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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 فً أساسٌات اللغة العربٌة  1
ومعه قرار مجمع القاهرة بشؤن 

 مالء لمجمع دمشققواعد اإل-الهمزة 

عبدالعزٌز 
 نبوي

 AR/1/1/1 1 1 اللغة العربٌة

محمد أحمد  مفتاح اإلعراب 2
 مرجان

 AR/2/1/1 1 1 اللغة العربٌة

أحمد بن محمد  شذا العرف فً فن الصرف ط القدس 3
 بن أحمد
 الحمالوي

 AR/3/1/1 1 1 اللغة العربٌة

شذا العرف فً فن الصرف ط  ابن  4
 سٌنا

د أحمد بن محم
 بن أحمد
 الحمالوي

 AR/4/1/1 1 1 اللغة العربٌة

سعٌد حسن  اللغة والمعرفة 5
 بحٌري

 AR/5/1/1 1 1 اللغة العربٌة

عبد العلٌم  النحو الوظٌفً 6
 إبراهٌم

 AR/6/1/1 1 1 اللغة العربٌة

محمد  نشؤة النحو وتؤرٌخ اشهر النحاة 7
 الطنطاوي

 AR/7/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 ضح النحو الوا 8
للمرحلة الجامعٌة والمتخصصٌن 

 الجزء الثانً ن األولى

إسالم أبو نصر 
 علً

 AR/8/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 النحو الواضح  9
للمرحلة الجامعٌة والمتخصصٌن 

 الجزء الثانً ن الثانٌة

إسالم أبو نصر 
 علً

 AR/9/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 الكفاٌة فً علم النحو  10
 الجزء األول

رحمن عبد ال
 السٌد

 AR/10/1/1 1 1 اللغة العربٌة

التطبٌقات النحوٌة فً نصوص تراثٌة  11
 وحدٌثٌة

هدى عبد 
 العاطً

 AR/11/1/1 1 1 اللغة العربٌة

العربٌة الفصحة مرونتها _وعقالنٌتها  12
 وأسباب خلودها

عودة هللا منٌع 
 القٌسً

 AR/12/1/1 1 1 اللغة العربٌة

كامل محمد  البسٌط فً الصرف العربً 13
 عوٌضة

 AR/13/1/1 1 1 اللغة العربٌة

وداد محمد  الكناٌة بٌن القٌمة المعرفٌة والجمالٌة 14
 نوفل

 AR/14/1/1 1 1 اللغة العربٌة
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محمد خلٌفة  لغتنا السمحة 15
 التونسً

 AR/15/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 البالغة الواضحة  16
 المعانً البدٌع-البٌان 

 علً الجارم 
 أمٌن مصطفى-

 AR/16/1/1 1 1 اللغة العربٌة

سعٌد عبد هللا  تنمٌة مهارات اللغة العربٌة 17
 الفً

 AR/17/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 النحو الواضح  18
 الجزء الثالث-فً قواعد اللغة العربٌة 

 علً الجارم 
 مصطفى أمٌن-

 AR/18/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 تعلٌم أصول اإلعراب  19
النسخة -واألسرة -بتدئٌن والم-للناشئة 

 األولى

محمد عبد 
 الباقً الدسوقً

 AR/19/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 تعلٌم أصول اإلعراب  20
النسخة -واألسرة -والمبتدئٌن -للناشئة 

 الثانٌة

محمد عبد 
 الباقً الدسوقً

 AR/20/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 مفتاح اإلعراب  21
 النسخة الثانٌة

محمد أحمد 
 مرجان

 AR/21/1/1 1 1 لغة العربٌةال

 النحو الواضح  22
 الجزء االول-فً قواعد اللغة العربٌة 

 علً الجارم 
 مصطفى أمٌن-

 AR/22/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 دلٌل النحو الواضح  23
 الجزء األول-فً قواعد اللغة العربٌة 

عبدالحكٌم 
 محمد بٌومً

 AR/23/1/1 1 1 اللغة العربٌة

هدى عبد  ب فً الكلمة العربٌةمظاهر التركٌ 24
 العاطً

 AR/24/1/1 1 1 اللغة العربٌة

علً محمد علً  التعرٌفات 25
 الجرجانً
 الحنفً

 AR/25/1/1 1 1 اللغة العربٌة

ٌوسف أحمد  النحو والنص 26
 جاد الرب

 AR/26/1/1 1 1 اللغة العربٌة

 فً علم النحو 27
 الجزء الثانً

 AR/27/1/1 1 1 اللغة العربٌة أمٌن علً السٌد

 AR/28/1/1 1 1 اللغة العربٌة محمد الجوهري معجم لغة الحٌاة الٌومٌة 28

 النحو الواضح  29
األجزاء -فً قواعد اللغة العربٌة 

 الثالثة

 علً الجارم 
 مصطفى أمٌن-

 AR/29/1/1 1 1 اللغة العربٌة

محمد عبد  أصول اإلعراب وأخطاء المعربٌن 30
 الباقً الدسوقً

 AR/30/1/1 1 1 العربٌةاللغة 

 الكافً فً علوم البالغة العربٌة  31
 البدٌع)كتلب المعانً(-البٌان -المعانً 

عٌسى علً 
 العاكوب 
  علً سعد
 الشتٌوي

 AR/31/1/1 1 1 اللغة العربٌة
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 النحو الوافً  32
 الجزء األول

 AR/32/1/1 1 1 اللغة العربٌة عباس حسن

 النحو الوافً  33
 الجزء الثانً

 AR/33/1/1 1 1 اللغة العربٌة عباس حسن

 النحو الوافً  34
 الجزء الثالث

 AR/34/1/1 1 1 اللغة العربٌة عباس حسن

 النحو الوافً  35
 الجزء الرابع

 AR/35/1/1 1 1 اللغة العربٌة عباس حسن
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 مز المكتبيالر الرف القاطع

 لسان العرب  1

 2-1الجزء -المجلد االول 
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/1 

 لسان العرب  2

 4-3الجزء -المجلد الثانً 
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/2 

 سان العرب ل 3

 6-5الجزء -المجلد الثالث 
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/3 

 لسان العرب  4

 8-7الجزء-المجلد الرابع  
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/4 

 لسان العرب  5

 10-9الجزء -جلد الخامس  الم
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/5 

 لسان العرب  6

 12-11الجزء -المجلد السادس 
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/6 

 لسان العرب  7

 14-13الجزء -  المجلد السابع
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/7 

 لسان العرب  8

 16-15الجزء-المجلد الثامن  
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/8 

 لسان العرب  9

 19-18الجزء -المجلد التاسع  
أبوالفضل جمال 

 الدٌن 
 محمد بن مكرم 

 ابن منظور األفرٌقً

اللغة 
 العربٌة

1 2 1/2/AR/9 

 فً رحاب اللغة العربٌة  26
 مناهج وتطبٌق

اللغة  عبد الرحمن عطٌة
 العربٌة

15 1 15/1/AR/26 
L C 

 المعنى واإلعراب عند النحوٌٌن  27
 ونظرٌة العامل

عبد العزٌز عبده أبو 
 عبد هللا

لغة ال
 العربٌة

15 1 15/1/AR/27 
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

كتابة  محمد أبو ٌوسف اإلحصاء فً البحوث العلمٌة 1
 بحوث

1 3 1/3/RW/1 

منى إبراهٌم  المرجع فً الكتابة العلمٌة والنشر 2
 اللبودي

كتابة 
 بحوث

1 3 1/3/RW/2 

كتابة  أحمد بدر أصول البحث العلمً ومناهجه 3
 بحوث

1 3 1/3/RW/3 

 أصول البحث العلمً  4
المنهج العلمً  -الجزء األول

 وأسالٌب كتابة البحوث

أحمد عبد المنعم 
 حسن

كتابة 
 بحوث

1 3 1/3/RW/4 

 أصول البحث العلمً  5
إعداد وكتابة ونشر -الجزء الثانً 

 البحوث

أحمد عبد المنعم 
 حسن

ابة كت
 بحوث

1 3 1/3/RW/5 

أسالٌب إعداد وتوثٌق البحوث  6
 العلمٌة

محمد محمد 
 الهادي

كتابة 
 بحوث

1 3 1/3/RW/6 

محمد الصاوي  البحث العلمً أسسه وطرٌقة كتابته 7
 محمد

 مبارك 

كتابة 
 بحوث

1 3 1/3/RW/7 

كتابة  مصطفى زاٌد اإلحصاء والبحث التارٌخً 8
 بحوث

1 3 1/3/RW/8 

9 CONSTRUCTION 
SPECIFICATIONS 

WRITING 

Harold 
J.Rosen 

 
 

كتابة 
 بحوث

1 3 1/3/RW/9 

10 REPORT  WRITING 
FOR  BUSINESS 

Raymond 
V.Lesikar 

كتابة 
 بحوث

1 3 1/3/RW/10 

كتابة  عدنان عوض مناهج البحث العلمً 11
 بحوث

1 3 1/3/RW/11 
LBO 

عبد هللا محمد  مناهج البحث العلمً 12
 الشرٌف

بة كتا
 بحوث

1 3 1/3/RW/12 
LBO 

كتابة  سناء رشٌد بحوث العملٌات البرمجة الخطٌة 13
 بحوث

1 3 1/3/RW/13 
LBO 
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 ر. داي  كٌف تكتب بحثا علمٌا وتنشره 23
 ترجمة 

القذافً عبد هللا 
 الحداد

كتابة 
 بحوث

15 1 15/1/RW/23 
L C 

 حلقة النقاش ومهارات  24
 البحث العلمً

شحاتة سلٌمان 
 لٌمانمحمد س

كتابة 
 بحوث

15 1 15/1/RW/24 
L C 

كتابة  سناء رشٌد بحوث العملٌات البرمجة الخطٌة 25
 بحوث

15 1 15/1/RW/25 
L C 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 القاطع

 

 

(2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

مصطفى أحمد  ندسة التحلٌلٌةتقلٌدٌات الجبر واله 1
 الجندي

 MA/1/2/1 1 2 رٌاضٌات

رأفت رٌاض رزق  المنطق الرٌاضً 2
 هللا

 MA/2/2/1 1 2 رٌاضٌات

 MA/3/2/1 1 2 رٌاضٌات ولٌم عبٌد من ٌخاف الرٌاضٌات 3

 MA/4/2/1 1 2 رٌاضٌات ولٌم عبٌد قصة الرٌاضٌات 4

5 Mathematics  Two-FOR 
Common Entrance 

Serena   
Alexander 

 MA/5/2/1 1 2 رٌاضٌات

6 Progress in Mathematics Catherine  
Alfred 

 MA/6/2/1 1 2 رٌاضٌات

7 MIDDLE.SCHOOL 
Math Course 2 

Jenniem  
David 

 MA/7/2/1 1 2 رٌاضٌات

8 MIDDLE.SCHOOL 
Math Course 3 

Jenniem  
David 

 MA/8/2/1 1 2 رٌاضٌات

9 Precalculus 
AGRAPHING 
APPROACH 

Thomas 2/1 1 2 رٌاضٌات/MA/9 

10 Mathematics forEconomics 
Second edition 

Michael 
Hoy 

 MA/10/2/1 1 2 رٌاضٌات

11 ADVANCED 
ALGEBRA 

 MA/11/2/1 1 2 رٌاضٌات 

12 Mathematics AN APPLID 
APPROACH 

Sullivan 
Mizrahi 

 MA/12/2/1 1 2 رٌاضٌات

13 Mathematics 
Extension.7 

Paul Rigby 
Clive 
Pete 

 MA/13/2/1 1 2 رٌاضٌات

14 Certlflcate 
Mathematics 

CVDURELL 

CLEMENT V. 
DURELL 

 MA/14/2/1 1 2 رٌاضٌات

 MA/15/2/1 1 2 رٌاضٌات علً محمد عوٌن طرق عددٌة 15

 MA/16/2/1 1 2 رٌاضٌات موراي ر.شبٌجل الدوال المركبة 16
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 MA/17/2/1 1 2 رٌاضٌات رانسٌس شٌدف التحلٌل العددي 17

 دوٌل ف.تشرشل المتغٌرات المركبة و تطبٌقاتها 18
 جٌمس و.براون
 روجرف فٌرهً

 MA/18/2/1 1 2 رٌاضٌات

مصطفً أحمد  تقلٌدٌات الجبر والهندسة التحلٌلٌة 19
 الجندي

 MA/19/2/1 1 2 رٌاضٌات

الدوال المركبة مع مقدمة فً التناظر  20
 ٌا وتطبٌقاتهالحافظ للزوا

 MA/20/2/1 1 2 رٌاضٌات موراي ر.شبٌجل

 MA/21/2/1 1 2 رٌاضٌات بروٌن علً حمادي الجبر المجرد الزمر والحلقات 21
LBO 

 MA/22/2/1 1 2 رٌاضٌات مها عواد الكبٌسً الرٌاضٌات المتقدمة 22
LBO 

سالم علً بو  اإلحصاء 23
 الحاسٌة

 MA/23/2/1 1 2 رٌاضٌات
LBO 

 MA/24/2/1 1 2 رٌاضٌات محمد محمد كذلك الرٌاضٌات طرائف 24
LBO 

 MA/25/2/1 1 2 رٌاضٌات خلٌفة علً ضو أوراق عمل لحل تمارٌن المحاسبة 25
LBO 

علً نصر السٌد  مبادى رٌاضٌات الحاسب 1
 الوكٌل

 MA/1/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 MA/2/15/1 1 15 رٌاضٌات وفاء طه عبد هللا اإلحصاء الرٌاضً 2
L C 

عبد الهادي محمود  الجبر المجرد 3
 التربً 

مفتاح عبد هللا 
 السٌوي

 MA/3/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

عبد الهادي محمود  الجبر المجرد 4
 التربً 

مفتاح عبد هللا 
 السٌوي

 MA/4/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

محمود إبراهٌم  الهندسة التحلٌلٌة 5
 عزوز

أحمد رجائً عبد 
 اللطٌف

 MA/5/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 
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 MA/6/15/1 1 15 رٌاضٌات توماس بارتً المدخل لعلم الحاسبات 6
L C 

 مبادى التحلٌل العددي  7
 مسائل وامتحانات محلولة

 MA/7/15/1 1 15 رٌاضٌات عمر زرتً
L C 

 مقدمة إلى لغة فورتران  8

IV للبرمجة 
 فاضل أحمد علً 
أحمد محمد جواد 

 محسن

 MA/8/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

عبد الهادي محمود  هندسة التحوٌالت 9
 التربً 

سامً محمد 
 مصطفى

 MA/9/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 MA/10/15/1 1 15 رٌاضٌات مها عواد الكبٌسً الرٌاضٌات المتقدمة 10
L C 

عبد الهادي محمود  المدخل فً الجبر الحدٌث 11
 التربً 

مفتاح عبد هللا 
 السٌوي

 MA/11/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 جالبرت سترانج  الجبر الخطً وتطبٌقاته 12
 ترجمة 

رمضان محمد 
 جهٌمة

 فاروق البرقً

 MA/12/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 الرٌاضة لدراسً العلوم الحٌوٌة  13
 الجزء الثانً -الجزء األول 

 جادٌش س .أرٌا 
 روبٌن  و. الردنر

 MA/13/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 لعلوم الحٌوٌةالرٌاضة لدراسً ا 14
 الجزء األول 

 جادٌش س .أرٌا 
 روبٌن  و. الردنر

 MA/14/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 الرٌاضة لدراسً العلوم الحٌوٌة  15
 الجزء الثانً

 جادٌش س .أرٌا 
 روبٌن  و. الردنر

 MA/15/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 دوٌل ف.تشرشل المتغٌرات المركبة و تطبٌقات 16
 جٌمس و.براون

 رف فٌرهًروج

 MA/16/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 الجبر المجرد  17
 الزمر والحلقات

 MA/17/15/1 1 15 رٌاضٌات بروٌن علً حمادي
L C 

علً نصر السٌد  مبادى رٌاضٌات الحاسب 18
 الوكٌل

 MA/18/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 الجبر للثانوٌة العامة  19
 الجزء األول

 عبد السالم القاللً 
 زغوان بشٌر حسن 

 ظافر مختار المدنً

 MA/19/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

عبد الهادي محمود  المدخل فً الجبر الحدٌث 20
 التربً 

مفتاح عبد هللا 
 السٌوي

 MA/20/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 
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 الهندسة التحلٌلٌة  21
 للجامعات والمعاهد العلٌا

أحمد صادق 
 القرمانً 

مفتاح عبد هللا 
 السٌوي

 MA/21/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 تشارلزفاندن اٌدٌن  مدخل الً نظرٌة األعداد 22
 ترجمة 

رمضان محمد 
 جهٌمة 

 إبراهٌم رٌاض

 MA/22/15/1 1 15 رٌاضٌات
L C 

 جالبرت سترانج  الجبر الخطً وتطبٌقاته 5
 ترجمة 

رمضان محمد 
 جهٌمة

 فاروق البرقً

 MAl/5/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 الهندسة التحلٌلٌة  6
 للجامعات والمعاهد العلٌا

أحمد صادق 
 القرمانً

 علً محمد عوبن

 MAl/6/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 هندسة التحوٌالت  7
 لطلبة الجامعات والمعاهد العلٌا

عبد الهادي محمود 
 األتربً

سامً محمد 
 مصطفً

 MAl/7/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 هندسة التحوٌالت  8
 لطلبة الجامعات والمعاهد العلٌا

عبد الهادي محمود 
 األتربً

سامً محمد 
 مصطفً

 MAl/8/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 الجبر للثانوٌات العامة 9
 الجزء األول

 عبد السالم القاللً
 بشٌر حسنً زغوان
 ظافر مختار المدنً

 MAl/9/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

عبد الهادي محمود  المدخل فً الجبر الحدٌث 10
 األتربً

مفتاح عبد هللا 
 السٌوي

 MAl/10/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 جالبرت سترانج  الجبر الخطً وتطبٌقاته 11
 ترجمة 

رمضان محمد 
 جهٌمة

 فاروق البرقً

 MAl/11/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 تشارلزفاندن اٌدٌن  مدخل الً نظرٌة األعداد 12
 ترجمة 

رمضان محمد 
 جهٌمة 

 إبراهٌم رٌاض

 MAl/12/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 الرٌاضة 13
 لدارسً العلوم الحٌوٌة

 جادٌش س .أرٌا 
 روبٌن  و. الردنر

 MAl/13/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 

 الرٌاضة 14
 لدارسً العلوم الحٌوٌة

 الجزءاالول

 جادٌش س .أرٌا 
 روبٌن  و. الردنر

 MAl/14/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 
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 الرٌاضة 15
 لدارسً العلوم الحٌوٌة

 الجزء الثانً

 .أرٌا جادٌش س 
 روبٌن  و. الردنر

 MAl/15/15/4 4 15 رٌاضٌات
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

عبد السالم أحمد  علم التفاضل 1
 الفٌتوري 

أبو الحسن تونً 
 حسن حجازي

تفاضل 
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/1 

عبد السالم أحمد  علم التكامل 2
 الفٌتوري 

أبو الحسن تونً 
 حسن حجازي

تفاضل 
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/2 

أساسٌات التفاضل والتكامل و  3
 النسخة االولى -تطبٌقاتها 

نادٌة إسماعٌل 
 البرقلً

تفاضل 
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/3 

محاضرات مبسطة من أساسٌات  4
 التفاضل والتكامل

تفاضل  د.مصطفى بجاش
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/4 

أساسٌات التفاضل والتكامل و  5
 النسخة الثانٌة -تطبٌقاتها 

نادٌة إسماعٌل 
 البرقلً

تفاضل 
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/5 

تفاضل  أ.د/عادل نسٌم محاضرات فً التفاضل 6
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/6 

7 Defferential  equatlons 
Second edition 

Richard 
Bronson 

تفاضل 
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/7 

حساب التفاضل والتكامل والهندسة  8
 التحلٌلٌة

تفاضل  ولٌم و.دورفً
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/8 

تفاضل  موراي ر.شبٌجل التفاضل والتكامل المتقدم 9
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/9 

تفاضل  فرنك آٌرز المعادالت التفاضلٌة 10
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/10 

محمود إبراهٌم  التفاضل 11
 عزوز

تفاضل 
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/11 
LBO 

تفاضل  مها عواد الكبٌسً المعادالت التفاضلٌة الجزئٌة 12
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/12 
LBO 
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 المعادالت التفاضلٌة العادٌة  13
 حلول وتطبٌقات

إسماعٌل أبوبكر 
 بوقفة

تفاضل 
 وتكامل

2 2 2/2/Cal/13 
LBO 

 إس فارلو المعادالت التفاضلٌة الجزئٌة 1
 ا عواد الكبٌسًمه

تفاضل 
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/1 
L C 

حساب التفاضل والتكامل والهندسة  2
 التحلٌلٌة

تفاضل  ولٌم ه .دورفً
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/2 
L C 

 المعادالت التفاضلٌة العادٌة  3
 حلول وتطبٌقات

إسماعٌل أبوبكر 
 بوقفة

تفاضل 
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/3 
L C 

 فاضل والتكاملمبادئ حساب الت 4
 لطلبة العلوم والرٌاضٌات

نخبة من األساتذة 
 المتخصصٌن

تفاضل 
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/4 
L C 

 التفاضل والتكامل 5
 للصف الخامس

إبراهٌم عبد الحمٌد 
 السقا 

أحمد صادق 
 القرمانً 

عبد الحمٌد السٌد 
 البنا

تفاضل 
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/5 
L C 

 التفاضل والتكامل 6
 نوٌة العامةللثا

 عبدالسالم القاللً
ظافر مختار 

 المدنً
فتحً البدري 

 الضباع

تفاضل 
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/6 
L C 

محمود إبراهٌم  التفاضل 7
 عزوز

تفاضل 
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/7 
L C 

محمود إبراهٌم  التكامل 8
 عزوز

تفاضل 
 وتكامل

15 2 15/2/Cal/8 
L C 

 التفاضل والتكامل  1
 العامةللثانوٌة 

 عبد السالم القاللً  
ظافر مختار 

 المدنً
فتحً البدري 

 الضباع

تفاضل 
 وتكامل

15 4 15/4/Cal/1 
L C 

 مبادئ حساب التفاضل والتكامل 2
 لطلبة العلوم والرٌاضٌات

نخبة من األساتذة 
 المتخصصٌن

تفاضل 
 وتكامل

15 4 15/4/Cal/2 
L C 

 التفاضل والتكامل 3
 للصف الخامس

الحمٌد  إبراهٌم عبد
 السقا 

أحمد صادق 
 القرمانً 

عبد الحمٌد السٌد 
 البنا

تفاضل 
 وتكامل

15 4 15/4/Cal/3 
L C 

حساب التفاضل والتكامل والهندسة  4
 التحلٌلٌة

تفاضل  ولٌم ه .دورفً
 وتكامل

15 4 15/4/Cal/4 
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

المرجع فً علم التحرٌك الهندسً  1

 (SIحسب نظام الوحدات الدولٌة )
محمود صالح 

 زعموط 
 صالح علوي عقٌل

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/1 

مذكرة فً مبادي المٌكانٌكا الحٌوٌة  2
 وعلم الحركة التطبٌقً

 طلحة حسام الدٌن 
مصطفى كامل 

 حمد 
 سعٌد عبد الرشٌد

الدٌنامٌكا 
 اتٌكاواإلست

2 3 2/3/DY/2 

محمد عبد المنعم  اإلستاتٌكا الهندسٌة 3
 عباسً

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/3 

الدٌنامٌكا  حماد ٌوسف حماد الدٌنامٌكا الهندسٌة 4
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/4 

 المكانٌك الهندسً  5
 علم السكون

فاهم فخري عبد 
 القادر 

نجٌب كامل 
 عوض

الدٌنامٌكا 
 ستاتٌكاواإل

2 3 2/3/DY/5 

6 Statically in determinate 
Structures 1 

*Abdel Fattah 
diwan  

*Ahmed 
Fahmy 

*Mohamad 
Rasheed 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/6 

7 Statically in determinate 
Structures 2 

*Abdel Fattah 
diwan  

*Ahmed 
Fahmy 

*Mohamad 
Rasheed 

الدٌنامٌكا 
 اإلستاتٌكاو

2 3 2/3/DY/7 

8 Engineering  mechanics  
Dynamics 

Peter 
Schiavone 

R.C.Hibbeler 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/8 

9 Engineering  mechanics  
Dynamics 

Peter 
Schiavone 

R.C.Hibbeler 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/9 
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10 Engineering  mechanics  
Dynamics 

Peter 
Schiavone 

R.C.Hibbeler 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/10 

11 Engineering  mechanics  
Dynamics 

 
R.C.Hibbeler 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/11 

12 A Textbook on  
Dynamics 

m. Ray 
G.C.sharma 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/12 

13 Solued Problems Dynamics *Abdel 
Rahman 

 saad  
M-A-

Elsamouby 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/13 

14 Statics and mechanics of 
material 

William A-
nash 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/14 

15 Statics for engineers 
 mechanics staff Members 

Shoubra 
Faculty  

of 
engineering 

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/15 

 -المٌكانٌكا الهندسٌة دٌنامٌكا  16
 النسخة االولى

جوزٌف  ف . 
 شٌللً

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/16 

 -المٌكانٌكا الهندسٌة دٌنامٌكا  17
 النسخة الثانٌة

جوزٌف  ف . 
 شٌللً

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/17 

 أ.د. نٌلسون  مٌكانٌكا الهندسٌة دٌنامٌكاال 18
 ت.ل. بست 
 و.ج. مكلٌن

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/18 

الدٌنامٌكا  علً محمد عوٌن المٌكانٌكا 19
 واإلستاتٌكا

2 3 2/3/DY/19 
L.BO 

 الدٌنامٌكا  28
 للصف الخامس

إبراهٌم عبد 
 الحمٌد السقا 
أحمد صادق 
 القرمانً 
سٌد عبد الحمٌد ال

 البنا

الدٌنامٌكا 
 واإلستاتٌكا

15 1 15/1/DY/28 
L C 

 الدٌنامٌكا  29
 الكتاب الثانً

الدٌنامٌكا  علً محمد عوٌن
 واإلستاتٌكا

15 1 15/1/DY/29 
L C 
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 الدٌنامٌكا

 للصف الخامس

إبراهٌم عبد 
 الحمٌد السقا 
أحمد صادق 
 القرمانً 

عبد الحمٌد السٌد 
 البنا

الدٌنامٌكا 
 تاتٌكاواإلس

15 4 15/4/DY/21 
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

محمد صبحً  أسس التصمٌم الكهربائً 1
 المصري

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/1 

هندسة  ى أحمدوحٌد مصطف أجهزة التشغٌل الكهربٌة 2
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/2 

هندسة  محمد نجٌب مطر مصادر القدرة المستمرة والمتناوبة 3
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/3 

تجارب معملٌة فً مبادي الهندسة  4
 الكهربائٌة واإللكترونٌة

 نجٌب صالح نصر 
 علً مصباح اشطٌبة 

 فوزي محمد عون

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/4 

لطلبة الكلٌات العلوم - الكهرباء 5
 -الهندسٌة والمعاهد 

 والمعاهد التقنٌة  العلٌا

 أحمد عبد السالم رحٌل 
 الطاهر مختار أبو عٌن

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/5 

المعلومات األساسٌة فً اآلالت  6
 الكهرباء اإلستاتٌكٌة-الكهربائٌة 

هندسة  محمد أحمد قمر
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/6 

7 Electrical Engineering 
Handbook 

Harold Pender 
William A.DEL 

MAR 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/7 

 جٌمً.ج كاثً اساسٌات الهندسة الكهربٌة 8
 سٌد أ.نصار

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/8 

تطبٌقات عملٌة فً الكهربٌة  9
 واإللكترونات

د. امجد عبد الرازق 
 كرجٌة

ٌحٌى عبد الحمٌد 
  الحاج علً

د. صبحً سعٌد 
 الراوي

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/9 

10 electrostatics and 
electrodynamic 

Prof. Fatema 
Metawe  Prof. 
Ahmed  Abd-

allah 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/10 
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11 Problems 

in                                              
engineering 

electromagnetics                   
      volume 1 

Asser A. Zaky       
           H. 

Elkamchochi 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/11 

12 Problems 
in                                               

         engineering 
electromagnetics                   

       volume 2 

Asser A. Zaky       
           H. 

Elkamchochi 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/12 

13 engineering 
electromagnetics                   

                            materiol 

Abrianus j. 
Dekker 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/13 

14 solved problems                    
                             to 
elements of power                

                                   system 
analysis 

william 
D.stevenson 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/14 

15 High viltage engineering      
                                        

Fundamentals 

E. Kuffel                
            w. s. 

Zaengal             j . 
Kuffel 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/15 

16 Test papers and solution  
on electrical engineering 

T.F.Wall  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/16 

17 Basic electrical engineering 
science 

I.Mckenzi smith 
K.T.hoise 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/17 

18 The wire Association 
International 

J.kenneth gillett 
Michael M.suba 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/18 

19 Worked example in  
electrical enginnering 

W.T.pratt  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/19 

20 Electrical machine winder N.vinogradov  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/20 
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21 Utilization generation 
 and  

 conservetion of electrical 
energy 

Sunil.S.Rao  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/21 

22 AN introduction 
 to 

 electrical engineering 
material 

C.S.Indulkar 
S.Thiruvengodam 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/22 

23 Electrical Substion 
engineering and practice 

S.RAO  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/23 

24 Electro mechanical energy 
converstion 

 with 
 dynamics of mechanics 

Rakosh Das 
Begamudre 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/24 

25 Industrial electric furnaces 
and applines 

V.paschkis 
john persson 

سة هند
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/25 

26 electrostatics and 
electrodynamic 

Fatema metawe 
Ahmed abdulla 

Hytham 
abdalghany 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/26 

27 High voltage engineering M.S Naido 
I V Kamaraju 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/27 

28 Fundamentals of electrical 
engineering 

 and electronics 

B.L.Theraja  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/28 

29 Generation of electrical 
energy 

B.R.Gupta  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/29 

30 Electrical Machinery and 
Transformers 

Irving L.kosow  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/30 

31 Advanced Problem in 
electrical engineering 

B.L.Theraja  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/31 

32 Electromagnatics Joseph.A 
Mahmoud  Nahvi 

هندسة 
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/32 

33 Elecric machines and 
electromachins 

Syed A.NASAR  هندسة
 كهربائٌة

3 1 3/1/EE/33 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 تابالك

 الرمز المكتبي الرف القاطع

1 Electrical Power 
 Distribution System 

Engineering 

Stephen 
W.Director 

Ronald 
M.Bracewell 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/1 

2 Electric Machinery A.E.Fitzgerald 
Charles 
Kingsley 
Stephen 
D.umans 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/2 

3 Electric Machinery 
Fundamentals 

Stephen 
J.Chapman 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/3 

4 Power System Elements Asser A.Zaky 
Ahmed 
A.Helal 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/4 

5 Electric machines Charles 
I.Hubert 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/5 

6 Microwave Devises and 
Circuits 

Samuel Y.Liao  هندسة
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/6 

7 Power Sources D.H.Collins  هندسة
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/7 

8 Solved Problems 
 to Elements  of Power 

System Analysis 

William 
D.stephen 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/8 

9 Solved Problems 
 to Elements  of Power 

System Analysis 

William 
D.stephen 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/9 

10 Electrical Measurement 
Analysis 

Ernest Frank  هندسة
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/10 

11 Electrical Power  System A.E.Guile 
W.Paterson 

هندسة 
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/11 

12 Electrical Power 
Transmission and 

Distribution 

P.J.Freeman  هندسة
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/12 

13 Electrical Power  System A.E.Guile  هندسة
 كهربائٌة

3 2 3/2/EE/13 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

1 Experiments for 
introduction to digital 

circuits 

David 
l.heiserman 

ر دوائ
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/1 

2 Electric circuits James 
w.nillsson 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/2 

3 basic electric circuit theory Mayergoys 
Lawson 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/3 

4 Circuits Devices and 
Systems 

Ralph j.smith 
Richard c.dorf 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/4 

دوائر  ضٌاء العسال الدوائر الكهربائٌة وإستخدامها 5
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/5 

موسوعة دار الكتب العلمٌة للدوائر  6
 اإللكترونٌة 

 ) الجزء الثانً(
 دوائر مختارة

دوائر  محمد نجٌب مطر
 كهربائٌة 
 ةوالكترونٌ

3 3 3/3/Cir/6 

 موسوعة الدوائر الكهربائٌة 7
 ) الجزء األول(

دوائر  ضٌاء العسال
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/7 

 موسوعة الدوائر الكهربائٌة 8
 ) الجزء الثانً(

دوائر  ضٌاء العسال
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/8 

 موسوعة الدوائر الكهربائٌة 9
 ) الجزء الثالت(

دوائر  ضٌاء العسال
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/9 

 موسوعة الدوائر الكهربائٌة 10
 ) الجزء الرابع(

دوائر  ضٌاء العسال
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/10 

11 Digital Logic Desine Gideon 
lanyhoiz 
Abraham 
kandel  

Joel.mott 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/11 

برنامج محاكاة الدوائر اإللكترونٌة  12
 للمبتدئٌن

سمٌة إسماعٌل 
 قاٌد

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/12 

13 The Interface Circuits Data 
Book 
 for  

 Design Engineers 

Texas 
Instrumens 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/13 
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14 Principles of Electronic 
Devices 

and 
Circuites 

B.L.Theraja 
R.S.sedha 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/14 

15 Digital   Circuits  
AND 

Logic Design 

Samuel .c.lee  دوائر
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/15 

16 Pspice and Circuit  
Analysis 

john kenomn  دوائر
 كهربائٌة 

 رونٌةوالكت

3 3 3/3/Cir/16 

17 Circuits Devices and 
Systems 

Ralph j.smith 
Richard c.dorf 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/17 

18 Electronic Devices 
and 

Circuites 

David A.bell  دوائر
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/18 

19 Basic Circuit Theory Charles 
A.doser 

Ernest S.Kuh 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/19 

20 Transistor Circuits and 
Applications 

Laurence 
G.cowles 

دوائر 
 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/20 

 الدوائر متعددة األطوار 21

Polyphase Circuits 
وحٌد مصطفى 

 أحمد
دوائر 

 كهربائٌة 
 والكترونٌة

3 3 3/3/Cir/21 
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تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

مسؤلة محلولة فً 2000 1

 اإللكترونٌات
جٌمً كاٌثً 
ترجمة آمٌن 

 األٌوبً

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/1 

الهادي السٌد عبد  رحلة فً هندسة اإللكترونٌات 2
 طلخان

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/2 

هندسة  سمٌر عاشور مكبر العملٌات 3
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/3 

محمد عبد المنعم  العناصر اإللكترونٌة وتطبٌقاتها 4
 صالح الشواربً

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/4 

دوائر الثنائٌات والترانستور الال  5
 متكامالت

دسة هن محمد نجٌب مطر
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/5 

هندسة  أحمد لطفً الحقٌبة اإللكترونٌة 6
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/6 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن CROراسم اإلشارة االلكترونً  7
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/7 

هندسة  محمد نجٌب مطر هندسة ودوائر الصوت 8
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/8 

الموجات  هندسة النبضات وتشكٌل 9
 الرقمٌة والتناظرٌة

مظهر بسٌونً 
 طاٌل

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/9 

العناصر اإللكترونٌة و تطبٌقات  10
 عملٌة

جابر السٌد محمد 
 األبٌض

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/10 

إلكترونٌات القوى النظرٌة ....  11
 والتطبٌقات

هندسة  عبد المقصود حجو
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/11 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن (1الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 12
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/12 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن (2الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 13
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/13 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن (3الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 14
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/14 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن (4الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 15
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/15 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن (5الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 16
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/16 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن (6الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 17
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/17 

هندسة  فاروق سٌد حسٌن (7الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 18
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/18 
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هندسة  فاروق سٌد حسٌن (8الموسوعة اإللكترونٌة المتطورة ) 19
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/19 

20 Modern Semicoductor 
Device Physics 

S.M.Sze  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/20 

21 Semicoductor Device 
Physics and Technology 

S.M.Sze  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/21 

22 Introduction to 
Microelectronic  Devices 

David 
.l.pulfrey 

N.garry TARR 

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/22 

23 Utilization of Electric Power 
and Electric Traction 

J.B.gupta  هندسة
 ونٌةالكتر

4 1 4/1/Ect/23 

24 Power Electronics Cyril w.lander  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/24 

25 Microelectronic Devices Edward s.yang  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/25 

26 Getting Started in  
Electronics 

Forrest 
m.mims 

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/26 

27 Electronic Instrumentation 
and  Measurements 

David a.bell  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/27 

28 Laboratory Manual 
 for Operational Amplifiers 

and Linear ICs 

David a.bell  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/28 

29 Integrated Electronics 
Analog 

 and 
 Digital Circuits and its 

Application 

Forrest 
m.mims 

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/29 

30 Electronics Circuits 
 and  

Systems Analoge and Digital 
and 

Y N bapat  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/30 

31 Problems and Solution 
 of  Electronic  Devices and  

Circuits 

Experienced 
Teachers 

هندسة 
 رونٌةالكت

4 1 4/1/Ect/31 

32 Engineering  Electronics Frederick 
emmons 

W.W.herman 
J.G.truxal 

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/32 
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33 Pulse and Digital  
Electronics 

A.K.vanwasi 
G.K.mithal 

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/33 

34 Grobe Basic  Electronics 
No:1 

Bernard Grop  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/34 

35 Grobe Basic  Electronics 
No:2 

Hyper Graphis  هندسة
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/35 

هندسة  جٌمً كاٌثً N1النبائط  اإللكترونٌة ودوائرها  36
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/36 

هندسة  جٌمً كاٌثً N2النبائط  اإللكترونٌة ودوائرها  37
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/37 

هندسة  توكهٌم المبادي الرقمٌة 38
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/38 

هندسة  جٌمً كاٌثً N3النبائط  اإللكترونٌة ودوائرها  39
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/39 

مظهر بسٌونً  هندسة النبضات 40
 طاٌل

هندسة 
 الكترونٌة

4 1 4/1/Ect/40 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

محمد عبد الرضا  أجهزة القٌاس والتحكم المٌكانٌكٌة 1
 الشمري

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/1 

أجهزة  وجٌه جرجس نجٌب أجهزة القٌاس الصناعٌة 2
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/2 

 القٌاسات الحرارٌة 3
 ) أجهزة و تطبٌقات (

أجهزة  رمضان أحمد محمود
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/3 

حمدي ٌاسٌن  القٌاسات فً الصناعة 4
 الدسوقً

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/4 

 علً إبراهٌم سعد القٌاسات و أجهزة القٌاس 5
 علً إشطٌبة

 أبوالحسن تونً حسن
 محمد رٌاض علً

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/5 

الحسٌنً طه  القٌاسات و المقاٌٌس اإللكترونٌة 6
 لشربٌنًا

سعد عبدالوهاب 
 شعبان

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/6 

7 Mdern Elictronic 
Instrumentation  

and 
Measurment Techniques 

Albert D.helfrick 
William 

D.cooper 

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/7 

8 Mdern Elictronic 
Instrumentation  

and 
Measurment Techniques 

Albert D.helfrick 
William 
D.coope 

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/8 

9 Electrical Insallation 
Technology 

F.G.thompson  أجهزة
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/9 

10 Automatic Voltage 
Regulators  

and 
Stabilizers 

G.N.patchett  أجهزة
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/10 

11 Electrica Measurements Whitmore smith 
M.L.wiedenbeck 

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/11 

12 Electrical Insallation Work T.G.francis  أجهزة
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/12 

13 Industrial electronical 
Measuring Instruments 

Kenelm 
Edgcumbe 

أجهزة 
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/13 
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14 Electrica Measurements 
 and 

 Measuring Instruments 

E.W.golding  أجهزة
 القٌاس

4 2 4/2/MEA/14 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

محمد صبحً  التحكم الكهربائً الصناعً واآللً 1
 المصري

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/1 

التحكم  عبد المقصود حجو حدٌثةنظم التحكم اآللً الرقمٌة ال 2
 اآللً

4 3 4/3/OTC/2 

التحكم  سمٌر عاشور أساسٌات التحكم فً القدرة 3
 اآللً

4 3 4/3/OTC/3 

التحكم  ضٌاء العسال نظرٌة و تطبٌقات التحكم اآللً 4
 اآللً

4 3 4/3/OTC/4 

التحلٌل المتقدم لنظم القوي  5
 الكهربٌة

التحكم  محمد عالم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/5 

التحكم  سمٌر عاشور لوحات التوزٌع والتحكم الصناعً 6
 اآللً

4 3 4/3/OTC/6 

التحكم  عبد الحمٌد بسٌونً المتحكمات الدقٌقة 7
 اآللً

4 3 4/3/OTC/7 

محمد عبد المنعم  فن تصوٌر الدوائر الرقمٌة 8
 الشواربً

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/8 

 555التاٌمر  9

 تطبٌقات عملٌة
التحكم  عاشور سمٌر

 اآللً
4 3 4/3/OTC/9 

لوحات التوزٌع والتحكم الصناعً  10
 الكهربً

التحكم  سمٌر عاشور
 اآللً

4 3 4/3/OTC/10 

تصمٌم أنظمة التحكم بإستخدام  11

PIC 
محمد عبد المنعم 

 الشواربً
التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/11 

نظرٌة سٌطرة التغدٌة الخلفٌة  12
 للمهندسٌن

 ب.تكنسون
رجمة:صباح عبود ت

 البٌرمانً

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/12 

 التحكم الكهربائً الصناعً واآللً 13
 الجزء الثانً

محمد صبحً 
 المصري

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/13 

14 Design and Application 
 of Security Fire-Alarm 

Systeams 

John E.traister  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/14 

15 Analysis Instrlimention An 
Introduction 

R P khare  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/15 

16 Remote Control Systems V.ilyin  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/16 

17 Opeeerational Amplinear 
Integrated Circuits 

John.beck  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/17 
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18 Feedback Control Systems John van de 
vegta 

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/18 

19 Digital Control System 
Analysis and Design 

Charles L 
phillips 

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/19 

20 Automatic Control 
Engineering 

Fancis H.raven  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/20 

21 Optimal Control Theory 
An Introduction 

Donald E.kirk  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/21 

22 Programmable Controllres 
Operation 

 and Application 

Iang.warnock  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/22 

23 Elements of Power 
System Analysis 

william 
D.stevenson.jr 

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/23 

24 Pneumatic  and Hydraulic 
Control Systems 

M.A.aizerman  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/24 

25 Modern  Control Katsuhkiko 
ogata 

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/25 

26 Continuous and Discrete 
Signals and Systems 

Samirs.soliman 
Mandyam 
D.srinath 

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/26 

27 Programmable Logic 
Controllers 

W.bolton  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/27 

28 Digital Control Systems Benjaminc  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/28 

29 Control Systems for 
Technicians 

G.T.bryan  التحكم
 اآللً

4 3 4/3/OTC/29 

30 Electronic Automatic 
Control Devices 

A.A.bulgakov  التحكم
 ًاآلل

4 3 4/3/OTC/30 

31 Principles and Practice of 
 Automatic Process 

Control 

Carlos A.smith 
Armando 
B.corripio 

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/31 

32 Protective Relays 
Application Guide 

GEC 
meosurments 

التحكم 
 اآللً

4 3 4/3/OTC/32 
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قم ر
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 الدٌنامٌكا الحرارٌة ) الترمودٌنامٌكا ( 1
 مسائل محلولة

 

الدٌنامٌكا  بٌتر الٌلً
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/1 

الدٌنامٌكا  غازي ٌاسٌن القٌسً أساسٌات الدٌنامٌكا الحرارٌة 2
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/2 

 هندسة الدٌنامٌكا الحرارٌة الكٌمٌائٌة  3
 النسخة االولى

الدٌنامٌكا  إبراهٌم سالم منصور.
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/3 

 هندسة الدٌنامٌكا الحرارٌة الكٌمٌائٌة  4
 النسخة الثانٌة

الدٌنامٌكا  إبراهٌم سالم منصور.
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/4 

المرجع السرٌع فً علم التحرٌك  5
 الحراري 

 ) الدٌنامٌكا الحرارٌة (

محمود صالح 
 الوعموط

عبد المنان عبد الحمٌد 
 ساعاتً

الدٌنامٌكا 
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/5 

أساسٌات المٌكانٌكا وخواص المادة  6
 والحرارة

الدٌنامٌكا  د.رافت كامل واصف
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/6 

 الدٌنامٌكا عارف ابوصفٌه دٌنامٌك الحرارة المٌثالوجٌة 7
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/7 

 الترمودٌنامٌكا الهندسٌة والنقل الحراري 8
 النسخة االولى

الدٌنامٌكا  فالدٌمٌر ناشوكٌن
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/8 

 الترمودٌنامٌكا الهندسٌة والنقل الحراري 9
 النسخة الثانٌة

الدٌنامٌكا  فالدٌمٌر ناشوكٌن
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/9 

10 chemical engineering 
Thermodynamics 

Jm Smiht 
Hc Van Ness 
M M abott 

الدٌنامٌكا 
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/10 

11 mechanical sciences 
engineering Thermodynamic 

and fluid mechanics 

Akshoy Ranjan 
Paul 

San chayan 
Mukherjee 
Pijush Roy 

الدٌنامٌكا 
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/11 

12 A Textbook of Thermal 
engineering 

R.S.Khurmi 
J.K.Gupta 

الدٌنامٌكا 
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/12 

13 Flnid mechanics and 
Thermodynamics 

of turbomachinery 
 

S.L.Oixon 
C.A.Hall 

الدٌنامٌكا 
 الحرارٌة

5 1 5/1/ThD/13 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 مز المكتبيالر الرف القاطع

م. شرٌف فتحً  المرجع السرٌع فً مٌكانٌكا الموائع 1
 الشافعً

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/1 

2 A Treatise on Applied 
Hydraulics 

Herbert 
Addison 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/2 

3 Solving broblem in  
fluid mechanics 

J.F.Douglas 
R.D.matthews 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/3 

4 Solving broblem in  
fluid mechanics 

J.F.Douglas 
R.D.matthews 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/4 

5 Power hydraulics Michael 
.J.Pinches 

John G.Ashby 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/5 

6 Fluid mechanics  
 

Muson 
Okiishi 

Huebsch 
Rothmayer 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/6 

7 Fluid mechanics  
 

Victor L. 
Streeter 

E.benjamin 
Wylie 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/7 

8 Fluid dynamics   مٌكانٌكا
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/8 

9 Computational fluid 
dynamic 

     For engineers 

Klans 
A.hoffman 

Steve.T.Chiang 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/9 

10 Schaums outline of theory 
and problems of fluid 

 mechanics and hydraulics 

Ronaldv.giles 
Jack B.evett 
Cheng Liu 

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

5 2 5/2/FLD/10 

شاكر عبد اللطٌف  مبادئ مٌكانٌكا الموائع 29
 جلٌل

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

15 2 15/2/FLD/29 
L C 

دي -كروزمان تحلٌل وتقٌٌم معطٌات تجارب الضخ 30
 راٌدر

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

15 2 15/2/FLD/30 
L C 

ور محمد منص الهٌدرولوجٌا التطبٌقٌة 31
 الشبالق

عمار عبدالمطلب 
 عمار

مٌكانٌكا 
 ودٌنامٌكا 

 الموائع

15 2 15/2/FLD/31 
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 إنتقال الحرارة ) مسائل وحلول ( 1
 النسخة االولى

بهالشاندرا . فً 
 كارلٌكار

روبرت . م . 
 درموند

انتقال 
 رةالحرا

5 3 5/3/HTR/1 

 إنتقال الحرارة ) مسائل وحلول ( 2
 النسخة الثانٌة

بهالشاندرا . فً 
 كارلٌكار

روبرت . م . 
 درموند

انتقال 
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/2 

م . محمد عبد  مبادئ إنتقال الحرارة 3
 الرضا الشمري

انتقال 
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/3 

بهالشاندرا . فً  إنتقال الحرارة 4
 ٌكاركارل

روبرت . م . 
 درموند

انتقال 
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/4 

5 Process heat transfer Donald 
.Q.Kern 

انتقال 
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/5 

6 Problems in 
thermodynamics 

and statistical 
Thermodynamics 

K Ishita  انتقال
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/6 

7 introduchion to heat 
toorsfer 

incropera 
Dewitt 

bergman 
Lavine 

انتقال 
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/7 

8 Process heat transfer Donald 
.Q.Kern 

انتقال 
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/8 

9 Heat transfer J.P.Holman  انتقال
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/9 

10 Heat transfer Donald Pitts 
Leighton 
Sissom 

انتقال 
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/10 

انتقال  حسٌن رجب محمد أساسٌات وأمثلة فً إنتقال الحرارة 11
 الحرارة

5 3 5/3/HTR/11 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 PENg/1/6/1 1 6 هندسة النفط سعٌد عبد الغفار الغازات الصناعٌة 1

عبد العزٌز  أساسٌات صناعة البترول 2
 مصباح

 PENg/2/6/1 1 6 هندسة النفط

 PENg/3/6/1 1 6 هندسة النفط حمدي البنبً البترول بٌن النظرٌة والتطبٌق 3

محمد إسماعٌل  صناعة وتكرٌر النفط 4
 عمر

 PENg/4/6/1 1 6 هندسة النفط

 PENg/5/6/1 1 6 هندسة النفط إٌرل بكنجهام هندسة اإلنتاج 5

محمد بكٌر  الحفر البترولً 6
 مصطفى

 PENg/6/6/1 1 6 هندسة النفط

محمد بكٌر  الحفر البترولً 7
 مصطفى

 PENg/7/6/1 1 6 هندسة النفط

محمد بكٌر  الحفر البترولً 8
 مصطفى

 PENg/8/6/1 1 6 هندسة النفط

9 Solide-Liquid Flow Slurry 
Pipeline Transporation 

Edward 
J.wasp 

John P.kenny 
Ramesh 
L.gandhi 

 PENg/9/6/1 1 6 هندسة النفط

10 Industrial Filtration of 
Liquids 

Derek 
B.purchas 

 PENg/10/6/1 1 6 هندسة النفط

11 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
1 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/11 

12 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
2 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/12 

13 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
3 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/13 

14 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
4 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/14 
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15 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
5 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/15 

16 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
6 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/16 

17 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
7 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/17 

18 Libya 2006 
Reservoir Optimization 

Conference 
8 

Schlumberger 6/1 1 6 هندسة النفط/PENg/18 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

محمد محمود  الطاقة فً القرن الواحد والعشرٌن 1
 عمار

 هندسة
ة الطاق 

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/1 

 هندسة محمد أحمد خلٌل اإلستخدام المنزلً للطاقة الشمسٌة 2
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/2 

 هندسة محمد أحمد خلٌل الطاقة الشمسٌة واستخداماتها 3
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/3 

 شاورهان  مصادر الطاقة غٌالر التقلٌدٌة 4
 سرٌفاستا فا 

مة عاطف ترج
 ٌوسف محمود

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/4 

الطاقة النووبة السلمٌة فً مصر  5
 والبالد العربٌة

 هندسة مرسً الطحاوي
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/5 

اإلتجاهات المعاصرة فً عالم  6
 الطاقة  النسخة األولى

 هندسة محمود سري طه
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/6 

اإلتجاهات المعاصرة فً عالم  7
 الطاقة  النسخة الثانٌة

 هندسة محمود سري طه
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/7 

وجدي محمد  أساسٌات الهندسة النووٌة 8
 الشارف الرتٌمً

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/8 

مصادروأنظمة الطاقة الجدٌدة  9
 والمتجددة الجزء األول 

طاقة الرٌاح والطاقة  أنظمة
 الشمسٌة

وحٌد مصطفى 
 أحمد

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/9 

مصادروأنظمة الطاقة الجدٌدة  10
 والمتجددة الجزء الثانً 

 مصادر الطاقة الجدٌدة والمتجددة

وحٌد مصطفى 
 أحمد

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/10 

 هندسة مد خلٌلمحمد أح مصادر الطاقة والبٌئة 11
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/11 

12 Solar Energy for man B.J.brinkworth هندسة 
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/12 

13 Experiments with Solar 
Energy 

D.S.halacy هندسة 
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/13 

14 Direct Use of The Suns 
Energy 

Farrington 
daniels 

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/14 

15 Introduction to Nueclear 
Reactor Theory 

John 
r.lamarsh 

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/15 
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16 Solar Heating and Cooling Paul هندسة 
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/16 

17 Nueclear Reactor 
Engineering 

Samuel 
glasstone  
Alexander 
sesonske 

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/17 

18 Solar Radiation Control in 
Buildings 

E.L.harkness 
M.L.mehta 

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/18 

19 Fundamentals of Solar 
Heating 

Richard 
c.schubert 
L.D.ryan 

 هندسة
الطاقة  

 دةالمتجد

6 2 6/2/RNEW/19 

20 Energy Conservation 
Through Building Design 

Donald 
waston 

 هندسة
الطاقة  

 المتجددة

6 2 6/2/RNEW/20 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

خواص  محمد زكً عوٌس قصة المادة 1
 مواد

6 3 6/3/PMA/1 

عبد الوهاب محمد  مقاومة اختبار المواد 2
 عوض 

إبراهٌم علً 
 الدروٌش

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/2 

محمد عز الدٌن عبد  خواص ومقاومة اختبار المواد 3
 الستار

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/3 

 المواد الهندسٌة  4
 مقاومتها واختبارها )الجزء األول (

عبدالكرٌم محمد 
 عطا 

 العرٌان أحمد علً

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/4 

 المواد الهندسٌة  5
 مقاومتها واختبارها )الجزء الثانً  (

عبدالكرٌم محمد 
 عطا 

 أحمد علً العرٌان

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/5 

محمد مصطفى  مقاومة المواد المعدنٌة 6
 شحاته 

 أحمد محمد ذٌاب

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/6 

لمواصال ت و الخصائص الكهربائٌة ل 7
 العوازل

خواص  دروزدوف ونٌكولٌن
 مواد

6 3 6/3/PMA/7 

تكنولوجٌا اإلنتاج وخواص المواد  8
 الهندسٌة

أحمد عهدي 
 عبدالغنً

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/8 

 عٌاد عبد الواحد  المواد الهندسٌة بنٌتها وخواصها 9
 كمال زاهر

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/9 

خواص  محمود أحمد عمري علم المواد الهندسٌة 10
 مواد

6 3 6/3/PMA/10 

علم المواد وخواصها الكهربائٌة  11
 النسخة األولى

خواص  علً عادل الكٌالً
 مواد

6 3 6/3/PMA/11 

علم المواد وخواصها الكهربائٌة  12
 النسخة الثانٌة

خواص  علً عادل الكٌالً
 مواد

6 3 6/3/PMA/12 

ص خوا ولٌام  أ ناش مقاومة المواد 13
 مواد

6 3 6/3/PMA/13 

14 Material Handook George S.brady 
Henry.clauser 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/14 

15 An Aid to Solving Problems 
in Strength 
 of Material 

I.N.mirolyubov 
S.A.engakychev 
N.D.sergivsky 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/15 

16 Thermal Transmission 
Measurments 
 of Insulation 

R.P.tye  خواص
 مواد

6 3 6/3/PMA/16 
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17 Strength of Material William nash  خواص
 مواد

6 3 6/3/PMA/17 

18 The Properties of Gases and 
Liquids 

Robert c. reid 
John 

m.prausnitz 
Thomas 

k.sherwood 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/18 

19 Advanced in The Mechanics 
 and 

 The Flow of Granular 
Material 

M.shahinpoor  خواص
 مواد

6 3 6/3/PMA/19 

20 Properties of Matter and 
Sound 

Sohair negm 
Khaled essawei 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/20 

21 Strength of Material 
Advanced Theory 

 and Problems 

Stephen 
timoshenko 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/21 

22 Strength of Material V.feo dosyev  خواص
 مواد

6 3 6/3/PMA/22 

23 Clays and Ceramic 
RawStrength of Material l 

W.E.worrall  خواص
 مواد

6 3 6/3/PMA/23 

24 Material and Process 
Selection in Engineering 

Mahmoud 
m.farag 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/24 

25 Fiber glass Rein Forced 
Plastics 

Ralph 
h.sonneborn 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/25 

26 MASONARY : 
 Material  Properties and 

Performance 

J.G.borchelt  خواص
 مواد

6 3 6/3/PMA/26 

27 Materials Handling Raymond 
a.kulwiec 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/27 

28 Insulating Materials for 
Design 

and Engineering Practice 

Frank m.clark  خواص
 مواد

6 3 6/3/PMA/28 

29 Counstruction Materials 
 Types,Uses and Application 

Celeb 
hornbostel 

خواص 
 مواد

6 3 6/3/PMA/29 
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تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي لرفا القاطع

نظم اإلشعال اإللكترونً فً  1
 المحركات

 عطٌة علً عطٌة 
 إسماعٌل إبراهٌم

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/1 

أنظمة القٌادة و التوجٌه وبرامج  2
 االستقرار اإللكترونً

 عطٌة علً عطٌة 
عبد الرحمن 

 حمدي

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/2 

كانٌكٌة انشاء المعدات المٌ 3
 والكهربٌة

محًٌ الدٌن 
 القشالن

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/3 

محًٌ الدٌن  الرسم المٌكانٌكً والكهربً 4
 القشالن

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/4 

نظرٌات ومسائل فً اإلهتزازات  5
 المٌكانٌكٌة  النسخة األولى

هندسة  ولٌم  و. سٌبتو
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/5 

رٌات ومسائل فً اإلهتزازات نظ 6
 المٌكانٌكٌة النسخة الثانٌة

هندسة  ولٌم  و. سٌبتو
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/6 

 دٌزل  -غاز  7
محركات الدٌزل البحرٌة ثنائٌة 

 الوقود

هندسة  صفوت سلٌمان
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/7 

 عطٌة علً عطٌة  النظم اإللكترونٌة لحقن الوقود 8
 إسماعٌل إبراهٌم

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/8 

هندسة  عبد الفتاح إبراهٌم محركات اإلحتراق 9
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/9 

سإال وجواب فً محركات 200 10

 الدٌزل
 محمد صالح الدٌن 

 أحمد عهدي 
 عطٌة علً عطٌة

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/10 

الصٌانة الوقائٌة للمضخات الرأسٌة  11
 حلٌل اإلهتزازاتعن طرٌق ت

راوٌة محمد 
 حسانٌن

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/11 

 أكرم حمدون  محركات اإلحتراق الداخلً 12
 عبد الفتاح شوكت

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/12 

رسم وإنشاء الماكٌنات التركٌبات  13
 الكهربٌة والمٌكانٌكٌة

هندسة  عبد الحمٌد جمعة
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/13 

 طالب حسن جاسم  صٌانة وإصالح السٌارات 14
 طالب سلٌمان 

 صالح عبد الغفار

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/14 

رسم وإنشاء الماكٌنات التركٌبات  15
 الكهربٌة والمٌكانٌكٌة

هندسة  عبد الحمٌد جمعة
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/15 

فاروق عبد  التوربٌنات الغازٌة والبخارٌة 16
 طٌفالل

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/16 
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مسائل محلولة فً محركات  17
 اإلحتراق

محمد عبد الرضا 
 الشمري

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/17 

فاروق عبد  محركات الدٌزل واالآلت المساعدة 18
 اللطٌف

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/18 

تكنولوجٌا اإلحتراق وإنتاج الطاقة  19
 الحرارٌة

هندسة  محمد أحمد السٌد
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/19 

20 The theory of machines Thomas 
Bevan 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/20 

21 Machine tool design -2 N.Acherkan  هندسة
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/21 

22 Soil mechanic in 
engineering  

Ractic 

Karl terzaghi 
Ralph B.Peck 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/22 

23 introdnction to machine 
Iearning 

ethem 
Alpaydin 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/23 

24 machine tool design -4 N.Acherkan  هندسة
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/24 

25 Problems and solution  
in engineering mechanics 

S.S.bhavikatti 
A.vittalhegde 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/25 

26 machine tool design -3 N.Acherkan  هندسة
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/26 

27 Structural mechanics Mir:Publishers  هندسة
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/27 

28 main tenance  engineering 
hand book 1 

lindley 
.R.Higgins 

هندسة 
 كانٌكٌةمٌ

7 1 7/1/MENg/28 

29 internal combu stion  
engine fundamentals 

john 
B.Heywood 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/29 

30 main tenance  engineering 
hand book  

2 

lindley 
.R.Higgins 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/30 

31 vector mechanics for 
engineering 

Ferdinand 
P.beer 

E.Russell john 
ston 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/31 
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32 Theory and problems  
of machine design 

hall . 
Holowenko  

laughlir 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/32 

33 mechanical 
vibration s 

S.graham 
kelly 

هندسة 
 مٌكانٌكٌة

7 1 7/1/MENg/33 
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تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

محمد رفعت عبد  الجٌوفٌزٌاء التطبٌقٌة 1
 هللا شرٌف

 geol/1/7/2 2 7 الجٌولوجٌا

 فخري موسى  الجٌولوجٌا العملٌة 2
 محب الدٌن حسٌن 

 حسن فهمً 
 سٌد صالح

 geol/2/7/2 2 7 الجٌولوجٌا

 فخري موسى  ٌا الهندسٌةالجٌولوج 3
 محب الدٌن حسٌن 

 حسن فهمً 
 سٌد صالح

 geol/3/7/2 2 7 الجٌولوجٌا

4 engineering  
geology 

Dr:N.chenna  
Kesavulu 

 geol/4/7/2 2 7 الجٌولوجٌا

5 Text book of engineering  
geology 

Dr:N.chenna  
Kesavulu 

 geol/5/7/2 2 7 الجٌولوجٌا

6 Chemistry and technology  
of limestone 

Robert 
S.Boynton 

 geol/6/7/2 2 7 الجٌولوجٌا

7 introdu ction to Rock 
mechanics 

Richard 
.E.Goodman 

 geol/7/7/2 2 7 الجٌولوجٌا

8 Sedimentary Rocks F.J.Pettijohn 7/2 2 7 الجٌولوجٌا/geol/8 

9 A textbook of    
geology 

G.B.mahapatra 7/2 2 7 ٌولوجٌاالج/geol/9 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

أحمد عهدي عبد  تقارٌر ورش تكنولوجٌا اإلنتاج 1
 الغنً

تقنٌة 
 ورش

7 3 7/3/WSTy/1 

محمد عبدالمجٌد  تكنولوجٌا اللحام الكهربً 2
 حسٌن

تقنٌة 
 ورش

7 3 7/3/WSTy/2 

تقنٌة  أحمد زكً حلمً أجهزة القٌاس والمعاٌرة 3
 ورش

7 3 7/3/WSTy/3 

تقنٌة  حسن رجب السٌد الوسٌط فً هندسة اإلنتاج 4
 ورش

7 3 7/3/WSTy/4 

 شادي أبو سرٌس  المشاغل الهندسٌة 5
 ٌونس الزٌوت 

 أٌمن ضرار

تقنٌة 
 ورش

7 3 7/3/WSTy/5 

 خراطة المعادن  6
 نظري وعملً

تقنٌة  أحمد زكً حلمً
 ورش

7 3 7/3/WSTy/6 

 مبادي الخراطة  7
 نظري وعملً

تقنٌة  أحمد زكً حلمً
 ورش

7 3 7/3/WSTy/7 

 تكنولوجٌا الخراطة  8
 نظري وعملً

تقنٌة  أحمد زكً حلمً
 ورش

7 3 7/3/WSTy/8 

تقنٌة  جابر السٌد األبٌض تكنولوجٌا الورش اإللكترونٌة 9
 ورش

7 3 7/3/WSTy/9 

 طه عباس طه  ج والتصنٌعهندسة اإلنتا 10
 عبد الحلٌم العقباوي

تقنٌة 
 ورش

7 3 7/3/WSTy/10 

11 Workshop technology  
Part1 

W.A.J.Chapman  تقنٌة
 ورش

7 3 7/3/WSTy/11 

12 Workshop technology 
LMANUFACTURING 

PROCESS 

S.K.Garg  تقنٌة
 ورش

7 3 7/3/WSTy/12 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 تقنٌة المرشد الالسلكً 1

I Beason 

 مفهومها وتطبٌقاتها وإستخداماتها

 TCOM/1/8/1 1 8 اتصاالت امانً زكرٌا الرمادي

 التكنولوجٌا الرقمٌة والمرئٌة 2
 ابحاث ودراسات

 TCOM/2/8/1 1 8 اتصاالت محمد محمد الهادي

تكنولوجٌا اإلتصاالت وشبكات  3
 المعلومات

 TCOM/3/8/1 1 8 اتصاالت محمد محمد الهادي

4 Communication  
Theories 

warner J. 
severin 

james W. 
Tankard 

 TCOM/4/8/1 1 8 اتصاالت

5 Antenna Theory 
Analysis and design 

Constant A. 
Balanis 

 TCOM/5/8/1 1 8 اتصاالت

6 Wireless Communication  
and network 

william stallings 8/1 1 8 اتصاالت/TCOM/6 

7 multimedia and 
Communication 

Technology 

steve heath 8/1 1 8 اتصاالت/TCOM/7 

8 multimedia and 
Communication 

Protocols and Applications 

Franklin F.Kuo 
Wolfgang 
effelsberg 

 TCOM/8/8/1 1 8 صاالتات

9 Iectures on :- 
Communication Systems 

Abdulkader 
S.Akkl 

mousa M. 
mousa 

 TCOM/9/8/1 1 8 اتصاالت

10 Communication System 
An introduction to Signals 

and noise in electricod 
Communication 

A.Bruce Carlson  
Paul B.Crilly 

Janet 
C.Rutledge 

 TCOM/10/8/1 1 8 تصاالتا

11 Signals and System Alan 
V.Oppenheim 
Alan S.Willsky 

S.hamid nawab 

 TCOM/11/8/1 1 8 اتصاالت

12 Communication  
System 

Simon haykin 8/1 1 8 اتصاالت/TCOM/12 
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13 Communication  
Systems 

Simon haykin 8/1 1 8 اتصاالت/TCOM/13 

14 Fields and Waves in 
Communication 

electronics 

Simon Ramo 
JohnR.Whinnery 

Theodore van 
duzer 

 TCOM/14/8/1 1 8 اتصاالت

15 Wireless  
Communication 

Principles and practice 

Theodore 
S.Rappaport 

 TCOM/15/8/1 1 8 اتصاالت

16 mobile cellular 
telecommunications 
Analog and digital  

system 

William C.X.lee 8/1 1 8 اتصاالت/TCOM/16 

17 modern wireless 
Communications 

simon haykin 
michael moher 

 TCOM/17/8/1 1 8 اتصاالت

االتصاالت منذ البداٌة حتى  18
 اإلنترنت

 TCOM/18/8/1 1 8 اتصاالت موسوعة الروس
L.BO 

 TCOM/19/8/1 1 8 اتصاالت بالترتشار د وسائل اإلعالم واالتصاالت 19
L.BO 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

كمبٌوتر  محمد نبهان سوٌلم نظم التشغٌل 1
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/1 

كمبٌوتر  محمد نبهان سوٌلم مدخل إلى علوم الحاسب 2
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/2 

 تور ماكنتوشدك 3
 افكار مفٌدة وبراعات فنٌة

 نصائح للسٌطرة على الماكنتوش

كمبٌوتر  بوب الفٌتس
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/3 

 مختصرات فً علوم الحاسوب  4
تكنولوجٌا شبكات التواصل 

 اإلجتماعً

محمد فتحً 
 ابراهٌم تركً

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/4 

 اإلحصاءات غٌر العلمٌة والترتٌبٌة 5

 mat / abبإستخدام 
محمد المهدي 

 محمد علً
كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/5 

مجدي محمد ابو  مهارات إستخدام لوحة المفاتٌح 6
 العطا

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/6 

المتحكمات الرقمٌة وشاشات  7
 الفٌجوال بٌسك

محمد عبد الحمٌد 
 صالح

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/7 

كمبٌوتر  هاري ككوبك بٌس 8
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/8 

 اإلنترنت 9
 العالم على شاشة الكومبٌوتر

كمبٌوتر  زٌن عبد الهادي
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/9 

 ماثٌماتٌكا  10
 الرٌاضٌات بإستخدام الكومبٌوتر

رافت رٌاض 
 رزق هللا

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/10 

توجٌهات توظٌف تكنولوجٌات  11
 واإلتصالت المتقدمةالمعلومات 

 فً مرافق المعلومات والمكتبات

محمد محمد  .

 الهادي
كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/11 

 التوجٌهات الحدٌثة لتطوٌر تعلٌم  12
علوم الحاسب االلً ونظم 

 المعلومات
 فً مصر

 ابحاث ودراسات 
المإتمر العلمً 

 السادس 
لنظم وتكنولوجٌا 

 الحاسبات

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/12 

 مدخل للحاسب االلً والبرمجة 13
 بلغة بٌسك

كمبٌوتر  طارق محمد سعٌد
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/13 
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مصطفى حسٌن  التحلٌل اإلحصائً 14
 باهى

 احمد عبد الفتاح 
 محمد فوزي 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/14 

 حسن الجندي اإلحصاءات والحاسب االلً 15
 حسن دٌاب 

كمبٌوتر 
 جةوبرم

8 2 8/2/Comp/15 

حازم حسن  االرشٌف الرقمً االلكترونً 16
 صبحً

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/16 

 مشكلة المعلومات  17
 ) الحاضر و المستقبل (

كمبٌوتر  محمد أدٌب
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/17 

كمبٌوتر  زٌن عبد الهادي األنظمة االلٌة فً المكتبات 18
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/18 

19 digital  design M.Morris 
mano 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/19 

20 Computers 
Communications 

information 

Sarah 
E.hutchinson 

Stacey 
C.sawyer 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/20 

21 Fundamentals of 
data structures in C 

Ellis.horowitz 
Sartaj Sahni 

Susan 
Anderson 

مبٌوتر ك
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/21 

22 file system 
 structures and  

Algorithms 

Thomas 
R.harbron 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/22 

23 Computer Networking 
and the internet 

Fred helsall  كمبٌوتر
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/23 

24 Applying Pic 18 
micro contcollers 

Barry B.Brey  كمبٌوتر
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/24 

25 Data Structures 
and algorithms using 

C# 

michael 
mcmillan 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/25 

26 The 8051 micro contcollers 
and empedded system 
using Assembly and C 

Muhammad 
Ali 

janice gillispie 
Rolin 

D.Mckinly 

كمبٌوتر 
 ةوبرمج

8 2 8/2/Comp/26 
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27 Micro processor and  
its Applications 

R.Theagarajan 
S.Dhanas 

ekaran 
S.Dhan apal 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/27 

28 Microsoft windows small 
business server 2003 

Charlie Russel 
Sharon 

Crawford 
Jason gerend 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/28 

29 Data Structures Wilhelm 
Reich 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/29 

30 up grading and  
repairing networks 

Scott 
Muellers 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 2 8/2/Comp/30 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 علوم الحاسب  مختصرات فً 1
 أمن أنظمة البرمجٌات

كمبٌوتر  االء سمٌح بركات
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/1 

 الدلٌل الشامل للمستفٌدٌن المبتدئٌن  2

 d Base Ivلنظام 
كمبٌوتر  سٌرمان بهاروشا

 وبرمجة
8 3 8/3/Comp/2 

 الدلٌل الشامل للمستفٌدٌن المبتدئٌن  3

 d Base Ivلنظام 
ر كمبٌوت سٌرمان بهاروشا

 وبرمجة
8 3 8/3/Comp/3 

د. محمد نبهان  تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات 4
 سوٌلم

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/4 

5 Data structures 
VIA C++ 

A.michale 
berman 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/5 

6 Building the data ware 
house 

William 
H.inmon 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/6 

7 real - Time systems C.M.Krishna 
Kangg . Shin 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/7 

8 system softwere 
An introuduction to 

systems Programming 

Ieland L.beck  كمبٌوتر
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/8 

9 T CP / IP 
Protocol Suite 

behrouz 
A.forouzan 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/9 

10 Computers science 
     An Overview 

j.glenn 
 brookshear 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/10 

11 Principles of information 
system 

Ralph stair 
george 

reynolds 

كمبٌوتر 
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/11 

12 Applied management 
science 

john 
A.lawrence 

Barry 
A.Posternack 

بٌوتر كم
 وبرمجة

8 3 8/3/Comp/12 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

معجم مصطلحات العلم والتكنولوجٌا  1

A-D 
معهد اإلنماء 

 العربً
 Dict/1/9/1 1 9 قوامٌس

معجم مصطلحات العلم والتكنولوجٌا  2

E-L 
معهد اإلنماء 

 العربً
 Dict/2/9/1 1 9 قوامٌس

مجمع اللغة  معجم النفط 3
 العربٌة .القاهرة

 Dict/3/9/1 1 9 قوامٌس

 Dict/4/9/1 1 9 قوامٌس منٌر البعلبكً عربً-المورد / قتموس إنجلٌزي  4

 قاموس اإلقتصاد والتجارة  5
 إنجلٌزي -عربً 

دائرة المعاجم 
 مكتبة لبنان

 Dict/5/9/1 1 9 قوامٌس

 مكتبة لبنان  قاموس وبستر للطالب 6
 وبستر

 Dict/6/9/1 1 9 قوامٌس

 قاموس وبستر األمثل الجدٌد  7
 الطبعة الثانٌة

 وبستر -مرٌام 
 مكتبة لبنان

 Dict/7/9/1 1 9 قوامٌس

 معجم المصطلحات الهندسٌة  8
 عربً-إنجلٌزي 

 Dict/8/9/1 1 9 قوامٌس 

لغة قاموس اإلختصارات فً ال 9
 اإلنجلٌزٌة 

 عربً-إنجلٌزي 

 Dict/9/9/1 1 9 قوامٌس محمد محمود

10 The  Consice Oxford 
Dictionary 

 of 
 Current English 

H.W.flower 
F.G.flower 

 Dict/10/9/1 1 9 قوامٌس

11 Advanced Learners 
Dictionary 

of 
Education 

Team of 
Experts 

 Dict/11/9/1 1 9 قوامٌس

12 Learners  English Arabic 
Dictionary 

F.steingass 9/1 1 9 قوامٌس/Dict/12 

 معجم مصطلحات اإلدارة  13
 عربً-إنجلٌزي 

 جوها سنون 
 أ.ب. روبرشون

 Dict/13/9/1 1 9 قوامٌس
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14 Oxford Students  Dictionary 
 of 

 Current English 

A S honby 9/1 1 9 قوامٌس/Dict/14 

15 Oxford School Sbilling  
Dictionary 

Robert Allen 9/1 1 9 قوامٌس/Dict/15 

16 Oxford Paperback 
Dictionary 

Oxford 
University 

 Dict/16/9/1 1 9 قوامٌس

17 Dictionary of Banking 
Terms 

Thomas 
P.fitch 

 Dict/17/9/1 1 9 قوامٌس

18 Oxford Basic English  
Dictionary 

Angela 
crawley 

 Dict/18/9/1 1 9 وامٌسق
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  1
هندسة االتصاالت السلكٌة 

 والالسلكٌة

أحمد مختار 
 شافعً

 Dict/1/9/2 2 9 قوامٌس

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة 2
 و والتلفزٌون والفٌدٌوالرادٌ

 Dict/2/9/2 2 9 قوامٌس بدران محمد بدران

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  3
 التبرٌد وتكٌٌف الهواء

أنورمحمود عبد 
 الواحد

 Dict/3/9/2 2 9 قوامٌس

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  4
 معجم تشكٌل المعادن

أنورمحمود عبد 
 الواحد

 Dict/4/9/2 2 9 قوامٌس

المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  5
 هندسة الطٌران

محمد عبد المجٌد 
 الزمٌتً

 Dict/5/9/2 2 9 قوامٌس

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة 6
 هندسة  السٌارات

محمد عبد الحمٌد 
 نصار

 Dict/6/9/2 2 9 قوامٌس

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  7
معجم المصطلحات التكنولوجٌة 

 األساسٌة

 ٌف حماد حماد ض
محمود فوزي عبد 

 العزٌز 
محمد عبد المجٌد 

 نصار

 Dict/7/9/2 2 9 قوامٌس

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  8
 آالت الورش

محمد عبد النصٌر 
 القدٌر

 Dict/8/9/2 2 9 قوامٌس

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  9
معجم المصطلحات الصناعات 

 النسجٌة

 عبد المنعم صبري 
 رف رضا صالح ش

 حسن مرعً

 Dict/9/9/2 2 9 قوامٌس

 المعاجم التكنولوجٌة التخصصٌة  10
 الهندسة الزراعٌة

محمد عبد المجٌد 
 نصار 

 حسن مرعً

 Dict/10/9/2 2 9 قوامٌس

كمال الدٌن  معجم المصطلحات علم األحٌاء 11
 الحناوي 

هشام كمال الدٌن 
 الحناوي

 Dict/11/9/2 2 9 قوامٌس

 ت قاموس الرٌاضٌا 12
 عربً-إنجلٌزي / إنجلٌزي  -عربً 

 Dict/12/9/2 2 9 قوامٌس مصطفى زاٌد

 Dict/13/9/2 2 9 قوامٌس مصطفى زاٌد قاموس محاسبة التكالٌف 13
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 Dict/14/9/2 2 9 قوامٌس بسام عمقٌة معجم وحدات القٌاس العالمٌة 14

 Dict/15/9/2 2 9 قوامٌس مهٌب ماهر القاموس الدبلوماسً 15

 Dict/16/9/2 2 9 قوامٌس محمود الشرٌف وس مفردات الكومبٌوترقام 16

 Dict/17/9/2 2 9 قوامٌس محمد علً أحمد قاموس المصطلحات الفطرٌة 17

معجم المصطلحات الٌومٌة  18
 األمرٌكٌة 

 إنجلٌزي  أنجلٌزي  عربً

 Dict/18/9/2 2 9 قوامٌس أكرم مإمن

معجم المصطلحات الٌومٌة  19
 األمرٌكٌة 

 جلٌزي  أنجلٌزي  عربًإن

 Dict/19/9/2 2 9 قوامٌس أكرم مإمن

 المعجم الشامل لمصطلحات  20
مجمع اللغة العربٌة فً العلوم التقنٌة 

 والهندسٌة

نبٌل عبد السالم 
 هارون

 Dict/20/9/2 2 9 قوامٌس

 Dict/21/9/2 2 9 قوامٌس أرنولد .بندر قاموس التغذٌة وتكنولوجٌا األغذٌة 21

 Dict/22/9/2 2 9 قوامٌس محمود الشرٌف ة مصطلحات الكومبٌوترموسوع 22

مظهر بسٌونً  قاموس االلكترونٌات الحدٌثة 23
 طاٌل

 Dict/23/9/2 2 9 قوامٌس

 Dict/24/9/2 2 9 قوامٌس محمد عنانً معجم المختصرات اإلنجلٌزٌة 24
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تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي فالر القاطع

مختارات مترجمة للمبتدئٌن من  1
 اإلنجلٌزٌة إلى العربٌة

تعلم  أكرم  مإمن
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/1 

 تدرٌبات الختبار  2

IELTS 
تعلم  أكرم  مإمن

 اإلنجلٌزٌة
9 3 9/3/LENg/2 

جملة باللهجة البرٌطانٌة 2000 3

 للمبتدئٌن النسخة األولى
تعلم  أكرم  مإمن

 لٌزٌةاإلنج
9 3 9/3/LENg/3 

4 Effective Speaking  
and PRESENTATION for 

the company 
Executive 

Clive  T. 
Goodworth 

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/4 

5 English of  ergireering 
Students 

English 
Ianguage 

 Stuff 

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/5 

6 English language Book English 
Sector 

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/6 

موسوعة المحادثة باإلنجلٌزٌة  7
 كلفة اتصال 

)مئات المحادثات فً جمٌع 
 المجاالت (

تعلم  عمر شوقً سالم
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/7 

تعلم  محمد طه دلٌل األرقام 8
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/8 

جملة باللهجة البرٌطانٌة 2000 9

 بتدئٌن  النسخة الثانٌةللم
تعلم  أكرم  مإمن

 اإلنجلٌزٌة
9 3 9/3/LENg/9 

اختبر نفسك فً األفعال المركبة  10
 العبارات فً اللغة اإلنجلٌزٌة 

 النسخة األولى

تعلم  أحمد أبوهله
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/10 

جملة باللهجة االمرٌكٌة 1000 11

 للمبتدئٌن
تعلم  أكرم  مإمن

 اإلنجلٌزٌة
9 3 9/3/LENg/11 

أختبر نفسك فً التعبٌرات  12
اإلصطالحٌة وتعبٌرات اللغة 

 اإلنجلٌزٌة 
 النسخة األولى

تعلم  أحمد أبوهله
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/12 
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اختبر نفسك فً حروف الجر  13
 اإلنجلٌزٌة

تعلم  أحمد أبوهله
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/13 

اختبر نفسك فً األفعال المركبة  14
 العبارات فً اللغة اإلنجلٌزٌة 

 النسخة الثانٌة

تعلم  أحمد أبوهله
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/14 

15 English for ergireering 
Ppart (I) 

Benha 
university 

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/15 

أختبر نفسك فً التعبٌرات  16
اإلصطالحٌة وتعبٌرات اللغة 

 اإلنجلٌزٌة 
 النسخة الثانٌة

تعلم  أحمد أبوهله
 اإلنجلٌزٌة

9 3 9/3/LENg/16 

دروس فً القواعد اإلنجلٌزٌة  30
 األساسٌة 

 الجزء األول

أحمد محمد 
 عاشور راكس

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

15 1 15/1/LENg/30 
L C 

دروس فً القواعد اإلنجلٌزٌة  31
 األساسٌة 

 الجزء الثانً

أحمد محمد 
 عاشور راكس

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

15 1 15/1/LENg/31 
L C 

دروس فً القواعد اإلنجلٌزٌة  32
 األساسٌة 

 الجزء الثانً

أحمد محمد 
 عاشور راكس

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

15 1 15/1/LENg/32 
L C 

33 First Year Secondary 
Stage 

Salem A. 
ZAYAT 

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

15 1 15/1/LENg/33 
L C 

34 First Year Secondary 
Stage 

Salem A. 
ZAYAT 

تعلم 
 اإلنجلٌزٌة

15 1 15/1/LENg/34 
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 سلسلة ملخصات شوم  1
نظرٌات ومسائل فً الكٌمٌاء 

 العضوٌة

 هربرت ما ٌسلٌش 
 هوارد نٌخا مكٌن 
 جاكوب شارفكٌن 

ترجمة أحمد 
 مدحت إسالم

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/1 

كٌمٌاء  حمدي أبو النجا الوقود الحٌوي 2
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/2 

تكنولوجٌا تحوٌل الغاز الطبٌعً إلى  3
 أنواع السوائل البترولٌة

كٌمٌاء  حمدي أبو النجا
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/3 

 أسس الكمٌاء الحٌوٌة  4
 المجلد األول

عبد المنعم محمد 
 األعسر

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/4 

 أسس الكمٌاء الحٌوٌة 5
 المجلد الثانً 

عبد المنعم محمد 
 األعسر

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/5 

عبد المنعم محمد  أسس الكٌمٌاء الحٌوٌة الفٌزٌائٌة 6
 األعسر

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/6 

لتفاعالت مدخل إلى مٌكا نٌكا ا 7
 العضوٌة

الصدٌق عبدهللا 
 عبٌد 

 علً محمد الصل

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/7 

كٌمٌاء  محمد عبد القادر كٌماوٌات المنتجات البترولٌة 8
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/8 

الطرق الحدٌثة لتحلٌل األحماض  9
 األمٌنٌة وتقٌٌم نوعٌة البروتٌن

رضوان صدقً 
 فرج

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/9 

عبد المنعم محمد  مقدمة فً التقنٌة الحٌوٌة 10
 األعسر

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/10 

ف . ٌرو سكور  كٌمٌاء البترول والغاز الطبٌعً 11
 ٌكوف 

 درابكٌن 
ترجمة عٌسى 

 مسوح

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/11 

التحالٌل الطبٌعٌة والكٌماوٌة  12
 للزٌوت والدهون

صدقً  رضوان
 فرج

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/12 

 اسس كٌمٌاء األنسجة  13
 الهستو كمستري 
 النظري والعملً

محمود أحمد 
 البنهاوي 

فهمً إبراهٌم 
 خطاب 

منٌر علً 
 الجنزوري

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/13 
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أحمد إسماعٌل  الكٌمٌاء العضوٌة فً حٌاتنا 14
 هاشم

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/14 

15 ORGANIC  CHEMISTRY  
VOLUME -II 

كٌمٌاء  
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/15 

16 PRINCIPLES OF  
Bioinorganic Chemistry 

Stephen 
j.LIPPARD 

Jeremy 
.M.BERG 

كٌمٌاء 
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/16 

كٌمٌاء  محمد ٌمن سمرة الكٌمٌاء العضوٌة مبادي أساسٌة 17
 عضوٌة

10 1 10/1/Orch/17 
LBO 

 الكٌمٌاء العضوبة 12
 مبادئ أساسٌة

كٌمٌاء  محمد ٌمن سمرة
 عضوٌة

15 3 15/3/Orch/12 
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 سلسلة ملخصات شوم  1
نظرٌات ومسائل فً الكٌمٌاء 

 العامة

 Chem/1/10/2 2 10 اءكٌمٌ جٌروم.ل.روزنبرج

 السٌد علً حسن مبادئ الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة المطورة 2
محمد محسن بدر 

 الصباح

 Chem/2/10/2 2 10 كٌمٌاء

 حكاٌات التطابق واإلختالف 3
 ثقافة الكٌمٌاء

 Chem/3/10/2 2 10 كٌمٌاء روالد هوفمان

محمد أحمد السٌد  الصناعات الكٌمٌائٌة الصغٌرة 4
 خلٌل

 Chem/4/10/2 2 10 كٌمٌاء

 الكٌمٌاء العامة 5
 المبادئ و البنٌة

 جٌمس برادي
 جٌرارد هٌومستون

 Chem/5/10/2 2 10 كٌمٌاء

نمودج التنافر لزوج الكترونات  6
 التكافإ للشكل الهندسً الجزئً

 رونالد ج.جٌلسبً
 استٌفان هارجٌتلً

 Chem/6/10/2 2 10 كٌمٌاء

 أساسٌات وتطبٌقات مطٌافٌة 7
 فوق البنفسجٌة والمرئٌةاألشعة 

محمد عبدالقادر 
 محرم

 سمٌرة محمد ربٌع

 Chem/7/10/2 2 10 كٌمٌاء

نمودج التنافر لزوج الكترونات  8
 التكافإ للشكل الهندسً الجزئً

 رونالد ج.جٌلسبً
 استٌفان هارجٌتلً

 Chem/8/10/2 2 10 كٌمٌاء

 قصة الكٌمٌاء 9
من العصر الحجري إلً 

 التكنولوجٌا الحٌوٌة

أحمد عبدهللا 
 السماحً

 فتح هللا الشٌخ

 Chem/9/10/2 2 10 كٌمٌاء

10 The chemestry of silica Ralph K.iler 10/2 2 10 كٌمٌاء/Chem/10 

11 Chemistry of pharmacy 
student 

Satya D sarker 
Lutfun nahar 

 Chem/11/10/2 2 10 كٌمٌاء

12 Treatise of analytical 
chemistry 

 
M.kolthoff 

philip j.elving 
fred h.stross 

 Chem/12/10/2 2 10 كٌمٌاء

13 Manual of practical 
chemistry 

A.M.islam 
Els.A.hassan 
B.hannout 

 Chem/13/10/2 2 10 كٌمٌاء
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14 Chemical technicians 
ready reference 

 handbook 

gershon 
j.shugar 
ronald 

a.shugar 
lawrence 
bauman 

rose shugar 
bauman 

 Chem/14/10/2 2 10 كٌمٌاء

15 Rare eaerth technology 
and application 

F.villani 10/2 2 10 كٌمٌاء/Chem/15 

16 Problems in nuclear 
chemistry 

K.ishita 10/2 2 10 كٌمٌاء/Chem/16 

17 As chemistry philip allan 10/2 2 10 كٌمٌاء/Chem/17 

18 Polymeric materials charles 
c.winding 

gorden d.hiatt 

 Chem/18/10/2 2 10 كٌمٌاء

19 Chemical engineering J.F.richardson 10/2 2 10 كٌمٌاء/Chem/19 

19 Inorganic chemical 
nomenclature 

B.peter block 
warren 

h.powell 
w.conard 
fernelius 

 Chem/20/10/2 2 10 كٌمٌاء

 فً الكٌمٌاء الحٌوٌة أساسٌات  19
 الجزء األول

 Chem/21/10/2 2 10 كٌمٌاء أحمد عبد هللا ثابت
LBO 

 محمد ٌمن سمرة  مبادي الكٌمٌاء التحلٌلٌة 20
 خلٌل محمود طبٌل

 Chem/22/10/2 2 10 كٌمٌاء
LBO 

 أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة 1
 الجزء األول

 Chem/1/15/3 3 15 كٌمٌاء لٌنٌنجر
L C 

 الكٌمٌاء الحٌوٌة أساسٌات 2
 الجزء الثانً

 Chem/2/15/3 3 15 كٌمٌاء لٌنٌنجر
L C 

 أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة 3
 الجزء التالث

 Chem/3/15/3 3 15 كٌمٌاء لٌنٌنجر
L C 

 أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة 4
 الجزء الرابع

 Chem/4/15/3 3 15 كٌمٌاء لٌنٌنجر
L C 

 أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة الحدٌثة 5
 الجزء األول

 Chem/5/15/3 3 15 كٌمٌاء أودولف فٌرنر
L C 

 أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة الحدٌثة 6
 الجزء الثانً

 Chem/6/15/3 3 15 كٌمٌاء أودولف فٌرنر
L C 
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 سعد عبده محمد الكٌمٌاء الحٌوٌة 7
 تاج الدٌن مرغنً

 Chem/7/15/3 3 15 كٌمٌاء
L C 

بد مصطفً لبٌب ع الكٌمٌاء عند العرب 8
 الغنً

 مصطفً شفٌق

 Chem/8/15/3 3 15 كٌمٌاء
L C 

غوردن  مقدمة فً كٌمٌاء المٌاه الطبٌعٌة 9
 ك.باكنكوف

 Chem/9/15/3 3 15 كٌمٌاء
L C 

 محمد ٌمن سمرة  مبادئ الكٌمٌاء التحلٌلٌة 10
 خلٌل محمود طبٌل

 Chem/10/15/3 3 15 كٌمٌاء
L C 

 جون و.مور الكٌمٌاء البٌئٌة 11
 أ.مورإلٌزابٌث 

 Chem/11/15/3 3 15 كٌمٌاء
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

نبذة مختصرة عن فٌزٌاء البالزما و  1
 تطبٌقاتها

جمال جابر 
 مصطفى

 Phys/1/10/3 3 10 فٌزٌاء

 فٌزٌاء وتطبٌقات البلورات  2
 السائلة

 Phys/2/10/3 3 10 فٌزٌاء ً عوٌسمحمد زك

 Phys/3/10/3 3 10 فٌزٌاء محمد زكً عوٌس دنٌا الفٌزٌاء 3

 Phys/4/10/3 3 10 فٌزٌاء علً حلمً موسى قرن الفٌزٌاء 4

 دي جٌن وبادوز  فٌزٌاء المواد الرخوة 5
عرض : محمد 

 زكً عوٌس

 Phys/5/10/3 3 10 فٌزٌاء

 Phys/6/10/3 3 10 فٌزٌاء بوش أساسٌات الفٌزٌاء 6

 موسوعة الفٌزٌاء  7
 )مٌكانٌك والكهرباء (

 Phys/7/10/3 3 10 فٌزٌاء ولٌد القادري

محمود أحمد  فً أصول علم فٌزٌقا الكم 8
 الشربٌنً

 Phys/8/10/3 3 10 فٌزٌاء

 Phys/9/10/3 3 10 فٌزٌاء الدرس خلف سكر أساسٌات فٌزٌاء الجوامد 9

 الفٌزٌاء التطبٌقٌة  10
 ارة وخواص الموادالحر

محمد عبد 
 المقصود جمال

 Phys/10/10/3 3 10 فٌزٌاء

محمد رضا  الفٌزٌاء للمهندسٌن 11
 الشمري

 Phys/11/10/3 3 10 فٌزٌاء

 Phys/12/10/3 3 10 فٌزٌاء أحمد رحٌل مسائل محلولة فً الفٌزٌاء األساسٌة 12

 Phys/13/10/3 3 10 فٌزٌاء رإوف وصفً رحلة فً فٌزٌاء المادة والكون 13

14 Problems in electrostatic M.G-Raj 10/3 3 10 فٌزٌاء/Phys/14 
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15 Physics  10/3 3 10 فٌزٌاء/Phys/15 

16 Series of excellency 
Supervisor 

explaining Physis 

Mohammed 
Salah 

 Phys/16/10/3 3 10 فٌزٌاء

17 Con Cepts of moolrn  
Physics 

Ar thur beiser 10/3 3 10 فٌزٌاء/Phys/17 

18 Physics for the  
IB diplom a 

K.A.Tsokos 10/3 3 10 فٌزٌاء/Phys/18 

19 Physics  for Scientists and 
engineers 

With modern Physics 

Serway 
jewett 

 Phys/19/10/3 3 10 فٌزٌاء

 Phys/20/10/3 3 10 فٌزٌاء موسوعة الروس الطاقة والمادة 20
L.BO 

 Phys/21/10/3 3 10 فٌزٌاء كالٌف غٌفورد كٌف بدأ المستقبل 21
L.BO 

 Phys/22/10/3 3 10 فٌزٌاء رمزي حنا مٌشو فٌزٌاء الحالة الصلبة 22
L.BO 

 Phys/23/10/3 3 10 فٌزٌاء رمزي حنا مٌشو الفٌزٌاء اإلحصائٌة والحرارٌة 23
L.BO 

 Phys/24/10/3 3 10 فٌزٌاء محمد الكاتب عجائب الفٌزٌاء 24
L.BO 

 مفكرة الواضح الجدٌد فً الفٌزٌاء 9
 الموجات والصوت

محً الدٌن محمود 
 البارونً

عبدالعزٌز السٌد 
 سلطان

 Phys/9/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

 Phys/10/15/2 2 15 فٌزٌاء سكواٌرز الفٌزٌاء العملٌة 10
L C 

 مسائل مختارة ومحلولة 11
 فً الفبزٌاء العامة

 Phys/11/15/2 2 15 فٌزٌاء علً محمد عوٌن
L C 

 Phys/12/15/2 2 15 فٌزٌاء رمزي حنا مٌشو فٌزٌاء الحالة الصلبة 12
L C 

 Phys/13/15/2 2 15 فٌزٌاء سكواٌرز الفٌزٌاء العملٌة 13
L C 
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 صالح سوٌدان المغناطٌسٌة والكهربٌة 14
جالل الدٌن 

 مصطفً

 Phys/14/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

منٌر عبدالحمٌد  ملًالفٌزٌاء الع 15
 الحامض

 Phys/15/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

 Phys/16/15/2 2 15 فٌزٌاء رمزي حنا مٌشو الفٌزٌاء اإلحصائٌة والحرارٌة 16
L C 

 التقنٌة الفوتوفولتٌة 17
 بٌن النظرٌة والتطبٌق

كٌفٌة تحوٌل الطاقة الشمسٌة إلً 
 طاقة كهربٌة

 Phys/17/15/2 2 15 فٌزٌاء رجب علً قزٌط
L C 

 التقنٌة الفوتوفولتٌة 18
 بٌن النظرٌة والتطبٌق

كٌفٌة تحوٌل الطاقة الشمسٌة إلً 
 طاقة كهربٌة

 Phys/18/15/2 2 15 فٌزٌاء رجب علً قزٌط
L C 

 Phys/19/15/2 2 15 فٌزٌاء حافظ قبٌسً الطاقة والذرة 19
L C 

محمد قاسم محمد  الفٌزٌاء النووٌة واإلشعاعٌة 20
 الفخار

دالكرٌم فوزي عب
 كرٌم

 Phys/20/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

 مسائل مختارة ومحلولة 21
 فً الفبزٌاء العامة

 Phys/21/15/2 2 15 فٌزٌاء علً محمد عوٌن
L C 

 الفٌزٌاء التطبٌقٌة  22
 للثانوٌات الفنٌة

محً الدٌن محمود 
 البارونً

عبدالعزٌز السٌد 
 سلطان

 Phys/22/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

 اء التطبٌقٌة الفٌزٌ 23
 للثانوٌات الفنٌة

محً الدٌن محمود 
 البارونً

عبدالعزٌز السٌد 
 سلطان

 Phys/23/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

مقرر بٌركلً فً  الفٌزٌاء الكمٌة 24
 الفٌزٌاء

 Phys/24/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

ضٌاء مهدي  لكترونٌك الصناعًالا 25
 فارس

 نبٌل ٌونس عبدهللا
 حلمً أمٌن

 Phys/25/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

 ر.ج.هانكز فٌزٌاء التربة التطبٌقٌة 26
 ج.ل.آشكروفت

 Phys/26/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

 الفٌزٌاء 27
لمعلمً ومعلمات مرحلة اإللزام 

 للصف الخامس

محمد عبدالرحمن 
 الهونً

إبراهٌم مفتاح 
 سوٌدان

إبراهٌم حماد 
 الشٌخ

 Phys/27/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 
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 الفٌزٌاء 28
لمعلمً ومعلمات مرحلة اإللزام 

 للصف الخامس

محمد عبدالرحمن 
 الهونً

إبراهٌم حماد 
 الشٌخ

 Phys/28/15/2 2 15 فٌزٌاء
L C 

 الفٌزٌاء 16
 لمعلمً ومعلمات مرحلة اإللزام

محمدعبدالرحمن 
 الهونً

إبراهٌم مفتاح 
 سوٌدان

إبراهٌم حماد 
 الشٌخ

 Phys/16/15/4 4 15 فٌزٌاء
L C 

 الفٌزٌاء 17
 لمعلمً ومعلمات مرحلة اإللزام

محمدعبدالرحمن 
 الهونً

إبراهٌم مفتاح 
 سوٌدان

إبراهٌم حماد 
 الشٌخ

 Phys/17/15/4 4 15 فٌزٌاء
L C 

 صالح سوٌدان المغناطٌسٌة والكهربٌة 18
جالل الدٌن 

 مصطفً

 Phys/18/15/4 4 15 فٌزٌاء
L C 

 المٌكانٌكا 19
 سلسلة أساسٌات الفٌزٌاء

 Phys/19/15/4 4 15 فٌزٌاء علً محمد عوٌن
L C 

 المٌكانٌكا 20
 سلسلة أساسٌات الفٌزٌاء

 Phys/20/15/4 4 15 فٌزٌاء علً محمد عوٌن
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 الحٌاة اإلصطناعٌة 1
 كما ٌمكن ان نكونالحٌاة 

السٌد نصر الدٌن 
 السٌد

 Gsci/1/11/1 1 11 علوم عامة

 تكنولوجٌا الروبوت 2
 رإٌة مستقبلٌة بعٌون عربٌة

 Gsci/2/11/1 1 11 علوم عامة صفات أمٌن سالمة

 Gsci/3/11/1 1 11 علوم عامة نبٌل علً تكنولوجٌا المعلومات وتطورالعلم 3

خصائص عملٌات تنقٌة المٌاه  4
 إستعماالتهاو

محمد أحمد السٌد 
 خلٌل

 Gsci/4/11/1 1 11 علوم عامة

 Gsci/5/11/1 1 11 علوم عامة عصام الدٌن خلٌل إعداب المٌاه 5

 القوي النووٌة والتنمٌة المستدامة 6
تعزٌز أمن الطاقة المستدامة فً 

 مصر

 Gsci/6/11/1 1 11 علوم عامة ماهر عزٌز

 تكنولوجٌا المواد المركبة 7
 فٌة علمٌة و رإٌة مصرٌةخا

 Gsci/7/11/1 1 11 علوم عامة هبة الرحمن أحمد

 Gsci/8/11/1 1 11 علوم عامة إٌهاب صالح الدٌن الطاقة وتحدٌات المستقبل 8

 اللٌزر 9
رحلة اإلبداع واألبتكار فً نصف 

 قرن

 Gsci/9/11/1 1 11 علوم عامة محمد زكً عوٌس

الوثائق ونظم التصوٌر  10
 لمًالمٌكروفٌ

 Gsci/10/11/1 1 11 علوم عامة ناهد حمدي أحمد

 Gsci/11/11/1 1 11 علوم عامة سمٌة إسماعٌل قاٌد النفاٌات اإللكترونٌة 11

محمد أحمد السٌد  معالجة مٌاه الصرف الصناعً 12
 خلٌل

 Gsci/12/11/1 1 11 علوم عامة

عاطف غالب  إدارة أزمات الطاقة الكهربائٌة 13
 عباسً

 Gsci/13/11/1 1 11 علوم عامة

إعداد المٌاه للشرب واإلستخدام  14
 المنزلً

محمد أحمد السٌد 
 خلٌل

 Gsci/14/11/1 1 11 علوم عامة
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الطبٌعة والتكنولوجٌا وصحة  15
 اإلنسان

 )الجزء الثانً(
الموجات الكهرومغناطٌسٌة وصحة 

 اإلنسان

محمد عبدالقادر 
 محرم

 سمٌرة محمد ربٌع

 Gsci/15/11/1 1 11 علوم عامة

 قصة النانوتكنولوجٌا 16
 حاضرها ومستقبلها

 فتح هللا الشٌخ
 محمود موسً

 Gsci/16/11/1 1 11 علوم عامة

17 CONSTRUCTION 
Technology :  

vol :1 

J.T.grandy 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/17 

18 Microwave signals and 
systems engineering 

Sajal k.das 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/18 

19 Plumbing design and 
installation reference 

guide 

Tyler g.hicks 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/19 

20 sand to silication  
the amazing story of 

digital technology 

Shiranand 
kanavi 

 Gsci/20/11/1 1 11 علوم عامة

21 Fundamentals of speech 
recognition 

Lawrence 
rabinar 

Biing-hwang 
juang 

 Gsci/21/11/1 1 11 علوم عامة

22 Chemical grouting Reuben h.karol 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/22 

23 surface and colloid 
science 

Egon matijevic 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/23 

24 Adhesives technology 
handbook 

Arthur 
h.landrock 

 Gsci/24/11/1 1 11 عامة علوم

25 Pulp and paper chemistry 
and chemical technology 

volume 2 

James p.casey 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/25 

26 Pulp and paper chemistry 
and chemical technology 

volume 3 

James p.casey 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/26 

27 Handbook of package 
engineering 

Joseph f.hanlon 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/27 

28 Fiber glass J.gilbert mohr 
William p.rowe 

 Gsci/28/11/1 1 11 علوم عامة

29 Pulp and paper chemistry 
and chemical technology 

volume 1 

James p.casey 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/29 
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30 Separation processes C.judson king 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/30 

31 random signals K.sam 
shanmugon 

A.m.breipohl 

 Gsci/31/11/1 1 11 علوم عامة

32 The Mcgraw-hall 
Recyeling handbook 

Herbert f.lund 11/1 1 11 علوم عامة/Gsci/32 

33 Pesticide fact handbook U.s 
enviromental 

Protection 
agency 

 Gsci/33/11/1 1 11 علوم عامة

34 Beta-blockers in clinical 
practice 

J.m.cruickshank 
B.N.C Prichard 

 Gsci/34/11/1 1 11 علوم عامة

 الجماهٌرٌة 13
 دراسة فً الجغرافٌا

الهادي مصطفً 
 بولقمة

 Gsci/13/15/3 3 15 علوم عامة
L C 

 Gsci/14/15/3 3 15 علوم عامة صالح بوسدرة فتحً مقدمة فً اإلقتصاد الرٌاضً 14
L C 

 أتصدق ؟... 15
 الطاقة النووٌة فً بٌتك

عبد الحكٌم عامر 
 الطوٌل

 Gsci/15/15/3 3 15 علوم عامة
L C 

 Gsci/16/15/3 3 15 علوم عامة بٌتر جراي أساسٌات التقنٌة الدقٌقة 16
L C 

راسم محمد عبد  تصامٌم المنشآت الحدٌدٌة 17
 الكرٌم

 Gsci/17/15/3 3 15 علوم عامة
L C 

 النظم المحاسبٌة 18
نظم المعلومات المالٌة والمعالجة 

 اإللكترونٌة للحاسبات

عبد اللطٌف محمد 
 حمزة

 Gsci/18/15/3 3 15 علوم عامة
L C 

مقدمة فً اإلقتصاد التحلٌلً  19
 الجزئً

أبوالقاسم  عمر 
 الطبولً

زٌنب إسماعٌل 
 المصري

 Gsci/19/15/3 3 15 علوم عامة
L C 

تطور تكرٌر النفط فً الوطن  20
 العربً

 Gsci/20/15/3 3 15 علوم عامة أحمد شقلٌة
L C 

 أحمد محمد الخطٌب طرق التصنٌع والعملٌات 21
 السٌد خالد أٌوب

 Gsci/21/15/3 3 15 علوم عامة
L C 

مقدمة فً اإلقتصاد القٌاسً  22
 التطبٌقً

 فاضل أحمد علً
 ًممدوح السٌد دسوق
علً محمد علً 

 خضر

 Gsci/22/15/3 3 15 علوم عامة
L C 

التكنولوجٌا الحٌوٌة والصناعات  23
 الغذائٌة

زٌنب هارون محمد 
 التارقً

 Gsci/23/15/3 3 15 علوم عامة
L C 
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عمر رمضان  مقدمة فً الموارد الطبٌعٌة 24
 الساعدي

 علً محمود فارس
رمضان عبدالمولً 

 الهنداوي

 Gsci/24/15/3 3 15 علوم عامة
L C 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 هبة الرحمن أحمد مخاطر تسرب النفط وإدارتها 1
 هشام علً دردور

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/1 

السالمة الصناعٌة ومكافحة  2
 الحرائق

ر عبد الناص
 عبدالستار

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/2 

نظم اإلدارة الهندسٌة واألمن  3
 الصناعً

أبوالقاسم مسعود 
 الشٌخ

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/3 

 المواد الخطرة فً حٌاتنا 4
 )الجزء األول(

محمد السعٌد 
 صالح الزمٌتً

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/4 

الضغوط المهنٌة وعالقتها بالصحة  5
 النفسٌة

عمر مصطفً 
 محمد النعاس

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/5 

السالمة والصحة المهنٌة وبٌئات  6
العمل اإلنتاجٌة)الصناعٌة 

 والخدمٌة(

 الصحة زكرٌا طاحون
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/6 

اح عبدالسالم مفت الصحة والسالمة المهنٌة 7
 الشوٌهدي

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/7 

8 Industrial safety 
management and 

technology 

David 
A.collmg 

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/8 

9 The safe handling of 
chemicals in industry 

volume1 

P.A.carson 
C.J.mumford 

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/9 

10 The safe handling of 
chemicals in industry 

volume2 

P.A.carson 
C.J.mumford 

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/10 

11 Hazardous chemicals desk 
reference 

Richard j 
Lewis,sr. 

 الصحة
والسالمة 

 المهنٌة

11 2 11/2/HESA/11 
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رقم 
 لكتابا

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

محمد أحمد السٌد  الحماٌة من التآكل 1
 خلٌل

 CORR/1/11/3 3 11 التآكل

-أي -مارشال  الحماٌة الكاثودٌة لخطوط المواسٌر 2
 باركر 

ترجمة محمد أحمد 
 السٌد خلٌل

 CORR/2/11/3 3 11 التآكل

ا المٌاه فً  حقول التآكل وتكنولوجٌ 3
 البترول والغاز

محمد أحمد السٌد 
 خلٌل

 CORR/3/11/3 3 11 التآكل

التآكل والحماٌة للمعادات والمهمات  4
 المعدنٌة

محمد أحمد السٌد 
 خلٌل

 CORR/4/11/3 3 11 التآكل
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رقم 
 الكتاب

ف تصني المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 INDS/1/12/1 1 12 الصناعات إبراهٌم فوزي مدخل الً الرسم الهندسً 1

محً الدٌن  الرسم المٌكانٌكً والكهربائً 2
 القشالن

 INDS/2/12/1 1 12 الصناعات

 فٌرث  تكنولوجٌا الرسم الهندسً 3
 فاندر وٌللجٌن

 INDS/3/12/1 1 12 الصناعات

 INDS/4/12/1 1 12 الصناعات فاروق عبداللطٌف دالوقو 4

 INDS/5/12/1 1 12 الصناعات محمد كمال الطٌب تشكٌل األلواح المعدنٌة 5

 INDS/6/12/1 1 12 الصناعات محمد كمال الطٌب تشكٌل األلواح المعدنٌة 6

 INDS/7/12/1 1 12 الصناعات حسن رجب عملٌات التصنٌع الٌدوٌة 7

محً الدٌن  لهندسًمبادئ الرسم ا 8
 القشالن

 INDS/8/12/1 1 12 الصناعات

 عباس بٌومً أساسٌات لرسم الهندسً 9
 عبد الحمٌد جمعة

 INDS/9/12/1 1 12 الصناعات

 أساسٌات تكنولوجٌا التصنٌع 10
 تشكٌل المعادن بدون قطع

 INDS/10/12/1 1 12 الصناعات أحمد زكً حلمً

 INDS/11/12/1 1 12 الصناعات احمد عرفةمنٌر  أصول سباكة الحدٌد والصلب 11

 أ.ملٌشٌف تكنولوجٌا المعادن 12
 ج.نٌكوالتٌف
 ي.شوقالوف

 INDS/12/12/1 1 12 الصناعات

 محمد صالح الدٌن الروبوت الصناعً 13
 احمد عهدي

 INDS/13/12/1 1 12 الصناعات

 INDS/14/12/1 1 12 الصناعات محمد أحمد خلٌل الوقود،األفران،الحرارٌات 14

 المزلقات  15
 مواد التزٌٌت والتشحٌم

S.S.Dara 12/1 1 12 الصناعات/INDS/15 
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 INDS/16/12/1 1 12 الصناعات محمد عبدالرضا معدات الموائع 16

17 Industrial Furnaces W.trinks 12/1 1 12 الصناعات/INDS/17 

18 Nonferrous wire handbook Horace pops 12/1 1 12 الصناعات/INDS/18 

19 Fundamentals of cable 
engineering 

Adolph 
chernukhin 

 INDS/19/12/1 1 12 الصناعات

20 Steel Wire Handbook Allan B.dove 12/1 1 12 الصناعات/INDS/20 

21 Pneumatics and Hydraulics Harry 
L.stewart 

 INDS/21/12/1 1 12 الصناعات

22 Metals joning manuals M.M.Schwartz 12/1 1 12 الصناعات/INDS/22 

23 Manufacturing Technology P N Rao 12/1 1 12 الصناعات/INDS/23 

24 Sampling and weighing of 
bulk solids 

J.W.merks 12/1 1 12 الصناعات/INDS/24 

25 Machine tool design Publishers 12/1 1 12 الصناعات/INDS/25 

26 Composit construction 
methods 

John P.cook 12/1 1 12 الصناعات/INDS/26 

27 Extruction Dies 
desing and engineering 

computation 

Walter 
michaeli 

 INDS/27/12/1 1 12 الصناعات

28 Advanced power cable 
technology 

Toshikatsu 
tanaka 
Allan 

greenwood 

 INDS/28/12/1 1 12 الصناعات

29 Heat treatment principles 
and techniques 

T.V.Rajan 12/1 1 12 الصناعات/INDS/29 
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30 Fundamentals of Foundery 
 technology 

P.D.Webster 12/1 1 12 الصناعات/INDS/30 

31 Nonlinear mechanical 
vibration 

P.Srinivasan 12/1 1 12 الصناعات/INDS/31 

32 Manufacturing processes 
and auto mation 

R.S.Parmar 12/1 1 12 الصناعات/INDS/32 

33 Steel Wire Handbook Allan B.dove 12/1 1 12 الصناعات/INDS/33 

34 Engineering  Drawing 
part 1 

Benha 
University 

 INDS/34/12/1 1 12 الصناعات

35 Mechanical Drawing Tamer 
S.mahmoud 

Elsayed 
Y.elkady 

 INDS/35/12/1 1 12 الصناعات

36 Engineering  Drawing 
part 2 

Benha 
University 

 INDS/36/12/1 1 12 الصناعات

37 Refrastories and their uses Kennth shaw 12/1 1 12 الصناعات/INDS/37 

محً الدٌن  مبادئ الرسم الهندسً 38
 القشالن

 INDS/38/12/1 1 12 الصناعات

رسم الهندسً والبرامج مبادي ال 39
 المساعدة فً التصمٌم

شاكر عبد اللطٌف 
 جلٌل

 INDS/39/12/1 1 12 الصناعات
L.BO 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

التبرٌد  محمود ربٌع ملط هندسة التبرٌد الصناعً والتجاري 1
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/1 

عطٌة علً  تكٌٌف السٌارة 2
 إسماعٌل إبراهٌم

التبرٌد 
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/2 

محمد عبد الرضا  مبادي هندسة تكٌٌف الهواء 3
 الشثري

التبرٌد 
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/3 

النواحً العلمٌة الحدٌثة فً تبرٌد  4
 وتكٌٌف الهواء

التبرٌد  صبري بولس
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/4 

كٌٌف الهواء المركزي واستخدام ت 5
الطاقة الشمسٌة فً عملٌات تكٌٌف 

 الهواء النسحة األولى

التبرٌد  صبري بولس
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/5 

تكٌٌف الهواء المركزي واستخدام  6
الطاقة الشمسٌة فً عملٌات تكٌٌف 

 الهواء النسحة الثانٌة

التبرٌد  صبري بولس
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/6 

7 AIR CONDITIONING  
SYSTEM DESIGN FOR  

BUILDINGS 

A.F.C. 
SHERRAT 

التبرٌد 
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/7 

8 TEXT BOOK AIR- CONDITIN OMAR.M 
MAHGIUB 

التبرٌد 
 والتكٌٌف

12 2 12/2/Aic/8 
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

إحصاء  سٌمورلٌبشتز اإلحتماالت 1
 واحتماالت

12 3 12/3/St/1 

التحلٌل اإلحصائً للبٌانات باستخدام  2

Spss -WIN 
 إسماعٌل الفقً 

محمد قاٌد 
 عبدالجواد 
 مرفت مهدي

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/2 

 عبدالحلٌم عشماوي  اإلحصاء الحٌوي والتصمٌم التجاري 3
 صالح جالل 
محمد حسنٌن 

 ادقص

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/3 

 األسس المعاصرة  4
 للهندسة التحلٌلٌة

خضر حامد 
 األحمد

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/4 

ثروت محمد عبد  تصمٌم وتحلٌل التجارب 5
 المنعم 

 محمد إبراهٌم

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/5 

اإلحصاء الوصفً بإستخدام  6

MATLAB 

 الجزء األول

حمد مهدي محمد م
 علً 

 كرم علً فاٌد

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/6 

 مبادي اإلحتماالت  7
 الجزء األول

رأفت رٌاض رزق 
 هللا

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/7 

 اإلحصاء واإلستقراء  8
 أسالٌب اإلستقراء

إحصاء  مصطفى زاٌد
 واحتماالت

12 3 12/3/St/8 

صاء إح مصطفى زاٌد علم اإلحصاء 9
 واحتماالت

12 3 12/3/St/9 

اإلحصاء التطبٌقً وتطبٌقات  10
 الحاسب اآللً فً اإلحصاء

إحصاء  منٌر أحمد حسٌن
 واحتماالت

12 3 12/3/St/10 

اإلحصاء الوصفً فً العلوم النفسٌة  11
 والتربوٌة

نادٌه محمد عبد 
 السالم

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/11 

إحصاء  زاٌد مصطفى المعدل التراكمً 12
 واحتماالت

12 3 12/3/St/12 

إحصاء  مصطفى زاٌد الجداول اإلحصائٌة 13
 واحتماالت

12 3 12/3/St/13 

 اإلحصاء واإلستقراء  14
 منطق اإلستقراء

إحصاء  مصطفى زاٌد
 واحتماالت

12 3 12/3/St/14 
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 اإلحصاء واإلستقراء  15
 أسس اإلستقراء

إحصاء  مصطفى زاٌد
 واحتماالت

12 3 12/3/St/15 

16 Numerical  Methods J.Douglas. 
Faires  
Richard 
Burden 

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/16 

17 STATIST AND 
EXPERIMENTAI  

DESIGN IN ENGINEERING 
AND THE PHYSICAL SCIENES 

Norman L- 
Johnson  

Fred c. Leone 

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/17 

18 Quality Cohtrol Dale H.  
Besterfield 

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/18 

19 STATIST AND 
EXPERIMENTAI  

DESIGN IN ENGINEERING 
AND THE PHYSICAL SCIENES 

Norman L- 
Johnson  

Fred c. Leone 

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/19 

20 CALCULUS EARL W. 
SWOKOWSKl 

إحصاء 
 واحتماالت

12 3 12/3/St/20 

 سلسلة اإلحصاء باإلكسل  21
 الجدول التكراري

إحصاء  مصطفى زاٌد
 واحتماالت

12 3 12/3/St/21 
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 القاطع

 

 

(13)  
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 ENVI/1/13/1 1 13 البٌئة حمدي أبو النجا مخاطر التلوث البٌئً 1

المعضلة األرضٌة عن الطاقة  2
 والبٌئة والمستدامٌة

 ENVI/2/13/1 1 13 البٌئة ماهر عزٌز

محمد عبد الفتاح  التنمٌة المستدٌمة 3
 القصاص

 ENVI/3/13/1 1 13 البٌئة

 ENVI/4/13/1 1 13 البٌئة عصام خلٌل مستقبل الطاقة 4

 ENVI/5/13/1 1 13 البٌئة حمدي أبو النجا الوقود النظٌف 5

التلوث البٌئً فً الوطن العربً  6
 واقعه وحلول معالجته

 ENVI/6/13/1 1 13 البٌئة سٌد عاشور أحمد

 ENVI/7/13/1 1 13 البٌئة أحمد السروي الملوثاث الطبٌعٌة والصناعٌة 7

ممدوح فتحً عبد  تلوث البٌئة ...وصحة اإلنسان 8
 الصبور

 ENVI/8/13/1 1 13 البٌئة

  -2-سلسلة افعل وال تفعل  9

 سلوكٌات بٌئٌة غٌر مرحبا بها
 ENVI/9/13/1 1 13 البٌئة زكرٌا طاحون

  -10-سلسلة افعل وال تفعل  10

 قدسٌة البٌئة
 ENVI/10/13/1 1 13 البٌئة زكرٌا طاحون

 ( 8سلسلة صون البٌئة ) 11

 ممارسات مذلة للبٌئة
 ENVI/11/13/1 1 13 البٌئة زكرٌا طاحون

نظم اإلدارة البٌئٌة والمواصفات  12

 14000القٌاسٌة العالمٌة أٌزو 
محمد صالح 

 الدٌن 
 عباس حامد

 ENVI/12/13/1 1 13 البٌئة

علً زٌن العابدٌن   تلوث البٌئً ثمن للمدنٌة 13
 عبد السالم 

مهدي بن عبد 
 المرضى عرفات

 ENVI/13/13/1 1 13 البٌئة

 ENVI/14/13/1 1 13 البٌئة جمعة محمد أحمد دلٌل الرقابة اإلشاعٌة 14

أخطار التلوث البٌئً نظرة حول  15
 المحافظة على المحٌط الجغرافً

الصدٌق محمد 
 العاقل

 ENVI/15/13/1 1 13 البٌئة

أحمد عبد الوهاب  تلوث البحر األبٌض 16
 عبد الجواد

 ENVI/16/13/1 1 13 البٌئة

17 POLLUTION  CONTROL  
 IN PROCESS INDUSTRIES 

S. Pmahagan 13/1 1 13 البٌئة/ENVI/17 
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18 SYSTEMS APPROACH TO  
AIR POLLUTION CONTROL 

R.OBERT.J 
IRVING.G 

 ENVI/18/13/1 1 13 البٌئة

 ENVI/32/15/2 2 15 البٌئة فاضل حسن أحمد هندسة البٌئة 32
L C 

 حماٌة البٌئة بالقانون 33
 دراسة مقارنة للقانون اللٌبً

الجٌالنً 
السالم عبد

 أرحومة

 ENVI/33/15/2 2 15 البٌئة
L C 
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تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

عبد العزٌز طرٌح  المقدمات فً الجغرافٌا الطبٌعٌة 1
 شرف

 geog/1/13/2 2 13 جغرافٌة

 جودة حسنٌن جغرافٌة البحار و المحٌطات 2
 جودة

 geog/2/13/2 2 13 جغرافٌة

محمد خمٌس  جغرافٌة النقل 3
 الزوك

 geog/3/13/2 2 13 جغرافٌة

 التصحر مفهومه وانتشاره المكانً  4
 واسبابه ونتائجه وسبل مكافحته

عبد القادر 
 مصطفى 

 عبدالرزاق محمد

 geog/4/13/2 2 13 جغرافٌة

أسس الجغرافٌا الحٌوٌة دراسة  5
 إٌكولوجٌة

الدٌن عبد زٌن 
 المقصود

 geog/5/13/2 2 13 جغرافٌة

أحمد حبٌب  جغرافٌة الصناعة 6
 رسول

 geog/6/13/2 2 13 جغرافٌة

محمد خمٌس  جغرافٌة المٌاه 7
 الزوك

 geog/7/13/2 2 13 جغرافٌة

 geog/8/13/2 2 13 جغرافٌة فوكس وآخرون أطلس ملون ألحٌاء مٌاه المجاري 8
L.BO 
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رقم 
 لكتابا

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

الوجٌز فً شرح قانون اإلجراءات  1
 الجنائٌة اللٌبً 
 الجزء األول

السٌد خلف هللا 
 عبد العال

 أحمد الحمادي

 LAW/1/13/3 3 13 قانون

 النظرٌة العامة لعلم القانون  2
 الكتاب الرابع عشر

عبد السالم علً 
 وعًالمز

 LAW/2/13/3 3 13 قانون

 القانون الدولً الخاص اللٌبً  3
دراسة مقارنة فً الجنسٌة ومركز 

 األجانب

محمد المبروك 
 االفً

 LAW/3/13/3 3 13 قانون

اإلجراءات الجنائٌة فً التشرٌع  4
 اللٌبً

 الجزء الثانً 

مؤمون محمد 
 سالمة

 LAW/4/13/3 3 13 قانون

ر لطٌف جب القانون التجاري 5
 كومانً

 LAW/5/13/3 3 13 قانون

حلمً مجٌد محمد  حول قواعد المرافعات اللٌبٌة 6
 الحمدي

 LAW/6/13/3 3 13 قانون

 قانون العقوبات اللٌبً القسم الخاص 7
جرائم اإلعتداء -الجزء األول  

 األشخاص

محمد رمضان 
 بارة

 LAW/7/13/3 3 13 قانون

الرقابة القضائٌة على أعمال اإلدارة  8
 فً القانون اللٌبً

محمد عبد هللا 
 حمود الدلٌمً

 LAW/8/13/3 3 13 قانون

عدنان طه مهدي  الجزء األول -القانون الدولً العام  9
 الدوري 

عبد األمٌر 
 العكٌلً

 LAW/9/13/3 3 13 قانون

عدنان طه مهدي  الجزء الثانً -القانون الدولً العام  10
 الدوري 

عبد األمٌر 
 العكٌلً

 LAW/10/13/3 3 13 قانون

محمد رمضان  قانون العقوبات اللٌبً 11
 بارة

 LAW/11/13/3 3 13 قانون

العقود المسماة أحكام البٌع والتؤمٌن  12
 والوكالة فً القانون اللٌبً

محمد عبد هللا 
 حمود الدلٌمً

 LAW/12/13/3 3 13 قانون

أصول القانون اإلداري اللٌبً  13
 الجزء الثلنً

 محمد عبد هللا
 الحراري

 LAW/13/13/3 3 13 قانون

الوجٌز فً الجرائم الواقعة على  14
 األموال فً قانون العقوبات اللٌبً

 الجزء الثانً 

 LAW/14/13/3 3 13 قانون محمد الدفاعً

المفاهٌم القانونٌة لحقوق اإلنسان  15
 عبر الزمان والمكان

 LAW/15/13/3 3 13 قانون ساسً سالم الحاج
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عالقاط  

 

 

(14)  
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 ADMN/1/14/1 1 14 اإلدارة أبو بكر مصطفى بعٌرة اإلدارة فً البٌئة الدولٌة 1

المراجعات على الجودة لتحسٌن  2
 األداء

 ADMN/2/14/1 1 14 اإلدارة حمدي أبو النجا

مشروعات التخطٌط لل 3
 المعلوماتٌة

محمد جمال الدٌن 
 دروٌش

 ADMN/3/14/1 1 14 اإلدارة

 ستراتٌجٌة الالخطط ا 4
 المعلوماتٌة للمنشآت

محمد جمال الدٌن 
 دروٌش

 ADMN/4/14/1 1 14 اإلدارة

 بسترفٌلد الرقابة على الجودة 5
 ترجمة ومراجعة 

سرور علً إبراهٌم 
 سرور

 ADMN/5/14/1 1 14 اإلدارة

 دونالد . ج كوتمان  رة الجودة الهندسٌة الشاملةإدا 6
 تعرٌب عادل بلبل

 ADMN/6/14/1 1 14 اإلدارة

قتصادٌة للمشروعات الاإلدارة ا 7
 الهندسٌة

 ADMN/7/14/1 1 14 اإلدارة محمد عبد هللا الرٌدي

 ADMN/8/14/1 1 14 اإلدارة رجب عبد الحمٌد مبادي اإلدارة العامة 8

إدارة أسس ومبادي علم  9
 المشروعات الهندسٌة

 ADMN/9/14/1 1 14 اإلدارة شرٌف فتحً شافعً

 مصطفى عبد هللا  مبادي علم اإلدارة العامة 10
 أبو القاسم خشٌم

 ADMN/10/14/1 1 14 اإلدارة

 ADMN/11/14/1 1 14 اإلدارة سونٌا محمد البكري نظم المعلومات اإلدارٌة 11

 ADMN/12/14/1 1 14 اإلدارة صالح عودة سعٌد إدارة األفراد 12

 ADMN/13/14/1 1 14 اإلدارة صالح هاشم صادق المدخل فً التخطٌط والرقابة 13

ستراتٌجٌة مفاهٌم الاإلدارة ا 14
 وحاالت تطبٌقٌة

 ADMN/14/14/1 1 14 اإلدارة إسماعٌل محمد السٌد

 الكفاٌة اإلنتاجٌة 15
 حقل التطبٌق 

 الصناعات الهندسٌة 

 ADMN/15/14/1 1 14 اإلدارة الخفافعبد المعطً 
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16 INTRODUCTION TO  
PROJECT 

MANAGEMENT 

EATHY S CHWALBE 14/1 1 14 اإلدارة/ADMN/16 

17 HAND BOOK OF 
MATERIALS  

MANAGEMENT 

p. 
GOPALAKRISHNAN 

 ADMN/17/14/1 1 14 اإلدارة

18 Production and 
Inventory Control  

Hand book 

James  H 
Greene 

 ADMN/18/14/1 1 14 اإلدارة

19 FACTORY  
ADMINISTRATION  

Hand book 

DENNIS LOCK 14/1 1 14 اإلدارة/ADMN/19 

20 COMPANY  
ADMINISTRATION  

Hand book 

A Gower Hand 
book 

 ADMN/20/14/1 1 14 اإلدارة
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف قاطعال

 أسالٌب تؤهٌل المنتجات الصناعٌة  1
للحصول على المزاٌا التنافسٌة 

 ألغراض تنمٌة الصادرات

أحمد فرغلً 
 محمد

 ECON/1/14/2 2 14 اقتصاد

محمد رإوف  قتصاد الرقمًالا 2
 حامد

 ECON/2/14/2 2 14 اقتصاد

ستهالكٌة ))كؤسلوب النزعة اال 3
 حٌاة ((

 ECON/3/14/2 2 14 اقتصاد يعلً الدجو

 ECON/4/14/2 2 14 اقتصاد حمدي أبو النجا التصنٌع والتنمٌة )تحلٌل مقارن ( 4

محمد علً سٌد  قتصاد والبٌئة  )مدخل بٌئً (الا 5
 أمبابً

 ECON/5/14/2 2 14 اقتصاد

الموارد المعدنٌة وآفاق تنمٌتها  6

 2020حتى عام 
 ECON/6/14/2 2 14 اقتصاد عاطف هالل

-سً هندقتصاد الالأساسات ا 7
 النسخة األولى

حمدي معوض 
 شافعً

 ECON/7/14/2 2 14 اقتصاد

قتصادٌة وموارد الطاقة الالموارد ا 8
 والبترول

فرهاد محمد علً 
 األهدن

 ECON/8/14/2 2 14 اقتصاد

-سً هندقتصاد الالأساسات ا 9
 النسخة الثانٌة

حمدي معوض 
 شافعً

 ECON/9/14/2 2 14 اقتصاد

محمود فوزي  قتصاد الهندسًالمبادي ا 10
 حمد

 ECON/10/14/2 2 14 اقتصاد

نوزت جمٌل  قتصادٌة المقارنةالالنظم ا 11
 سلٌم

 ECON/11/14/2 2 14 اقتصاد

عقٌل جاسم عبد  قتصادي الجزئًالالتحلٌل ا 12
 هللا

 ECON/12/14/2 2 14 اقتصاد

تقٌٌم المشروعات )إطار نظري  13
 وتطبٌقً (

ٌل جاسم عبد عق
 هللا

 ECON/13/14/2 2 14 اقتصاد

محمد عبد  قتصادٌةالالموارد ا 14
 العزٌز

 ECON/14/14/2 2 14 اقتصاد

 الجزءالثانً  -محاسبة التكالٌف  15
 تكلفة الوحدة المنتجة

عدنان هاشم 
 السامرائً

 ECON/15/14/2 2 14 اقتصاد

محاسبة وإدارة األموال العامة  16
 مٌة ()المحاسبة الحكو

حنا رزقً 
 الصائغ

 ECON/16/14/2 2 14 اقتصاد
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 ECON/17/14/2 2 14 اقتصاد علً األسدي قتصادٌات الصناعةامقدمة فً  17

عقٌل جاسم عبد  النقود و المصارف 18
 هللا

 ECON/18/14/2 2 14 اقتصاد

األوراق التجارٌة فً التشرٌع  19
 اللٌبً

 ECON/19/14/2 2 14 اقتصاد عبد الواحد كرم

عطٌة المهدي  قتصاد الدولًالا 20
 الفٌتوري

 ECON/20/14/2 2 14 اقتصاد

فوزي عبد  قتصادٌة الدولٌةالالعالقات ا 21
 الخالق فائق

 ECON/21/14/2 2 14 اقتصاد

المداخل األساسٌة للتنمٌة  22
 قتصادٌةالا

سالم عبد الحسن 
 رسن

 ECON/22/14/2 2 14 اقتصاد

 إبراهٌم غبرشل  اضًقتصاد الرٌاالمقدمة فً  23
عقٌل جاسم عبد 

 هللا

 ECON/23/14/2 2 14 اقتصاد

قتصاد القٌاسً االمقدمة فً  24
 التطبٌقٌة )قضاٌا عامة (

 فاضل أحمد علً 
ممدوح السٌد 

 الدسوقً 
علً محمد علً 

 خضر

 ECON/24/14/2 2 14 اقتصاد

التسوٌق الدولً نظم التصدٌر  25
 ستٌرادالوا

صدٌق محمد 
 عفٌفً

 ECON/25/14/2 2 14 صاداقت

علً إحسان  قتصادٌات األقالٌما 26
 شوكت

 ECON/26/14/2 2 14 اقتصاد

عقٌل جاسم عبد  قتصاديالالمدخل إلى التخطٌط ا 27
 هللا

 ECON/27/14/2 2 14 اقتصاد

 ECON/28/14/2 2 14 اقتصاد عادل هندي قتصادٌات التعاونا 28

 محمد عزٌز  الحسابات القومٌة 29
حبش مانع 

 الطعمة

 ECON/29/14/2 2 14 اقتصاد

 المحاسبة المتوسطة  30
 الجزء الثانً

ولٌد ناجً 
 الحٌالً

 ECON/30/14/2 2 14 اقتصاد

المحاسبة فً شركات القطاع  31
 الخاص 

 أشخاص وأموال 

 

عبدالفتاح 
 الصحن

 ECON/31/14/2 2 14 اقتصاد
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عزٌزة عبد  المحاسبة والمراجعة الدولٌة 32
 الرازق

 ECON/32/14/2 2 14 قتصادا

 ECON/33/14/2 2 14 اقتصاد فلٌح حسن خلف قتصادٌات الوطن العربًا 33

محاسبة النفط أصولها العلمٌة  34
 وتطبٌقها

مختار علً 
 أبوزرٌدة

 ECON/34/14/2 2 14 اقتصاد

سالم عبد الحسن  قتصادٌات النفطا 35
 رسن

 ECON/35/14/2 2 14 اقتصاد

36 Engineering   
Economy 

Sullivan 
Wicks 

Koelling 

 ECON/36/14/2 2 14 اقتصاد
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رقم 
 الكتاب

تصنيف  المؤلف عنوان الكتاب
 الكتاب

 الرمز المكتبي الرف القاطع

 التحدٌات والمخاطر 1
المحٌطة بالبترول والغاز فً  

 مصر والشرق األوسط

ثقافة  حسٌن عبد هللا
 عامة

14 3 14/3/CULT/1 

محمد زكً  فٌزٌاء الوعً 2
 عوٌس

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/2 

حق الملكٌة الفكرٌة اإلنجازات  3
 والتجاوزات

حازم حسن 
 صبحً

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/3 

المراكز التكنولوجٌة ودورها فً  4
 نقل وتوطٌن التكنولوجٌا

عوض مختار 
 هلودة

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/4 

سً ) إدارة العبور من التقدم األ 5
 التخلف إلى التقدم (

محمد رإوف 
 حامد

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/5 

المواطنة التحدٌات والطموحات  6
 فً الدولة الحدٌثة

 نبٌل صموئٌل 
 هانً عٌاد

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/6 

نتظام فً )االالبساطة العمٌقة  7
 الشواشً والتعقد (

ثقافة  صبحً رجب
 عامة

14 3 14/3/CULT/7 

المنظوماتٌة )العقالنٌة الجدٌدة  8
 لحضارة األلف الثالثة (

السٌد نصر الدٌن 
 السٌد

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/8 

دراسات مستقبلٌة فً المحاسبة  9
 البٌئٌة والموارد الطبٌعٌة 

 )اإلطار العام (

أحمد فرغلً 
 محمد

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/9 

لعشرٌن تؤمالت فً مغزى القرن ا 10
 ثورة العلم والتكنولوجٌا

ثقافة  أحمد شوقً
 عامة

14 3 14/3/CULT/10 

مصادر الطاقة فً الشرق  11
 األوسط 

 الفرص والتحدٌات

محمد أحمد السٌد 
 خلٌل

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/11 

نحو تطوٌر مصادر المعلومات  12
 اإللكترونٌة العربٌة 

 لمواجهة التحدي الحاضر

 ٌر تحر
محمد محمد 

 الهادي

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/12 

( النسخة 16المجلة العلمٌة العدد ) 13

 األولى
ثقافة  جامعة طرابلس

 عامة
14 3 14/3/CULT/13 

( النسخة 16المجلة العلمٌة العدد ) 14

 الثانٌة
ثقافة  جامعة طرابلس

 عامة
14 3 14/3/CULT/14 

ٌة مجلة العلوم األساسٌة والتطبٌق 15
 النسخة األولى-

الهٌئة القومٌة 
 للبحث العلمً

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/15 
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مجلة العلوم األساسٌة والتطبٌقٌة  16
 النسخة الثانٌة-

الهٌئة القومٌة 
 للبحث العلمً

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/16 

مجلة العلوم األساسٌة والتطبٌقٌة  17
 النسخة الثالثة-

الهٌئة القومٌة 
 العلمً للبحث

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/17 

الطب الحدٌث تطوره من ممارسة  18
 إلى علم تجرٌبً

محمد محمد 
 المفتً

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/18 

 علً علً حبٌش  التفكٌر العلمً وصناعة المعرفة 19
حافظ شمس 
الدٌن عبد 

 الوهاب

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/19 

فً معامل توكٌد وضمان الجودة  20
 التحلٌل الكٌمٌائٌة

ثقافة  أحمد السروي
 عامة

14 3 14/3/CULT/20 

مناهج البحث فً علم المعلومات  21
 والمكاتبات 

 فً القرن الحادي والعشرٌن

 أحمد أنور بدر 
نارٌمان إسماعٌل 

 متولً 
 غادة عبد المنعم

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/21 

ثقافة  مد أنور عمرأح مصادر المعلومات فً المكتبات 22
 عامة

14 3 14/3/CULT/22 

أوٌس  البناء البتكنولوجً للبلدان النامٌة 23
 عطوهالزنط

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/23 

النشر اإللكترونً وتؤثٌره على  24
 مجتمع المكاتبات والمعلومات

 تحرٌر 
محمد فتحً عبد 

 الهادي

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/24 

ثقافة  إبراهٌم فوزي  مٌكانٌكا الكملى ...عبور الٌم إ 25
 عامة

14 3 14/3/CULT/25 

محمد أحمد السٌد  خطوط مواسٌر نقل وتوزٌع المٌاه 26
 خلٌل

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/26 

محمد أحمد السٌد  التحالٌل المعملٌة للمٌاه ومعالجتها 27
 خلٌل

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/27 

توزٌعات ذات نظرٌة القدٌر ) 28
 المعلمة الواحدة (

ثقافة  فاروق البشتً
 عامة

14 3 14/3/CULT/28 

 الفضاء والمادة ... 29
 جمال الحقٌقة

ثقافة  رإوف وصفً
 عامة

14 3 14/3/CULT/29 

 النانو بٌولوجً  30
 عصر جدٌد من علوم الحٌاة

محمد غرٌب 
 إبراهٌم عمٌش

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/30 

كٌة الفكرٌة والرقابة حقوق المل 31
 على المصنفات

ثقافة  أحمد أنور بدر
 عامة

14 3 14/3/CULT/31 
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حسٌن محمد  خواطر هندسٌة 32
 جمعة

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/32 

 مقدمة فً علم المعلومات  33
النشؤة والتطور حتى العصر 

 الرقمً

 أحمد أنور بدر 
زهٌر سلٌمان 

 مالكً 
نارٌمان إسماعٌل 

 متولً

افة ثق
 عامة

14 3 14/3/CULT/33 

 قٌرنر ها ٌزنٌرج  الفٌزٌاء والفلسفة 34
ترجمة :أحمد 

 مستجٌر

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/34 

ثقافة  أحمد شوقً هندسة المستقبل 35
 عامة

14 3 14/3/CULT/35 

ٌمنى طرٌف  مفهوم المنهج العلمً 36
 الخولً

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/36 

ثقافة  علً راشد فكٌر العلمًالعلم والت 37
 عامة

14 3 14/3/CULT/37 

محمد أحمد السٌد  تغٌر المناخ 38
 خلٌل

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/38 

ثقافة  سمٌرة أحمد سالم الرٌاح : نفحات من السماء 39
 عامة

14 3 14/3/CULT/39 

40 ENGLISH   LAROUSSE   ثقافة
 عامة

14 3 14/3/CULT/40 

41 EXPOT  AGENTS Colin  
Mcmillan  
 Sydney  
Paulden 

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/41 

42 An  Inthtroduction  to 
MultiAgent systems 

MICMAEL  
WOOL 

DRIDGE 

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/42 

43 WHAT EVERY ENGINEER 
SHOULD  KNOW  
 ABOUT PATENTS 

Willam  
Bruce  
Donald 
David 

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/43 

 المجلة العلمٌة النصف سنوٌة  44

النسخة   2017العدد الخاص 

 األولى

المعهد العالً 
لشإون الطاقة 

 اجخرة

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/44 

 المجلة العلمٌة النصف سنوٌة  45

النسخة   2017العدد الخاص 

 الثانٌة

المعهد العالً 
لشإون الطاقة 

 اجخرة

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/45 

 حماٌة البٌئة والتنمٌة المستدامة  46
فً المناطق المجاورة للحقول 

 النسخة األولى -النفطٌة  

المعهد العالً 
لشإون الطاقة 

 اجخرة

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/46 
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 حماٌة البٌئة والتنمٌة المستدامة  47
فً المناطق المجاورة للحقول 

 النسخة الثانٌة -النفطٌة  

المعهد العالً 
لشإون الطاقة 

 اجخرة

ثقافة 
 عامة

14 3 14/3/CULT/47 

 نهضة آسٌا 25
 القرن الواحد والعشرٌن

 آسٌا تطل برأسها

فرانسوا 
 غودرمان

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/25 
L C 

 الرٌاضات المائٌة 26
 لكلٌات ومعاهد التربٌة البدنٌة

ثقافة  صالح كمال
 عامة

15 3 15/3/CULT/26 
L C 

بحث مٌدانً التصنٌع والعمران  27
 لإلسكندرٌة وعمالها

ثقافة  حسن الساعاتً
 عامة

15 3 15/3/CULT/27L 
C 

التعلٌم الفنً والمهنً ودٌنامٌكٌة  28
 التغٌٌر

 فً الدول النامٌة

عاشور عمر 
 المسماري

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/28 
L C 

 تطور التعلٌم التقنً  29
 فً الجماهٌرٌة

محمد  أحمد
 القماطً

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/29 
L C 

الطاقة وصناعة النفط والغاز فً  30
 أ قطار الخلٌج الغربً
 الحاضر والمستقبل

عبد الستار محمد 
 العلً

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/30 
L C 

 منظمة األوبك 31
 وأسعار النفط العربً الخام

ثقافة  نواف الرومً
 عامة

15 3 15/3/CULT/31 
L C 

دور منظمة األوبك فً عملٌة  32
 التنمٌة

نجوي أنٌس 
 الفقٌه

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/32 
L C 

 التشرٌعات النفطٌة اللٌبٌة 33
 تشرٌعات رئٌسٌة

عبد الرازق 
 المرتضً

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/33 
L C 

 التشرٌعات النفطٌة اللٌبٌة 34
 تشرٌعات رئٌسٌة

عبد الرازق 
 المرتضً

قافة ث
 عامة

15 3 15/3/CULT/34 
L C 

 التشرٌعات النفطٌة اللٌبٌة 35
 تشرٌعات فرعٌة

عبد الرازق 
 المرتضً سلٌمان

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/35 
L C 

النظام القانونً للمرافق العامة فً  36
 لٌبٌا

 دراسة تحلٌلٌة مقارنة

محمد عبد القادر 
 بولٌفة

ثقافة 
 عامة

15 3 15/3/CULT/36 
L C 

37 The Arabs And The Oil 
Crises 

1973-1986 

Ali A.Attiga  ثقافة
 عامة

15 3 15/3/CULT/37 
L C 

 حماٌة البٌئة بالقانون 22
 دراسة مقارنة للقانون اللٌبً

الجٌالنً 
عبدالسالم 
 أرحومة

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/22 
L C 

 التشرٌعات النفطٌة اللٌبٌة 23
 تشرٌعات رئٌسٌة

ق عبد الراز
 المرتضً

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/23 
L C 

 التشرٌعات النفطٌة اللٌبٌة 24
 تشرٌعات رئٌسٌة

عبد الرازق 
 المرتضً سلٌمان

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/24 
L C 

 منظمة األوبك 25
 وأسعار النفط العربً الخام

ثقافة  نواف الرومً
 عامة

15 4 15/4/CULT/25 
L C 

أحمد محمد  لٌاتطرق التصنٌع والعم 26
 الخطٌب

 السٌد خالد أٌوب

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/26 
L C 
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تطور تكرٌر النفط فً الوطن  27
 العربً

ثقافة  أحمد شقلٌة
 عامة

15 4 15/4/CULT/27 
L C 

فتحً صالح  مقدمة فً اإلقتصاد الرٌاضً 28
 بوسدرة

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/28 
L C 

 النظم المحاسبٌة 29
المعلومات المالٌة والمعالجة نظم 

 اإللكترونٌة للحاسبات

عبد اللطٌف 
 محمد حمزة

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/29 
L C 

دور منظمة األوبك فً عملٌة  30
 التنمٌة

نجوي أنٌس 
 الفقٌه

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/30 
L C 

 تطور التعلٌم التقنً  31
 فً الجماهٌرٌة

أحمد محمد 
 القماطً

ثقافة 
 مةعا

15 4 15/4/CULT/31 
L C 

 أتصدق ؟... 32
 الطاقة النووٌة فً بٌتك

عبد الحكٌم عامر 
 الطوٌل

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/32 
L C 

33 The Arabs And The Oil 
Crises 

1973-1986 

Ali A.Attiga  ثقافة
 عامة

15 4 15/4/CULT/33 
L C 

 أتصدق ؟... 34
 الطاقة النووٌة فً بٌتك

عامر  عبد الحكٌم
 الطوٌل

ثقافة 
 عامة

15 4 15/4/CULT/34 
L C 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


