 ٢ ١٩٩٢  الطبيه النباتات موسوعه  حايك ميشال-١١
 ١ ١٩٩٦  العجاب لعجب والجامع اآللباب اولى تذكره االنطاكى عمر بن داود-١٢
 ١ ١٩٩٢  اآلعشاب وصفات  الخطيب موسى-١٣
 ١ ١٩٩١  والنساء اآلعشاب  الحسينى ايمن/د-١٤
 ٢ ١٩٩٢ السكر مريض  شلبى جعفر ياسر-١٥
 ٢ ١٩٩٦  والعطريه الطبيه النباتات موسوعه  الدجوى على-١٦
 ١ ١٩٦٧ الموالحالعزوبى مھدى محمد-١٧
 ١ ١٩٩٤  الزھريه باتاتالن تصنيف فى مقدمه سالمه محمود فوزى-١٨
 ١ ١٩٩٤  الليبيه النباتات فصائل دليل الرطيب بشير فتحى-١٩

٢٠-
ه ث اكاديمي ى البح  العلم

   والتكنولوجيا

 المجاالت فى المصريه العلميه البحوث مستخلصات
 ١٩٣٠( من الفتره فى المنشوره والدوائيه الصيدليه

– ١٩٨٦( 
١ ١٩٩١ 

٢١-
ز ات مرك  معلوم
   ياوالتكنولوج

 الفتره فى والصيدله الدوائيه البحوث مستخلصات
)١٩٩٠ – ١٩٨٧( 

٢ ١٩٩٣ 

 ٢ ١٩٩٦  باآلعشاب الريجيم  ھاشم كلير مارى-٢٢

  ارناؤوط السيد محمد-٢٣
 الطب بين وشرابه اآلنسان طعام الغذاء فى صحتك

  والسنه والقرأن
٢ ١٩٩٢ 

 ٢ ١٩٩٦  والغذاء الصحه  عبدهللا محمود محمد-٢٤
 ٢ ١٩٩٢  الياء الى اآللف من الحديث الشعبى الطب  كھمر بير تيريز-٢٥
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٤ 

 االجزاء النشر سنه الـــــكــــتـــــاب عنــــــــــوانالمؤلف اســـــمم
 ٢ ١٩٩٢  مريض لكل طبيعى عالج واآلعشاب النباتات  ھاشم على-٢٦
 ٢ ١٩٩٤ باآلعشاب التداوى او غذاء دواء لكل  االسمر الياس/  د-٢٧
 ٢ ١٩٩٤  النبات فى الشفاء  جبر وديع-٢٨
 ٢ ١٩٩٦  الطبيه باآلعشاب نفسك لجتعا كيف  محمود رمضان-٢٩
 ٢ ١٩٩٧  والنبات باآلعشاب الشعر عالج اللحام مجدولين مريم-٣٠
 ٢ ١٩٩٧  المرأه خدمه فى واعشاب نباتات  المؤلف دار-٣١
 ٢ ١٩٩٦  الغذائيه الموسوعه الصبر عادل عصمت-٣٢
 ٢ ١٩٩٦  والنبات العالج  جبر وديع-٣٣
 ٣ ١٩٩٧ )الجديد الموحد الطبى القاموس( نوبلالمصرى الكتاب دار-٣٤
 ٢ ١٩٩٣  للطفل والصحيه الغذائيه الموسوعه  محمود سامى/ د-٣٥
 ١ ١٩٩٨  والدواء والغذاء المرض فى الحكماء نصائح االسود رجب محمد-٣٦
 ١ ١٩٩٨  الصينى الشعبى الطب عجائب  الحسينى أيمن-٣٧
 ١ ١٩٩٨  والقرأن العسل الشفائينب عليكمعبدالعزيز كامل محمد-٣٨
 ٢ ١٩٩٨  للجميع طبيه نصائح  قرنى محمد-٣٩
 ١ ١٩٩٨  نستخدمھا كيف الطبيه واالعشاب النباتات  حموده محمد فايزه-٤٠
 ١ ١٩٩٨ منھا والوقايه أصلھا الحساسيه أمراضالحفنى أمينه/ االستاذه-٤١
 ١ ١٩٩٨ منھا ايهوالوق العيون واصابات أمراض  عماره محمد-٤٢
 ١ ١٩٩٨ واآلعشاب والخضروات بالفواكھه الشافى العالج  الخطيب موسى-٤٣
 ٢ ١٩٩٨  الطبيعه صيدليه النباتات خليفه بشاره انطوان-٤٤
 ٢ ٢٠٠١ الدواء أتباع ونظم الجرعيه الصيدالنيه اآلشكالشوقى أحمد/ أد ترجمه-٤٥
 ٥ ٢٠٠٥  النسيجيه واآللياف االتخليقيه اغاالصب كيمياء  عبادى أبوزيد محمود-٤٦
 ٥ ٢٠٠٤  والصيدله للكمياء الحديث المعجم  حافظ محمود أد-٤٧
 ١٩ ٢٠٠٣  الطبيه المصطلحات معجمابراھيم على حسن/ أد-٤٨
 ١ ٢٠٠٦  الصيدله تاريخ فى الموجزجھاد أحمد تحسين/أد-٤٩
 ١ ٢٠٠٧  الصيدالنى التسويق العالق بشير/ د-٥٠
 ٤ ٢٠١٠  النووى الطب فيزياءالسيوفى صفوت محمد-٥١
 ١ ٢٠٠٩ ) الھالله سم( البوتيليزم وسم الفسيخ   يوسف حسين-٥٢
 ٥ ٢٠١١  به اآلصابه من والوقايه والسرطان اآلغذيه   يوسف حسين-٥٣
 ١٤ ٢٠١١ )  النبات علم(والنباتات اآلعشاب موسوعه  أسماعيل ندى-٥٤
 ٤ ٢٠٠٣ العقاقير علم  وايفانز تريز٥٥
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٥ 

    ) ٢٠٠( :التصنيف رقم: الدين علم : رابعا

 االجزاء النشر سنه الـــــكــــتـــــاب عنــــــــــوانالمؤلف اســـــمم

 ٥ ١٩٧٢  الكريم للقرآن الوسيط التفسير  الكومى السيد أحمد-١

٢- 
س ى المجل ر االعل  لالزھ

 الشريف
 ٢ ١٩٨٤  الشريف اآلزھر من للناس بيان

 ٢ ١٩٨١  اسالمياتالعقاد محمود عباس-٣

 ١ ١٩٩١ االسالم ھو ھذا االوقاف وزاره-٤

 ٢ ١٩٩٤)وسلم عليه هللا صلى( الرسول خلفاء  خالد محمد خالد-٥

٦- 
ى د اب دالملك محم ن عب  ب

 المعافرى ھشام
 ٤ ١٩٩٤  النبويه السيره

٧- 
ام ر االم ود/ االكب  محم

   شلتوت
 ٢ ١٩٩٧  وشريعه عقيده االسالم

   عبدهللا ابراھيم ناجح/ د -٨
 وتكفير الدين حرمه( المفاھيم تصحيح سلسله

 ) المسلمين
١٧ ٢٠٠٢ 

٩- 
دى دالرحمن مج  عب

 عبدالحكيم

 على اآلضواء أساسيات( المفاھيم تصحيح سلسله

 )أخطاء من الجھاد فى وقع ما
١٢ ٢٠٠٢ 

  الشريف على محمد على-١٠
 فى والتبين بالنصح( المفاھيم تصحيح سلسله

 ) اخطاء من الجھاد
١٧ ٢٠٠٢ 

١١-
دى دالرحمن حم  عب

 عبدالعظيم

 على اآلضواء تسليط( المفاھيم تصحيح سلسله

 )  أخطاء من الجھاد فى ماوقع
٤ ٢٠٠٢ 

  حافظ ابراھيم اسامه-١٢
 رؤيه العنف وقف مبادره( المفاھيم تصحيح سلسله

 ) شرعيه ونظره واقعيه
١٧ ٢٠٠٢ 

١٣- 

 

يخال داالخر ش اد/  عب  حم

  الغنيمى
 ٦ ٢٠١١  العطره السيره من قبسات
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٦ 

 )٣٤٠(: التصنيف رقم :والقوانين اللوائح علم: خامسا

 االجزاء النشر سنه الكتاب عنوان المؤلف اسمم

ه -١ ه الھيئ ؤن العام  لش
 ١ ٢٠٠٣ المخازن الئحه االميريه المطابع

ه -٢ ه الھيئ ؤن العام  لش
 ٣ ٢٠٠٦  التعديالت الخر وفقا المخازن الئحه االميريه المطابع

ه -٣ ه الھيئ ؤن العام  لش
 ٣ ٢٠٠٦ التنفيذيه والئحته الدخل على الضريبه قانون االميريه المطابع

ه -٤ ه الھيئ ؤن العام  لش
 االميريه المطابع

 على ومشتمله التعديالت الخر وفقا المخازن الئحه
 مهالعا والمنشورات الوزاريه القرارات كافه

 القانونيه والنصوص الماليه وزاره من الصادره
 ضمانات على والتامين االصناف باستالم المتعلقه

 العھد ارباب

١ ٢٠٠٦ 

٥- 
ه ريه الھيئ ه المص  للرقاب
  التامين على

 

 الحكومى التامين صندوق االستثمار وزاره
 والئحه والتطبيق القانون العھد ارباب ضمانات

  التامين صندوق
٢ ٢٠٠٧ 

د -٦ د محم اد أحم ه/ ج  فاطم
 الزھراء

 آلخر وفقا التنفيذيه والئحته الجامعات تنظيم قانون
) والعشرون الثامنه الطبعه( التعديالت

٢ ٢٠١٠ 

٧- 
ادل دالتواب ع رى عب  بك

روت/ عد ث ول س  زغل
 )بالنقض المحامى(

 الخر وفقا التنفيذيه والئحته الجامعات تنظيم قانون
 ٩ ٢٠١٠ ) ٢٨ الطبعه( التعديالت

ه االداره -٨ ؤن العام  للش
  القانونيه

 الخر وفقا التنفيذيه والئحته الجامعات تنظيم قانون
 ٥ ٢٠١٢ )٣٠طبعه( التعديالت

٩-  
 

ه االداره ؤن العام  للش
  القانونيه

 

 المناقصات بشان ١٩٩٨ لسنه ٨٩ رقم قانون
 وزير بقرار الصادره التنفيذيه والئحته والمزيدات
 الحدث وفقا١٩٩٨ لسنه ١٣٦٧رقم الماليه

)٢٩طبعه( الماليه وزاره من التعديالت

 
٢٠١٢ 

1 

١٠-
ه ريه الھيئ ه المص  للرقاب
 التامين على

  
 ضمانات الحكومى التامين صندووق االستمثار

 صندوق والئحه )والتطبيق القانون( العھد ارباب
 التامين

٢ ٢٠٠٦ 
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٧ 

 )٥٠٠( :التصنيف رقم: والمعلومات الحاسبات علم: سادسا

 االجزاء النشر سنه الكتاب عنوان المؤلف اسمم
 ٢ ١٩٨٥  اآللكترونيه الحاسبات فى ممقدمه االزھر جامعه-١
 ٢ ١٩٨٥  للبيانات اآللكترونى التجھيز االزھر جامعه-٢
 ١ ١٩٨٥ البيسك بلغه البرامج تخطيط اساليب االزھر جامعه-٣
 ١ ١٩٨٥ ورتراتالف بلغه البرامج تخطيط اساليب االزھر جامعه-٤
 ١ ١٩٩٧  السريع المعلومات طريق اآلنترنت االزھر جامعه-٥
 ١ ١٩٩٧  اآلنترنت خدمات العامرى محمد فاروق-٦
 ١ ١٩٩٦ )windows( الى مدخلك فضاله ابوالفتوح خالد-٧
 ٦ ١٩٩٧(windows95) التشغيل لنظام اآلساسى المرجع العطا ابو محمد مجدى-٨
 ١ ١٩٩٧  اآلنترنت عالم الى رحله عبدالغنى ودمحم خالد-٩
 ١ ١٩٩٧  الحاسب صيانه عالم فى معا  اآلنتاج فرسان فريق-١٠
 ٢ ١٩٩٧  االنترنت الى الكامل الدليل   كتث بيتر-١١
 ١ ١٩٩٨ ٩٨ ويندوز   سيسمون أالن-١٢
 

  )٩٠٠( :التصنيف رقم :التاريخ علم:  سابعا

 االجزاء النشر سنه الـــــكــــتـــــاب ـــوانعنـــــــالمؤلف اســـــمم
 ٣ ١٩٧١  المصرى الفن تاريخ  عكاشه ثروت/ د-١
 ٢ ١٩٨١  العشرين القرن معرض اعالم موسوعه  بخيت مصطفى-٢
 ١٠ ١٩٩٠ والملوك الرسل وتاريخ الطبرى تاريخ جرير بن محمد معفر البى-٣
 ٥ ١٩٩٦  مستقبلوال التاريخ القدس  رافت محمد/  أد-٤
 ١ ٢٠٠٣ للثوره سنه ٥٠   السعدنى عزت/ المحرر-٥

  

 )٣٥٠( :التصنيف رقم: االداره علم : ثامنا

اآلجزاء النشر سنه  الكـــــتاب عنـــوان المؤلــــف اسـمم
 ٤ ٢٠٠٧  وخبراته وقدراته سماته الناجح المدير العيسوى محمد عبدالرحمن-١
 النظرى المفھوم بين والكوارث اآلزمات أداره  سالم الحص/ الدكتور اللواء -٢

  العملى والتطبيق
١٠ ٢٠٠٥ 

 ٢ ٢٠٠٨  الجامعى اآلداء تطوير فى أحمد عاشور سيد/ أد-٣
 ١ ٢٠٠٧  الناجح للمدير الست العادات أوكتل فينست كون ستيفن-٤
 ١ ٢٠٠٧  لوجه وجھا التعامل فن العامرى خالد/د ترجمه بيترھنى-٥
 ١ ١٩٩٣  مصر وصف  المعلومات مركز -٦
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٨ 

    )٣٠٠( :التصنيف رقم :اآلجتماع علم : تاسعا

 االجزاء النشر سنه الـــــكــــتـــــاب عنــــــــــوانالمؤلف اســـــمم
 ٢ ١٩٩٧المرأه خدمه فى وأعشاب نباتات  المؤلف دار-١

٢- 
   عبدالفتاح جالل

 ٢٤ ١٩٩٨  كونيهال اآلشعات منابع الفضاء عالم 

 ٢ ١٩٩٨  الثقافيه الموسوعه   سعيد حسين/د-٣
 ٦ ١٩٨١الحديث المطبخ فى اآلسره دليل حسن عزيز عديله-٤
 ٢ ١٩٨١  وفن علم الطھى  سابا جيد نرجس-٥
 ٢ ١٩٨١  العشرين القرن معرض أعالم موسوعه   بخيت مصطفى-٦

٧- 
 أبراھيم محمد/ أد رأفت محمد/ أد

  منصور
 الحادى القرن وتحديات العربيه اهالمي

  والعشرين
١٩٩٠ 

  
١٠ 

 ١ ١٩٩٩  المرأه جمال أسرار  الشافعى ناصر-٨
 ٣ ٢٠٠١  المعلومات قاموس   نوفل حسن محمود-٩

  عبدالوھاب عمر أحمد-١٠
 أحداث على شاھد أنفسھم اليصنعون اآلشرار

 النخيله
٢ ٢٠٠٥ 

 ٤ ٢٠٠٧  لضالها جبروت الجرادأحمد عاشور سيد/ أد-١١

١٢-
  محمد/ أد العابدين زين على

 عرفات عبدالمرضى
 ٢٠٠٧ المدينه ثمن البيئه تلوث

  
١٠ 

 ١٠ ٢٠٠٧ اآلنظف اآلنتاج نحو البيئه أدارهالقصاص محمد – طاحون زكريا-١٣
 ١٠ ٢٠٠٧  عليھا الطلب وأداره الطاقه ترشيد  طه سرى محمود-١٤
 ١٨ ٢٠٠٨)الحلبه( للجميع المعرفه سلسله  جعفر ياسر-١٥
 ٣ ٢٠٠٢ القياسيه العربيه الموضوعات رؤوس قائمهخليفه العزيز عبد شعبان-١٦
 ٧ ٢٠١٠المستقبل وتحديث مصر فى الطاقهأحمد عاشور سيد/ أد-١٧

   بيومى رجب محمد-١٨
 العليا للدراسات الداعمه الجھات دليل

  والجوائز والمشروعات
٥ ٢٠١١ 

  للمكتبات العامه االداره-١٩
 للمكتبات العربى لالعالم التحليله البيلوجرافيا

  الجامعيه
٥ ٢٠١٢ 

 ٥ ٢٠١٣  المتميز العلمى النشر   احمد عاشور سيد-٢٠
  
٢١- 
 

  عفيفى محمد ناصر/ أد
 التدريس ھيئه اعضاء كفاءه رفع مشروع

 وانشاء االلكترونى النشر فى ومعاونيھم
  الجامعيه الكتب بعض ونشر النشر وحده

٢ ٢٠٠٥ 

 ٢ ٢٠٠١  الموضوعات رؤوس قائمه العالميه الصحه منظمه-٢٢
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٩ 

 االجزاء النشر سنه الـــــكــــتـــــاب عنــــــــــوانالمؤلف اســـــمم
 ٢ ٢٠٠٠   الوطن شھيد عبداللطيف متولى-٢٣
 ٢ ٢٠٠٤  البكاء اثر  عبدهللا فتحى-٢٤
 ٤ ٢٠٠٣ الشعوب حكايات من مختارات  الدويرى رأفت-٢٥
 ٤ ٢٠٠٢  والموت الحياه أصل  آدم عبدالرحمن محمد-٢٦
 ٣ ٢٠٠٩  الزراعيه المتبقيات   صابر محمد-٢٧
      المرآه شباب سركاشف محمود عزت/  د-٢٨
 ١ ٢٠٠٩  اسيوط اعالم من  الطحالوى رجاء محمد/د-٢٩

 الجامعيه للمكتبات العامه االداره-٣٠
 والمھداه المشتراه للكتب بيلوجرافيه قائمه

  الجامعه بمكتبات
٣ ٢٠٠١ 

 ١ ٢٠١١  الفرغل لسلطانا الطحالوى محمد/د-٣١
 ٥ ٢٠١١  التجارب وتحليل تصميم الحفنى زكى سعد/د-٣٢
 ١ ١٩٩٩ الدواء ايتاء ونظم الجرعيه الصيدالنيه االشكال شوقى احمد ترجمه-٣٣
 ٦ ٢٠٠٠  اسيوط جامعه انشطهمحمود رأفت محمد/ أد-٣٤

  للمكتبات العامه االداره-٣٥
 جامعه حتھامن التى العلميه الرسائل سجل

  اسيوط
٢٠ ٢٠٠٠ 

 ١٠ ٢٠٠٢  للبراءات المختصره االوصاف نشره االختراع براءات مكتب-٣٦

٣٧-
 وعالج لمكافحه القومى المجلس
  االدمان

 ١ ١٩٩٨  وأخطار أوھام المخدرات

 ١ ٢٠٠١ الالنمطى الرئوى االلتھاب ندوه البيئيه والبحوث الدراسات مركز-٣٨
 ١ ٢٠٠٣ والفوائد االضرار النيل ورد أحمد رعاشو سيد/ أد-٣٩
 ١ ٢٠٠٣  الجامعات شباب اسبوع   اسيوط جامعه-٤٠
 ١ ٢٠٠٤الجامعه استاذ عند المھنه أخالقعفيفى محمد صديق/ أد-٤١

  اسيوط جامعه-٤٢
 التثقيف لبرنامج الرياضيه القوافل معسكر

 الرياضى
١ ٢٠٠٥ 

 ١ ٢٠٠١ طاسيو جامعه انشطه اسيوط جامعه-٤٣
 ٥ ٢٠٠٣ اسيوط جامعه دليل   اسيوط جامعه-٤٤
 ٢ ٢٠٠٤ اسيوط جامعه رواد  اسيوط جامعه-٤٥

٤٦-
ه ر جمھوري ه مص  وزاره العربي

  التعليم
 ١ ٢٠٠٢  مصر فى العالى التعليم

 ١ ٢٠٠٤ واالنسان والمبيدات االفاتكامل محمد عرفات/أد-٤٧
 ١ ١٩٩٧  حياتك شريك تختار كيف سعد يوسف-٤٨
 ١ ١٩٩٣  الزوجيه الحياه أمراض محمود سامى/د-٤٩
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١٠ 

 )٣٨٠( :التصنيف رقم :التجاره علم : عاشرا

 االجزاء النشر سنه الكتاب اسمالمؤلـــف اسـمم
 ١ ١٩٩٤القابضه والشركه والشركات الھيئات دليل نافع ابراھيم-١
 ١ ١٩٩٧  االقتصادى االصالح  قاسم منى-٢
 ١ ١٩٩٧  االقتصاديه واالزمه الفقرالدين راجس اسماعيل-٣
 ٢ ١٩٨٠البيلوجرافيه والمراجع والمصادر المعلومات بنوك  هللا حسب سيد-٤

  
 )٨٢٣( :التصنيف رقم ):اآلدب( علم : عشر حادى

 االجزاء النشر سنه  الكتاب اسمالمؤلف اسمم
 ١٥ ١٩٧٩  االغانى االصفھانى ابوالفرج-١
 ١ ١٩٩٤  ودمنه كليله  المفقع بن عبدهللا-٢
 ٢ ١٩٦٩  وليله ليله ألف  صالح رشدى-٣
 ١٠ ١٩٩٠  والملوك الرسل وتاريخ الطبرى تاريخ جرير محمدبن معفر آلبى-٤
 ٨ ١٩٨٨ ) والنھايه البدايه(  كثير أبن الحافظ-٥
 ١ ١٩٨٨  الجاھليه فى العرب أيام المولى جاد أحمد محمد-٦
ن شھردار بن يرويهش الحافظ -٧  ب

  الديلمى شيرويه
 ٥ ١٩٨٧  اآلخبار فردوس

 ١٥ ١٩٩٠  القيس أمرئ ديوان أبراھيم ابوالفضل محمد-٨
 ١ ١٩٨٤  الذبيانى النابغه  عبدالساتر عباس-٩
 ١٤ ١٩٨٧  تمام أبى ديوان  عزام عبده محمد-١٠
 ٢٤ ١٩٨٣  الكونيه اآلشعاعات منابع الفضاء عالم  عبدالفتاح جالل-١١
 ٢ ١٩٩٧  الثقافيه الموسوعه   سعيد حسين/د-١٢
 ٢ ١٩٩٤  الكامله المجموعه  جويده فاروق-١٣
 ٢ ١٩٩٦  اآليام  حسين طه-١٤
 ٧ ١٩٨٨  المتنبى الطيب ابى ديوان شرح المعرى العالء البى-١٥
 ٢ ١٩٩٦  العشرين القرن معرض أعالم موسوعه   بخيت مصطفى-١٦
 ٦٨ ١٩٩٦  القرود عصر  محمود مصطفى/د-١٧
 ١٤ ١٩٩٦  تمام ابى ديوان  عزام عبده محمد -١٨
 وانفصال واختالط والنقاب السفور قصه  زناتى سالم محمود-١٩

  العرب عند الجنسين
٥ ٢٠٠٢ 

 ١٠ ٢٠٠٢  اليوم واسرائيل هللا اسرائيل الشارونى ثابت رضا القس-٢٠
 ١٢ ٢٠٠٢  االرض خارج عقالء نع البحث السلمونى عبدالمنعم-٢١
 


