
    وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

   قـــطـــاع الخــــدمـــات واألنــشطـــة

      اإلدارة المركزية لألنشطة الطالبية 

اإلدارة العامة للمكتبات            
مرجعيرقي

اطالع خارجيال يرقي 

الثمن بالجنيةالناشراسم المؤلفرقم التصنيفعنوان الكتابمسلسل

65.00السراج للنشر والتوزيعايهاب ماجد155.4ابنك على ما تربيه1

65.00السراج للنشر والتوزيعايهاب ماجد649.64تعديل سلوك أبنائك2

3
الرياضة ..الرياضة وقاية  )من أجل حياة أفضل 

(عالج 
45.00المكتبة األكاديمةمحمود حمدى احمد796

4
متغيرات فى علم النفس اإليجابى وعالقتها بالرضا 

الزوجى
محمود محمد عبد الوهاب173

إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
85.00

25.00دار اخبار اليوماحمد فضل شبلول813.03(رواية )رئيس التحرير أهواء السيرة الذاتية 5

20.00دار اخبار اليومحسين الشورى614.4كيف تحمى نفسك وأسرتك ؟:أسرار كورونا 6

20.00دار اخبار اليوممحمد سيد ريان327.62الكنز المصري:القوة الناعمة 7

60.00دار الحدث للنشرالسعيد جمال813.03(رواية )انت مختلفة 8

45.00دار الحدث للنشرالسعيد جمال372.4دراسة فسيولوجية سيكولوجية: على اضواء القراءة 9

658.4092"تنميته - عملياته - مفهومه " اإلبداع اإلدارى 10
طارق عبد , ايهاب المصرى 

الرؤف عامر
100.00دار الحدث للنشر

11
البرنامج : التنمية التدريبية والتطوير اإلدارى 

التدريبى المعتمد
658.4

ايهاب المصرى , طارق عبد 

الرؤف عامر
130.00دار الحدث للنشر

370.711(التدريب واإلستثمار البشرى  )الحقيبة التدريبية 12
ايهاب المصرى , طارق عبد 

الرؤف عامر
90.00دار الحدث للنشر

100.00دار الحدث للنشرصالح عبد الحميد658.4038ادارة المعرفة فى المؤسسات التنظيمية13

90.00دار الحدث للنشرصالح عبد الحميد658.4012التخطيط اإلستراتيجى واإلدارة اإلستراتيجية14

894.35القلعة البيضاء15
ترجمة عبد , أوراهان باموق 

القادر عبد اللى
75.00دار الشروق

45.00دار الشروقتوفيق الحكيم812.962(مسرحية )بجماليون 16

65.00دار الشروقتوفيق الحكيم814(المقاالت )تحت شمس الفكر 17

45.00دار الشروقتوفيق الحكيم810.803(المتنوعات )سلطان الظالم 18

65.00دار الشروقتوفيق الحكيم812.963(مسرحية )شمس النهار 19

88.00دار الشروقفوزية العشماوى210.4المرأة فى الخطاب القرآنى20

65.00دار الشروقمى التلمسانى813.03(رواية  )هليوبوليس 21

45.00دار الشروقميشيل حنا813.543(رواية لليافعين )جسر الديجيتال 22

95.00دار العالم العربىابراهيم عبد القادر المازنى928.1مذكرات عبد القادر المازنى23

953(الجزء االول  )ضحى اإلسالم 24
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
90.00دار العالم العربى

كتب مكتبات المدارس اإلعدادية
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935(الجزء الثالث  )ضحى اإلسالم 25
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
90.00دار العالم العربى

953(الجزء الثانى )ضحى اإلسالم 26
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
90.00دار العالم العربى

935فجر اإلسالم27
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
75.00دار العالم العربى

28
حول العالم فى : سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 

 يوم200
813.081

انيس منصور ؛ تبسيط 

اسماعيل عبد الفتاح
50.00دار العالم العربى

813.02أحاديث جدتى:  سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 29
سهير القلماوي ؛ تبسيط 

إسماعيل عبد الفتاح
40.00دار العالم العربى

30
أساطير : سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 

وحواديت
813.02

صالح جودت ؛ إسماعيل عبد 

الفتاح
45.00دار العالم العربى

31
أبو الفوارس : سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 

عنترة بن شداد
813.02

محمد فريد أبو حديد ؛ 

إسماعيل عبد الفتاح
40.00دار العالم العربى

813.02الذهب األسود: سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 32
محمود تيمور ؛ إسماعيل عبد 

الفتاح
45.00دار العالم العربى

813.02ثرثرة فوق النيل: سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 33
نجيب محفوظ ؛ إسماعيل عبد 

الفتاح
35.00دار العالم العربى

813.02كفاح طيبة: سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 34
نجيب محفوظ ؛ إسماعيل عبد 

الفتاح
40.00دار العالم العربى

35
يوميات نائب : سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 

فى األرياف
813.02

توفيق الحكيم ؛ إسماعيل عبد 

الفتاح
40.00دار العالم العربى

36
أرمانوسة :سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 

المصرية
813.081

جرجى زيدان   ؛ اسماعيل 

عبد الفتاح
45.00دار العالم العربى

813.081األرض:سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 37
عبد الرحمن الشرقاوى ؛ 

اسماعيل عبد الفتاح
45.00دار العالم العربى

813.081غادة رشيد:سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 38
على الجارم  ؛ اسماعيل عبد 

الفتاح
45.00دار العالم العربى

813.081قطر الندى:سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 39
محمد سعيد العريان ؛ 

اسماعيل عبد الفتاح
45.00دار العالم العربى

813.081آالم جحا:سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 40
محمد فريد ابو حديد  ؛ 

اسماعيل عبد الفتاح
45.00دار العالم العربى

813.081العمر لحظة:سلسلة تبسيط االدب العربى الحديث 41
يوسف السباعى  ؛ اسماعيل 

عبد الفتاح
45.00دار العالم العربى

901السنن النفسية لتطور األمم42
جوستاف لوبون ,ترجمة 

عادل زعتر
60.00دار العالم العربى

110.00دار العالم العربىسمير محمد خواسك970.1من ادب الرحالت: فى بالد الهنود الحمر 43

150.00دار العالم العربىصفاء علم الدين عبد الجواد792.01كيف تصبح مذيعا ناجحا: فن اإللقاء والتقديم والتمثيل 44

70.00دار العالم العربىمجدى سيد عبد العزيز808(الكتاب االخامس )كتب عظيمة وافكار مبسطة 45

60.00دار العالم العربىمحمد يوسف موسي170مباحث فى فلسفة االخالق46

65.00دار العالم العربىمحمود شلتوت219.1الرسائل فى الدين والحياة47

135.00دار العالم العربىمحمود شلتوت227.3تفسير القران الكريم االجزاء العشرة االولى48

احمد عمر هاشم211اإلسالم وبناء الشخصية49
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
150.00

احمد عمر هاشم250من توجيهات الشريعة فى االسرة والمجتمع50
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
150.00
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أشرف محمد نجيب658.4038ادارة العبء المعرفى51
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
190.00

لطفى الشربينى616.89ما حقيقة هذه االضطرابات النفسية52
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
130.00

محمد المهدى155.916كورونا الخوف فى زمن الوباء53
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
130.00

محمد على ابو العال قنديل302.23التوثيق الصحفى واالذاعى والتليفزيونى54
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
90.00

55
دور اجهزة العالقات العامة والرسمية فى التصدى 

الدعاءات واكاذيب وسائل االعالم الخارجية
محمد على ابو العال قنديل659.2

دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
115.00

65.00دار الفكر العربىأكرم محمد طلعت اسماعيل152.4االضطرابات االنفعالية فى ضوء المتغيرات المعاصرة56

55.00دار الفكر العربىرقية زكريا سليمان153.4قوة التفكير اإليجابى57

58
علم النفس الدوائى لعالج االضطرابات واألمراض 

النفسية
616.8914

زكريا الشربينى , يسرية 

صادق , منى صادق , السيد 

مطحنة

90.00دار الفكر العربى

80.00دار الفكر العربىعبد الرزاق جامع يوسف616.53فوائد التغذية واألعشاب الطبية فى القران والسنة59

60
 من الدارس للممارس NlPالبرمجة اللغوية العصبية 

(1)بداية الطريق : 
70.00دار الفكر العربىمحمد دياب158.9

61
األسباب واستراتيجيات : التنمر التقليدى واإللكترونى 

العالج
371.782

مراد على عيسى , سمير 

عطية المعراج
160.00دار الفكر العربى

15.00دار المعارفرامى عطا صديق814.008العبور إلى االخر62

25.00دار الهاللحلمى النمنم962.06اإلخوان والجيش63

20.00دار الهاللخالد ناجح920.72مى زيادة معشوقة االدباء64

25.00دار الهاللعباس محمود العقاد239مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية65

25.00دار الهاللعالء عبد الهادى616.0194يوميات مصرى فى زمن الكورونا66

30.00دار الهاللعلى ماهر عيد813.03(رواية )الدكتورة أمينة 67

احمد قرنى813.03رسائل جدى رواية لليافعين68
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
55.00

شريف عطية327.62وسطية الجغرافيا السياسية: مصر بين محيطين 69
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
60.00

مريم هرموش813.03رواية..أكبر من العشق 70
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
55.00

هبة حسن133التخاطر الروحى الكنز الذى تملكه71
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
45.00

304.61الزيادة السكانية72
إيزى هاول ,ترؤجمة احمد 

نائل النقراشى

دار رحيق الكتب للنشر 

والتوزيع
80.00

577.27(التلوث  )قضايا بيئية 73
ترجمة محمد ,إيزى هاول 

عادل صالح

دار رحيق الكتب للنشر 

والتوزيع
80.00

333.7(الموارد الطبيعية )قضايا بيئية 74
ترجمة محمد ,إيزى هاول 

عادل صالح

دار رحيق الكتب للنشر 

والتوزيع
80.00

75
قصص :  سلسلة من قصص القرآن وفرسان اإلسالم 

من القران الكريم
35.00دار زهور المعرفة والبركةعبد الباسط البطل229.5
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76
شهداء : سلسلة من قصص القرآن وفرسان اإلسالم 

غزوة بدر
عبد الباسط البطل239.4

دار زهورالمعرفة والبركة 

للنشر والتوزيع
35.00

77
حكايات :سلسلة من قصص القرآن وفرسان اإلسالم 

عن النبى
عبد الباسط البطل40

دار زهورالمعرفة والبركة 

للنشر والتوزيع
40.00

78
Tutankhamun:A journey with Golden 

Pharaoh
932

Zahi Hawass - زاهى 

حواس
160.00دار نهضة مصر للنشر

70.00دار نهضة مصر للنشرجابر طايع يوسف سلطان212.2آفات اللسان واثرها على القلب79

80
تلوت المياه "وقضايا معاصرة .. الماء آفاق حضارية 

"وفقه البيئة 
60.00دار نهضة مصر للنشرجابر طايع يوسف سلطان214.5

150.00دار نهضة مصر للنشرحسام بدراوى814.008على مقهى الحالمون بالغد81

82

اسرار خاصة وزيارة :السعودية التى ال تعرفها 

جديدة لمعالم ومواقع صنعت التاريخ العربى 

واالسالمى

90.00دار نهضة مصر للنشرحسن عبد هللا953.1

190.00دار نهضة مصر للنشررجائى عطية214.5اإلسالم والعلم والحضارة83

120.00دار نهضة مصر للنشرزاهى حواس932رحلة مع القناع الذهبى: توت عنخ امون 84

50.00دار نهضة مصر للنشرشون جوبا813.08762البكتيريا والجينات85

50.00دار نهضة مصر للنشرشون جوبا813.08762جيش البكتيريا النافعة86

150.00دار نهضة مصر للنشرصالح مرسى813.0872من ملفات المخابرات المصرية: رأفت الهجان 87

100.00دار نهضة مصر للنشرعفاف طباله813.03رواية..هروب صغير 88

0.31أطلس العالم:موسوعتى الصغيرة 89
اليزابث كارنى ,ترجمة 

بانسيه احمد العطار
90.00دار نهضة مصر للنشر

551.63الطقس:موسوعتى الصغيرة 90
كارين دى سيف ,ترجمة 

سارة عادل
90.00دار نهضة مصر للنشر

90.00دار نهضة مصر للنشرمحمد عبد الستار814صراع األصالة واالستنساخ..أزمتنا 91

60.00دار نهضة مصر للنشرمحمد محمد داود224كلمات القرآن والتطور الداللى92

35.00دار نهضة مصر للنشرمحمد محمد داود251.12كلمات السنة النبوية والتطور الداللى93

80.00دار نهضة مصر للنشرمصطفى حسنى212.2سحر الدنيا94

70.00دار نهضة مصر للنشريسرى الفخرانى814.008تفاصيل بسيطة95

96
الحاسة : الحيونات األليفة والكوارث الطبيعية 

السادسة عند الحيونات
45.00دار نوبل للنشر والتوزيعأسامة عبد الرحمن591.5

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى511.483(سلسلة منابع نهر النيل )النيل األزرق  97

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )النيل األبيض   98

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )بحير الجبل 99

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )بحير الغزال  100
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22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )بحيرة إدوارد 101

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )بحيرة ألبرت 102

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى511.483(سلسلة منابع نهر النيل )بحيرة تانا    103

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )بحيرة فيكتوريا  104

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )بحيرة كيوجا 105

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )نهر السوباط  106

22.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى551.483(سلسلة منابع نهر النيل )نهر عطبرة  107

108
موسوعة حدث فى مثل هذا : سلسلة كنوز المعرفة 

(الجزء األول )اليوم 
65.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى31.02

109
موسوعة حدث فى مثل هذا : سلسلة كنوز المعرفة 

(الجزء الثانى  )اليوم 
75.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى904.7

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(1)سلسة علماء العرب 110

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(2)سلسة علماء العرب 111

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(3)سلسة علماء العرب 112

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(4)سلسة علماء العرب 113

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(5)سلسة علماء العرب 114

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(6)سلسة علماء العرب 115

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(7)سلسة علماء العرب 116

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(8)سلسة علماء العرب 117

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921.1(9)سلسة علماء العرب 118

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(10)سلسة علماء العرب 119

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(11)سلسة علماء العرب 120

60.00دار هال للنشر والتوزيعالفت عبد الكريم813.0876قصة ومعلومة121

122
 سؤاالُ 175:سؤال وجواب ..عالم الفلك والفضاء 

الشمس والكواكب التسعة- وجواباً عن الكون 
55.00دار هال للنشر والتوزيعايمن الشربينى520

120.00دار هال للنشر والتوزيععبد الباسط الجمل813.08762الجينوم والخريطة الجينية123

35.00دار هال للنشر والتوزيعمؤمن محجوب212روائع من سماحة اإلسالم124

 لألجزاء220
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89.00دار هال للنشر والتوزيعهالة حسين عمر813.08762سفينة الثراء الفضائية125

50.00دار هال للنشر والتوزيعهشام البرجى362.82األسرة ومواقع التواصل اإلجتماعى126

25.00داراخبار اليومحمدى رزق616.979الجائحة127

153.15التفكير والتعلم والذاكرة فى ضوء أبحاث الدماغ128
ابراهيم بن احمد مسلم 

الحارثى

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
160.00

احمد حمدى مصطفى370خرافات كبرى عن التعليم والتعلم129
روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
225.00

احمد راغب418.4الجزء الثانى: القراءة السريعة مهد العظماء 130
روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
225.00

155.4العالج النفسى للطفل: دليل للمعالجين 131

ال مارك بيترسون , ويليام 

بى مكينيس , وتيموثى جيه 

بروس

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
250.00

132
تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب 

التعلم التعاونى
إبراهيم بن أحمد الحارثى370.711

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
180.00

153.9 لتحقيق الذكاء الوجدانى7الخطوات ال133
باتريك ورودى ودينيس , 

تعريب سناء احمد النجار

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
175.00

134
رؤية لحياة أكبر رجل أعمال فى :بل جبتس يتكلم 

العالم
923.33

جانيت لوى ,ترجمة طلعت 

اسعد عبد الحميد

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
120.00

135

كيف تستخدم وسائل التواصل : البيع الرقمى 

االجتماعى واإلنترنت لتوليد الفرص والمزيد من 

المبيعات

658.802
جرانت ليبوى ,ترجمة طلعت 

اسعد عبد الحميد

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
170.00

جيل هاسون152تدريب بسيط على الحياة الحدسية: الذكاء العاطفى 136
روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
125.00

173الطالق العاطفى حلول عمليه لمواجهته137
رانيا محمود مسعد  , فايزه 

احمد ستاتى

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
75.00

138
Bienvenidos:para Aprender Espanol 

como lengua Extranjera قاموس اسبانى
عبد الحميد احمد460

روابط للنشر وتقنية 

المعلومات
280.00

40.00شركة البشائر للنشر والتوزيعاحمد صالح المهدى813.08738رواية: المرأة المهجورة 139

40.00شركة البشائر للنشر والتوزيعأميرة توفيق813.03رواية: نهر األمانى 140

40.00شركة البشائر للنشر والتوزيعمروة شعراوى813.083رواية: األميرة التى بداخلى 141

372.83طرق تدريس الدراسات االجتماعية142
داليا فوزى عبد السالم 

الشربينى
80.00مركز الكتاب للنشر

239المختصر من خالصة سيرة سيد البشر143
على بن عطية بن الحسن بن 

محمد بن الحداد الهيتى
50.00مركز الكتاب للنشر

220.00مركز الكتاب للنشرمحمد محمود عبد الظاهر613.7فسيولوجيا النمو والتعلم الحركى144

محمد زيدان دياب224.4المشتقات فى القران الكريم145
مركز نهر النيل للنشر 

والتوزيع
50.00

محمد زيدان ديابCD415.1+ قواعد اللغة العربية بالموسيقى 146
مركز نهر النيل للنشر 

والتوزيع
50.00

40.00مكتبة النهضة العصريةاسعد النوبى عويس932عبقرية شعب147

50.00مكتبة النهضة العصريةعثمان االمير962.2سيوة واحة الكنوز148

60.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير926.3النوبة عاشقة النيل149

60.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير962.26الواحات األرض الواعدة150
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175.00مكتبة النهضة العصريةعثمان االمير69.406عمائر حضارية وتاريخية: موسوعة متاحف مصر151

50.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير398.2عالم الغجر152

40.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى953.07393تاريخ الدولة األيوبية153

154
شمال - سيناء - اقناة السويس )معالم مصر السياحية 

2ج (الصعيد 
50.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى338.479162

155
- القليوبية - الجيزة - القاهرة )معالم مصر السياحية 

1ج (البحيرة - مطروح - االسكندرية 
50.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى338.479162

50.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى932جنوب الصعيد- معالم مصر السياحية وسط الصعيد 156

65.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى4398.3مقتطفات من التاريخ الشعبى المصرى الجزء 157

158
التربية اإلعالمية ومواجهة مخاطر اإلعالم الجديد 

(خبرات بعض الدول )
80.00مكتبة النهضة العصريةمحمود أبو النور371.358

60.00مكتبة زهراء الشرقشيرين عز الدين155.633وبقيت أنا المديرة159

215.00مكتبة زهراء الشرقفاطمة ابو حاتى641.5أسرار أكالتى مع فاطمة أبو حاتى160

155.4كيف تجعلين ابنك قائًدا وسط زمالئه161
اشراف , مصطفى النجار

دعاء المتعب
40.00مكتبة زهراء الشرق

155.333ما لم تخبرنى به امى162
اشراف , مصطفى النجار

دعاء المتعب
40.00مكتبة زهراء الشرق

155.332ما لم يخبرنى به ابى163
اشراف , مصطفى النجار

دعاء المتعب
40.00مكتبة زهراء الشرق

30.00مكتبة زهراء الشرقمصطفى عاطف813.02أنا مؤثر فى العالم164

35.00مكتبة زهراء الشرقمنى القصاص302نصائح تغير حياتك: فى البلكونة 165

166
الجزء )ساحة العقاب رواية :سلسلة ممالك السماء 

(الثالث
35.00مكتبة زهراء الشرقنصر هللا المال813.03

167
هدرا ومساخيط الجن رواية : سلسلة ممالك السماء 

(الجزء الرابع)
35.00مكتبة زهراء الشرقنصر هللا المال813.03

168
 فكرة عملية لالستمتاع 60: لون أفكار حياتك 

والتجديد والتعايش
80.00مكنبة زهراء الشرقمصطفى عاطف158

110.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععايدة تاوضرس مشرقى155.4إكتشاف قدرات طفلك اإلبداعية169

140.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععايدة تاوضرس مشرقى658.4012كفاءة التميز فى تحليل وتشخيص المشكالت170

912(أطلس المعارف ) أطلس كل شىء 171
إد سيمكينز - جون ريتشاردز 

ترجمة محمد على النقراشى, 
180.00نور المعارف للنشر والتوزيع

930.12العصر الحجرى: التاريخ بالبيانات التفاعلية 172
إليزابث - جون ريتشاردز 

ترجمة نائل النقاش, برينت  

دار نور المعارف للنشر 

والتوزيع
80.00

40.00وكالة الصحافة العربية للنشراحمد فؤاد األهوانى152.46الخوف173
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174
وصف رحلة : مختارات من رحالت ابن بطوطة 

مصر والشام
912.4

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا 

(ابن بطوطة )اللواتى 
50.00وكالة الصحافة العربية للنشر

40ما هى الوراثة175
جوديث راندال ,ترجمة 

حسين فراج
40.00وكالة الصحافة العربية للنشر

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرعبد الباسط البطل922.6( قصص لألطفال 6)اصغر القادة فى اإلسالم 176

50.00وكالة الصحافة العربية للنشرعبد الرحمن عزام239أبرز صفات النبى محمد: بطل األبطال 177

30.00وكالة الصحافة العربية للنشرعفيفيى محمود595.7الحشرات واإلنسان178

30.00وكالة الصحافة العربية للنشرفؤاد شبل338.9اصولها وقواعدها: التنمية االقتصادية 179

50.00وكالة الصحافة العربية للنشرمجموعة كتاب215.96216منارة العالم منذ الف عام: األزهر 180

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرمصطفى الديوانى962.2نابليون على فراش الموت181

40.00مؤلفابراهيم محمد صقر228تيسير فهم الرسم العثمانى والتالوة182

183
مسرحية كبسولة وشقاوة أطفال وثالث مسرحيات 

اخرى باللغة العربية الفصحى
20.00مؤلففوزى تاج الدين792.0226


