
    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

80.00السراج للنشر والتوزيعإبراهيم جابر155.455استكشف قدرات طفلك اإلبداعية3

90.00السراج للنشر والتوزيعإبراهيم جابر155.4النمو اللغوى ألبنائك وعالجه4

80.00السراج للنشر والتوزيعإبراهيم جابر155.4تنمية القدرات العقلية واللفظية للطفل5

55.00المكتبة األكاديمةالسيد محمد ابو شهبه932ماذا قالوا عن أسرار وألغاز الهرم األكبر6

665.35الزيوت العطرية ونباتاتها7
, إمام محمد صابر نوفل 

فردوس عبد السالم منيسى
95.00المكتبة األكاديمة

22.00المكتبة األكاديمةخديجة خطاب814.008رنين أجراس الصمت قصص وحورات8

9
تعظيم أداء موانى محور قناة السويس فى ضوء 

(شنغهاى - دبى )تجارب موانىء 
60.00المكتبة األكاديمةعزت عبد العزيز يس على386.43

910.96الجغرافيا النباتية وبيئات مصر ونباتاتها10

احمد , كمال حسين شلتوت 

شرف الدين , داليا عبد العظيم 

احمد

75.00المكتبة األكاديمة

11
الرياضة عالج ..الرياضة وقاية  )من أجل حياة أفضل 

)
45.00المكتبة األكاديمةمحمود حمدى احمد796

75.00المكتبة األكاديمةمروة خليل327البنائية فى تحليل العالقات الدولية والسياسة الخاريجية12

25.00المكتبة األكاديمةمروة عصام محمد004.5برامج األرشفه فى المؤسسات الثقافية13

عبد هللا فرغلى على658.84التسويق اإللكترونى14
ايتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
120.00

15
التدخالت النفسية المثبتة باألدلة العلمية لعالج 

االضطرابات النفسية
616.89

تحرير جمعية علم النفس 

ترجمة احمد ,االسترالية 

راقية جالل , عمرو عبد هللا 

الدين الدويك

إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
150.00

16
العالج النفسي الجماعى وتصميم وتنفيذ البرامج 

العالجية
حسام الوسيمى616.89152

إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
95.00

17
البرامج العالجية للمشاكل الجنسية فى األطفال 

والمراهقين
ريهام عبد المحسن155.33

إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
195.00

صفية فتح الباب158دراسات فى علم النفس اإليجابى18
إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
120.00

19

من  (مكة والمدينة )الصالت العلمية بين مدن الحجاز 

 447- 149)جهة وبغداد من جهة أخرى ما بين 

(م1055- م766)هجرى (

عبد هللا حمود الحربى953.121
إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
70.00

فالفيا محمد عثمان158.1سيكولوجية التغيير للسيطرة على الضغوط النفسية20
إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
50.00

616.89كتاب عملى لمهارات العالج الجدلى السلوكى21

ماثيو ميكى ,جيفرى ود , 

جيفرى برنتلى , ترجمة ألفت 

حسين كحلة

إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
235.00

22
العالج المعرفى السلوكى لنوبات الهلع المصحوبة 

برهاب الخالء برنامج عالجى تفصيلى
616.89

تقديم , منتصر صالح احمد 

ومراجعة محمد نجيب الصبوة

إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
135.00

نصرة منصور155.633سيكولوجية المرأة23
إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
160.00

24
متغيرات فى علم النفس اإليجابى وعالقتها بالرضا 

الزوجى
محمود محمد عبد الوهاب173

إيتراك للطباعة والنشر 

والتوزيع
85.00

كتب مكتبات مدارس الثانوي العام
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25.00دار اخبار اليوماحمد فضل شبلول813.03(رواية )رئيس التحرير أهواء السيرة الذاتية 25

25.00دار اخبار اليومعبد المنعم سعيد614.4العالم ما بعد كورونا26

20.00دار اخبار اليوممحمد سيد ريان327.62الكنز المصري:القوة الناعمة 27

28
المدخل التكاملى بين التربية والصحة النفسية على 

شخصية الفرد
85.00دار الحدث للنشرالسعيد جمال362.204

60.00دار الحدث للنشرالسعيد جمال813.03(رواية )انت مختلفة 29

45.00دار الحدث للنشرالسعيد جمال372.4دراسة فسيولوجية سيكولوجية: على اضواء القراءة 30

658.4092"تنميته - عملياته - مفهومه " اإلبداع اإلدارى 31
, اياب عبد الرحمن المصرى 

طارق عبد الؤف عامر
100.00دار الحدث للنشر

370.711(التدريب واإلستثمار البشرى  )الحقيبة التدريبية 32
ايهاب عبد الرحمن  المصرى 

, طارق عبد الرؤف عامر
90.00دار الحدث للنشر

33
البرنامج التدريبى : التنمية التدريبية والتطوير اإلدارى 

المعتمد
658.4

ايهاب عبد الرحمن المصرى 

, طارق عبد الرؤف عامر
130.00دار الحدث للنشر

80.00دار الحدث للنشرحامد إبراهيم عيسى658.155إدارة مخاطر اإلئتمان المصرفى34

90.00دار الحدث للنشرحسام عبد العال658.404الحوكمة وريادة األعمال35

85.00دار الحدث للنشرحسام عبد العال658.001القيم المؤسسية وأهميتها فى العمل التنظيمى36

190.00دار الحدث للنشرراندا مصطفى الديب649.1بحوث ودراسات فى تربية األطفال37

100.00دار الحدث للنشرشباب البارقى658.4012استشراف المستقبل ودوره فى اتخاذ القرار38

85.00دار الحدث للنشرصالح عبد الحميد658.1904ادارة االبتكار واإلبداع فى منظمات االعمال39

100.00دار الحدث للنشرصالح عبد الحميد658.4038ادارة المعرفة فى المؤسسات التنظمية40

90.00دار الحدث للنشرصالح عبد الحميد658.4012التخطيط اإلستراتيجى واإلدارة اإلستراتيجية41

894.35القلعة البيضاء42
ترجمة عبد , أورهان باموق 

القادر عبد اللى
75.00دار الشروق

65.00دار الشروقتوفيق الحكيم812.962(مسرحية )اريد هذا الرجل  43

45.00دار الشروقتوفيق الحكيم812.962(مسرحية )بجماليون 44

65.00دار الشروقتوفيق الحكيم814(المقاالت )تحت شمس الفكر 45

45.00دار الشروقتوفيق الحكيم810.803(المتنوعات )سلطان الظالم 46

65.00دار الشروقتوفيق الحكيم812.962(مسرحية )شمس النهار 47

910.41 يوًما80حول العالم فى 48
جول فيرن , ترجمة ليلى 

الراعى
90.00دار الشروق

140.00دار الشروقعبد هللا السناوى932.1ارث جمال عبد الناصر: أخيل جريًحا 49

120.00دار الشروقعماد أبو غازى922.2مذكرات النفي: مصطفى النحاس 50
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75.00دار الشروقعمرو عبد المنعم613.2حياتك من غير دايت: اعرف جسمك ينقص وزنك 51

88.00دار الشروقفوزية العشماوى210.4المرأة فى الخطاب القرآنى52

100.00دار الشروقمحمد أبو الغار614.4 الف مصرى180الوباء الذى قتل 53

110.00دار الشروقمحمد أبو الغار909.544 سراب وعد ويلسون1919أمريكا و ثورة 54

1919962المسألة المصرية من بونابرت الى ثورة 55
محمد صبرى السوربونى , 

ترجمة ناجى رمضان عطية
45.00دار الشروق

78.00دار الشروقمحمد موافى813.03(رواية )يونس ومريم 56

65.00دار الشروقمى التلمسانى813.03(رواية  )هليوبوليس 57

45.00دار الشروقميشيل حنا813.543(رواية لليافعين )جسر الديجيتال 58

943.602أثر الشرق فى الغرب خاصة فى العصور الوسطى59
ترجمة فؤاد ,  جورج يعقوب 

حسنين على
65.00دار العالم العربى

109مبادىء الفلسفة60
ترجمة احمد , رابويرت .س.ا

امين
60.00دار العالم العربى

95.00دار العالم العربىابراهيم عبد القادر المازنى928.1مذكرات عبد القادر المازنى61

953(الجزء االول  )ضحى اإلسالم 62
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
90.00دار العالم العربى

953(الجزء الثانى )ضحى اإلسالم 63
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
90.00دار العالم العربى

935(الجزء الثالث  )ضحى اإلسالم 64
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
90.00دار العالم العربى

189.109(الجزء الثالث  )ظهر اإلسالم 65
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
75.00دار العالم العربى

189.109(الجزء الثانى  )ظهر اإلسالم 66
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
75.00دار العالم العربى

189.109(الجزء الرابع  )ظهر اإلسالم 67
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
75.00دار العالم العربى

170كتاب االخالق68
احمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
75.00دار العالم العربى

901السنن النفسية لتطور األمم69
جوستاف لوبون ,ترجمة 

عادل زعتر
60.00دار العالم العربى

935فجر اإلسالم70
حمد امين ابن الشيخ ابراهيم 

الطباخ
75.00دار العالم العربى

65.00دار العالم العربىسامى محمد المرسى950.2المغول71

90.00دار العالم العربىسمير محمد خواسك577.75اسرار المحيطات72

110.00دار العالم العربىسمير محمد خواسك970.1من ادب الرحالت: فى بالد الهنود الحمر 73

150.00دار العالم العربىصفاء علم الدين عبد الجواد792.01كيف تصبح مذيعا ناجحا: فن اإللقاء والتقديم والتمثيل 74

901فلسفة التاريخ75
ترجمة ,غوستاف لوبون 

عادل زعيتر
70.00دار العالم العربى
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70.00دار العالم العربىمجدى سيد عبد العزيز808.67(الكتاب االخامس )كتب عظيمة وافكار مبسطة 76

60.00دار العالم العربىمجدى سيد عبد العزيز808.67(الكتاب االرابع )كتب عظيمة وافكار مبسطة 77

55.00دار العالم العربىمجدى سيد عبد العزيز808.067(الكتاب االول )كتب عظيمة وافكار مبسطة 78

55.00دار العالم العربىمجدى سيد عبد العزيز808.67(الكتاب السادس )كتب عظيمة وافكار مبسطة 79

75.00دار العالم العربىمحمد يوسف موسي189.1بين الدين والفلسفة80

60.00دار العالم العربىمحمد يوسف موسي170مباحث فى فلسفة االخالق81

65.00دار العالم العربىمحمود شلتوت219.1الرسائل فى الدين والحياة82

135.00دار العالم العربىمحمود شلتوت227.3تفسير القران الكريم االجزاء العشرة االولى83

150.00دار العالم العربىميرهان محسن طنطاوى341.76اتصاالت المنظمات عبر وسائل التواصل الحديثة84

125.00دار العالم العربىناجح عمر على932األسرة التمهيدية للتاريخ والحضارة المصرية القديمة85

60.00دار العالم العربىنيلى شمس814.008نيلى وحكايات الدايت86

87
برنامج تدريبى من : مهارات التربية اإلعالمية 

الطفولة الى المراهقة والشباب
65.00دار العالم العربىوفاء السيد خضر371.897

125.00دار العالم العربىيوسف نوفل810.9الحراك الحداثى والنقد الحديث88

احمد عمر هاشم211اإلسالم وبناء الشخصيتة89
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
150.00

احمد عمر هاشم250من توجيهات الشريعة فى االسرة والمجتمع90
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
150.00

أشرف محمد نجيب658.4038ادارة العبء المعرفى91
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
190.00

796.334الموسوعة الفنية لكرة القدم92
سالم محمد عبد الرؤوف 

النجار

دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
110.00

عيد الجندى414استعارة الضمائر فى البالغة العربية93
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
100.00

لطفى الشربينى616.89ما حقيقة هذه االضطرابات النفسية94
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
130.00

حسام الدين محمد مازن375.001تكنولوجيا تعليم العلوم فى عصر الرقمنة95
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
220.00

حسام محمد حكمت158.6علم النفس التربوى الرياضى96
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
90.00

عبد المقصود احمد النجار027تطوير تقنية التعليم بالمكتبات97
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
150.00

عماد حسن عبد الحميد020اإلدارة اإللكترونية لنظم وشبكات مراكز المعلومات98
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
180.00

ماجد محمد ياسين الرماح027النفاذ الحر للمعلومات بالمكتبات والتغلب على معوقاته99
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
175.00

محمد المهدى155.916كورونا الخوف فى زمن الوباء100
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
130.00
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محمد على ابو العال قنديل302.23التوثيق الصحفى واالذاعى والتليفزيونى101
دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
90.00

102
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

103
تطوير االدارة المدرسية باستخدام مدخل القيادة 

والحوكمة
هدى مصطفى رجب371.2

دار العلم واإليمان للنشر 

والتوزيع
140.00

104
دراسة فى أشكاله الرمزية فى المجتمع : العنف الذكي 

العربى المعاصر
40.00دار الفكر العربىأفراح عبد العزيز179.7

65.00دار الفكر العربىأكرام محمد طلعت اسماعيل152.4االضطرابات االنفعالية فى ضوء المتغيرات المعاصرة105

106
التدريب على مهارات التدريس : مجموعات التركيز 

الفعال
90.00دار الفكر العربىتغريد عمران371.3

320.00دار الفكر العربىخالد الجابرى027.8األنشطة فى المكتبات المدرسية107

55.00دار الفكر العربىرقية زكريا سليمان153.4قوة التفكير اإليجابى108

109
مهارات السلوك اإلنسانية وتصرفات خطرة بين الواقع 

والتبديل
353.37

زكريا احمد الشربينى , 

يسرية صادق
180.00دار الفكر العربى

110
علم النفس الدوائى لعالج االضطرابات واألمراض 

النفسية
616.8914

زكريا الشربينى , يسرية 

صادق , منى صادق , السيد 

مطحنة

90.00دار الفكر العربى

50.00دار الفكر العربىسالم عمران بلعيد658.4092التشخيص والعالج:االفات اإلدارية 111

112
اإلصالح اإلدارى : أسس واليات التنمية المستدامة 

19- واالقتصادى رؤية مستفبلية لما بعد كوفيد 
120.00دار الفكر العربىصالح محمود الحجار352.3

80.00دار الفكر العربىعبد الرزاق جامع يوسف616.53فوائد التغذية واألعشاب الطبية فى القرآن والسنة113

75.00دار الفكر العربىعبد الفتاح العقيلى810.909تجليات ما بعد الحداثه فى مناهج النقد االدبى114

60.00دار الفكر العربىكروز تراحيب العجمى370.78البحوث الميدانية فى المجاالت التربوية115

116
:  من الدارس للممارس NlPالبرمجة اللغوية العصبية 

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

117
األسباب واستراتيجيات : التنمر التقليدى واإللكترونى 

العالج
371.782

مراد على عيسى , سمير 

عطية المعراج
160.00دار الفكر العربى

118
الضغوط النفسية وتأثيرها التربوى فى ظل أزمة كوفيد 

-19
40.00دار الفكر العربىهالة سعيد مهلهل616.89

119
المعجم الفلسفى بااللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية 

الجزء االول: والالتينية 
دار الكتاب المصرىجميل صليبا403.1

120
المعجم الفلسفى بااللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية 

الجزء الثانى: والالتينية 
دار الكتاب المصرىجميل صليبا403.1

121
المكتبة ودورها فى تنمية الوعى لدى طالب المدارس 

والجامعات
210.00دار الكتاب المصرىخالد الجابرى27.00962

226.65امين الخولى من أدبية التفسير إلى إشكاالت التأويل122
مدحت ماهر , شريف عبد 

الرحمن
150.00دار الكتاب المصرى

15.00دار المعارفرامى عطا صديق814.008العبور إلى االخر123

50.00دار المعارفسناء الجمل646.7فن التعامل التكن وجبة شهية لألخرين124

25.00دار الهاللاحمد فضل شبلول813.03الليلة االخيرة فى حياة محمود سعيد125

للجزئين 500
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20.00دار الهاللأكرم القصاص814.008اضغط هنا..السيبرانى 126

20.00دار الهاللجرجس شكرى927مغامرة لينين الرملى127

25.00دار الهاللحلمى النمنم962.06اإلخوان والجيش128

25.00دار الهاللخالد ناجح320.963هالل جمال حمدان129

25.00دار الهاللعباس محمود العقاد239مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية130

20.00دار الهاللعبد القادر شهيب339.46الفقراء وعاصفة كورونا131

30.00دار الهاللعلى ماهر عيد813.03(رواية )الدكتورة أمينة 132

25.00دار الهاللفيكتور هيجو840عاصفة وقلب133

شريف عطية327.62مصر بين محيطين وسطية الجغرافيا السياسية134
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
60.00

طالب عزيز956.702العراق ما بعد السقوط: عصر المماليك الثانى 135
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
80.00

عثمان مكاوى813.03أعطنى الناى136
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
40.00

137
الثورة الصناعية الرابعة : صحافة الذكاء االصطناعى 

واعادة هيكلة اإلعالم
محمد عبد الظاهر341.76

دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
60.00

هبة حسن133التخاطر الروحى الكنز الذى تملكه138
دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع
45.00

50.00دار زهور المعرفة والبركةعبد الباسط البطل239.9 صفحات من تاريخ الصحابة139

35.00دار زهور المعرفة والبركةعبد الباسط البطل229.5 قصص من القران الكريم140

40.00دار زهور المعرفة والبركةمحمد يونس هاشم813.01حكاية لكل امرأة وبنت141

142
Tutankhamun:A journey with Golden 

Pharaoh 
932

Zahi Hawass - زاهى 

حواس
160.00دار نهضة مصر للنشر

551.63الطقس:موسوعتى الصغيرة 143
ارين دى سيف ,ترجمة سارة 

عادل
90.00دار نهضة مصر للنشر

362.20425مدرب الحياة الذكى144
ترجمة داليا , انى ليونيت 

لويس
95.00دار نهضة مصر للنشر

70.00دار نهضة مصر للنشرجابر طايع يوسف سلطان212.2آفات اللسان واثرها على القلب145

146
تلوت المياه "الماء افاق حضارية وقضايا معاصرة 

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

160.00دار نهضة مصر للنشرجمال طه302.626إقليم فوق سطح ملتهب147

95.00دار نهضة مصر للنشرجيل هاسون302.54مهارات التواصل الذكى148

150.00دار نهضة مصر للنشرحسام بدروى814.008على مقهى الحالمون بالغد149

150
اسرار خاصة وزيارة جديدة :السعودية التى ال تعرفها 

لمعالم ومواقع صنعت التاريخ العربى واالسالمى
90.00دار نهضة مصر للنشرحسن عبد هللا953.1
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70.00دار نهضة مصر للنشرخالد حبيب813.03المرشح عن اإلغراء151

190.00دار نهضة مصر للنشررجائى عطية214.5اإلسالم والعلم والحضارة152

150.00دار نهضة مصر للنشررشا عالم306.42السياسات المنظمة لإلعالم153

154
حكايات ومالمح من تراث مصر : مصريات عربية 

العربية
85.00دار نهضة مصر للنشررضوى زكى932

160.00دار نهضة مصر للنشرسناء البيسى927دندنة155

250.00دار نهضة مصر للنشرشوقى إبراهيم عالم251قواعد الفقه الكلية156

125.00دار نهضة مصر للنشرصالح مرسي813.872(رواية )الحفار 157

158
الخريطة القومية المقترحة للتنمية المستدامة لجمهورية 

2058مصر العربية لسنة 
80.00دار نهضة مصر للنشرعصمت عاشور احمد338.962

0.31أطلس العالم:موسوعتى الصغيرة 159
ليزابث كارنى ,ترجمة بانسيه 

احمد العطار
90.00دار نهضة مصر للنشر

90.00دار نهضة مصر للنشرمحمد عبد الستار814صراع األصالة واالستنساخ..أزمتنا 160

60.00دار نهضة مصر للنشرمحمد محمد داود224كلمات القرآن والتطور الداللى161

35.00دار نهضة مصر للنشرمحمد محمد داود251.12كلمات السنة النبوية والتطور الداللى162

80.00دار نهضة مصر للنشرمصطفى حسنى212.2سحر الدنيا163

60.00دار نهضة مصر للنشرهند األشعل810.9023رجال من ورق وعروس من حلوى164

40.00دار نوبل للنشر والتوزيعاسامة عبد الرحمن379.15المشكلة والحل: الدروس الخصوصية 165

50.00دار نوبل للنشر والتوزيعاسامة عبد الرحمن372.21أطفالنا واللغة األجنبية الثانية166

167
الحاسة السادسة : الحيونات األليفة والكوارث الطبيعية 

عند الحيونات
45.00دار نوبل للنشر والتوزيعأسامة عبد الرحمن591.5

50.00دار نوبل للنشر والتوزيعأسامة عبد الرحمن940مختصر تاريخ عواصم أوروبا168

169
موسوعة حدث فى مثل هذا : سلسلة كنوز المعرفة 

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

170
موسوعة حدث فى مثل هذا : سلسلة كنوز المعرفة 

(الجزء األول )اليوم 
65.00دار نوبل للنشر والتوزيعمسعد الحجرى031.02

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(1)سلسة علماء العرب 171

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(2)سلسة علماء العرب 172

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(3)سلسة علماء العرب 173
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دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(4)سلسة علماء العرب 174

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(5)سلسة علماء العرب 175

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(6)سلسة علماء العرب 176

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(7)سلسة علماء العرب 177

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(8)سلسة علماء العرب 178

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(9)سلسة علماء العرب 179

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(10)سلسة علماء العرب 180

دار هال للنشر والتوزيعاعداد اللجنة العلمية بالدار921,1(11)سلسة علماء العرب 181

80.00دار هال للنشر والتوزيعرباب الششتاوى158.26البرنامج الشامل للتنمية البشرية182

80.00دار هال للنشر والتوزيعرباب حسن362.20426سيطر على حياتك183

184
التطوير التقنى والمعلوماتى وأهميته فى تطوير 

المكتبات المدرسية
45.00دار هال للنشر والتوزيعسميه سيد صديق0.27.8

35.00دار هال للنشر والتوزيعمؤمن محجوب212روائع من سماحة اإلسالم185

80.00دار هال للنشر والتوزيعنجالء محفوظ302للبنات فقط186

80.00دار هال للنشر والتوزيعنجالء محفوظ395مشكالت المراهقين والناشئة187

50.00دار هال للنشر والتوزيعهشام البرجى362.82األسرة ومواقع التواصل اإلجتماعى188

25.00داراخبار اليومحمدى رزق616.979الجائحة189

160.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتابراهيم بن احمد مسلم الحارثى153.15التفكير والتعلم والذاكرة فى ضوء أبحاث الدماغ190

225.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتاحمد حمدى مصطفى370خرافات كبرى عن التعليم والتعلم191

225.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتاحمد راغب418.4الجزء الثانى: القراءة السريعة مهد العظماء 192

170.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتادم شامى عبده العمرى371.33التدريس والتعلم فى العصر الرقمى193

155.4العالج النفسى للطفل: دليل للمعالجين 194
ال مارك بيترسون , ويليام بى 

مكينيس , وتيموثى جيه بروس
250.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

658.8كيف تتفوق على منافسيك: نماذج عمليات األعمال 195

االن بريزويت ,مارتن 

كريستفور ,ترجمة طلعت 

أسعد عبد الحميد

180.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

196
دراسة : الربيع العربى وضرورة الحوار االجتماعى 

فى سوسيولوجيا العمل
130.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتالبسيونى عبد هللا جاد البسيونى320.956

616.89 إلدارة الضغوط النفسية7القوانين ال197

انتونى دى باريل , ام سي 

دبليو , ترجمة طلعت اسعد 

عبد الحميد

75.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

198
تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين 

تحديد المسار وجودة التطبيق
190.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتايهاب منير338.642

199
تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب 

التعلم التعاونى
180.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتإبراهيم بن أحمد الحارثى370.711
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200
سلوك التنمر عند األطفال والمراهقين بين عوامل 

الخطورة والوقاية والعالج
95.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتإكرم صالح إبراهيم صالح371.782

153.9 لتحقيق الذكاء الوجدانى7الخطوات ال201
باتريك ورودى ودينيس , 

تعريب سناء احمد النجار
175.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

153.9مهارات الذكاء العاطفي ومهارات الحياة202
تعريب ,تشيرايل بجاى 

ابراهيم احمد مسلم الحارثى
150.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

203
كيف تستخدم مهاراتك : دليل القائد لتقديم العروض 

الشخصية للحصول على نتائج قوية
658.4063

توم بيرد وجيرمى كاسيل , 

تعريب غادة عاطف الشبراوى
160.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

649.122 لعبة مختبرة لتنمية عقل ووجدان طفلك الرضيع204125
جاكى سيلببرج , ترجمة سناء 

احمد
90.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

923.33رؤية لحياة أكبر رجل أعمال فى العالم:بل جبتس يتكلم 205
جانيت لوى ,ترجمة طلعت 

اسعد عبد الحميد
120.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

206

كيف تستخدم وسائل التواصل : البيع الرقمى 

االجتماعى واإلنترنت لتوليد الفرص والمزيد من 

المبيعات

658.802
جرانت ليبوى ,ترجمة طلعت 

اسعد عبد الحميد
170.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

100.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتجمال رجب سيدبى922.6(تصوفه وتالميذه واحزابة )االمام أبو الحسن الشاذلى 207

208
لعز الدين )دراسة تحليلية :شروح التصريف العزى 

هجرى (665الزنجانى ت
190.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتجميل على عرابى415.5

209
لغة التأثير اإلنسانى كيف تجعل االخرين يحبون 

االنصات اليك
155.2

جودى ابس تعريب طلعت 

اسعد عبد الحميد
140.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

210
دليل المعالج النفسى الى : شبكات المخ العالجية 

التثقيف العصبى للعميل
616.89

ترجمة احمد , جون اردن 

موسى
250.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

211
تدريبات قصيرة من أجل حياة مفعمة بتوكيد : الثقة 

الذات
125.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتجيل هاسون646.7

125.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتجيل هاسون152تدريب بسيط على الحياة الحدسية: الذكاء العاطفى 212

213
مناهج البحث وبحوث الفعل أطر نظرية وتطبيقات 

ميدانية
230.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتحمدى احمد محمود370.78

160.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتدانييل ويلينغام372.47منهج معرفى لفهم كيف يقرأ العقل: العقل القارئ214

646.7تحقيق النجاح الالمحدود215
دينيس كيللى , تعريب طلعت 

اسعد عبد الحميد
130.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

216
جائحة كورونا واثرها على الصحة النفسية والعالقات 

االجتماعية
75.00روابط للنشر وتقنية المعلوماترانيا محمود مسعد614.4

173الطالق العاطفى حلول عمليه لمواجهته217
رانيا محمود مسعد  , فايزه 

احمد ستاتى
75.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

218
التخطيط االقتصادى فى اإلسالم مع دراسة عن 

التخطيط لحماية البيئة
130.00روابط للنشر وتقنية المعلوماترفعت السيد العوضى219.5

337االقتصاد الدولى219
عالء , رفعت السيد العوضى 

مصطفى أبو عجيلة
150.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

220
لألمهات اللالتى يخضن تجربة االمومة : طفلك األول 

ألول مرة
649.122

ترجمة طلعت ,رونى جاى 

اسعد عبد الحميد
115.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

221
كيف يفكر : دليلك الفعال للتعايش مع أبنائك المراهقين 

المراهقون
305.235

ترجمة سناء , رونى جيي

أحمد النجار
130.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

222
اإلحصاء الوصفى واالستداللى فى علم النفس والتربية 

واالجتماع
519.53

زكريا احمد الشربينى , رشاد 

بن صالح دمنهورى , السيد 

خالد مطخه

275.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

145.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتعبد الباسط سالمة هيكل813.009دراسة فى تقنيات السرد: بنية النص الروائى 223

224
Bienvenidos:para Aprender Espanol 

como lengua Extranjera قاموس اسبانى
280.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتعبد الحميد احمد460

170.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتعبد هللا سليمان إبراهيم370.15نظريات فى التعلم اإلنسانى225

140.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتعثمان محمد عثمان338.9والعولمة...تخطيط التنمية ..آراء فى االقتصاد 226
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371.14تطوير نظم تقويم المعلمين227
ترجمة اسامة ,غريسم جبسون 

محمد عبد المجيد
225.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

228
اجذب العمالء الجدد :كيف تجعل السماء تمطر عمالء 

مهما كان عملك
658.8

فورد هارينج ,ترجمة طلعت 

أسعد عبد الحميد
250.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

158كل ما تحتاجه من اجل مستقبل أفضل:مفاتيح النجاح 229
كارلى مارتن , تعريب طلعت 

اسعد عبد الحميد
130.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

371.9االرتقاء بالتربية العاطفية230
كارمل سيفاى و باول كوبر , 

تعريب احمد مسلم الحارثى
150.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

658.3124التدريب فى اوقات األزمات والتحول231
ترجمة طلعت اسعد ,ليز هيل 

عبد الحميد
150.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

616.89الرهاب النفسى اضطراب الذعر والقلق232
ليندا ماناسي بيول ,ترجمة 

سناء احمد النجار
50.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

658.4094دليل القائد اإلدارى لكسب المواقف واالشخاص233
مايك باترك , تعريب طلعت 

اسعد عبد الحميد
150.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

658.4063مهارات عملية لمدير المستقبل: التعلم باإلنجاز 234
مايك بدلير , تعريب طلعت 

اسعد عبد الحميد
50.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

140.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتمحمد أبو الفتوح الطيب400.1فلسفة اللغة235

236
the Hieroglyphs:Egypt's link to the 

past and the World  
160.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتمحمد عبد الخالق عمر493.1

237
الجزء )تحديات لها تاريخ  : موسوعة الوعى بالتاريخ 

(الثالث 
145.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتمحمد عمارة291.9

238
موسوعة الوعى بالتاريخ قصة انكار السنة فى تاريخنا 

(الجزء السابع )الحديث 
140.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتمحمد عمارة216

190.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتمحمد يونس عبد الحليم338.9التخطييط االقتصادى239

290.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتمحمد يوننس عبد الحليم332دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات240

241
اسلوب تعليمي فعال فى : محفزات األلعاب التعليمية 

البيئات التعليمية والممارسات
110.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتمحمود محمد حسين371.33

616.189اضطرابات الشخصية242

نيل بوكيان ,جوليا سميث , 

ارثر جونسما ,ترجمة زيزى 

السيد إبراهيم

260.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

140.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتهارى الرير153.98كيف تنمى قدراتك العقلية:تدريب العقل 243

45.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتهنا شعالن813.03(رواية )زهرة بال شوك 244

245
الفرص :المواطنة والتمكين فى العصر الرقمى 

والمخاطر
120.00روابط للنشر وتقنية المعلوماتوليد رشاد زكى323.6

153.35كيف تفكر بشكل مختلف: إعادة التفكير 246
ترجمة سعيد .ينجل مى بارلو 

طلعت
140.00روابط للنشر وتقنية المعلومات

50.00شركة البشائر للنشر والتوزيعأميرة توفيق813.03(رواية )جار الحذف 247

248
أساسيات البحث العلمى واإلحصاء فى المجاالت 

التربوية والنفسية  واالجتماعية والرياضية
001.42

, إخالص محمد عبد الحفيظ 

إبراهيم ربيع شحاته
200.00مركز الكتاب للنشر

180.00مركز الكتاب للنشراحمد عبدة عوض216.7كيف بدأ الخلق249

796.019نماذج نظرية وتطبيقات: اإلعداد النفسى للرياضين 250

رشا , صفاء جابر شاهين 

زهراء عبد , محمد اشرف 

مرعى , المنعم الشرقاوى 

سالمة يونس

150.00مركز الكتاب للنشر
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796.4ميكانيكة األداء الحركى251
إسالم , عادل مصطفى كمال 

عادل مصطفى
200.00مركز الكتاب للنشر

75.00مركز الكتاب للنشرعبد الستار جبارالضمد507.2اتجاهات حديثة فى البحث العلمى252

253
دراسة فى فلسفة لورين ..فى نظرية المعرفة النسوية 

كود
100.00مركز الكتاب للنشرليزا سعيد أبو زيد191

220.00مركز الكتاب للنشرمحمد محمود عبد الظاهر613.7فسيولوجيا النمو والتعلم الحركى254

796.01سيكولوجية المنافسات الرياضية255
منى مختار المرسى عبد 

العزيز
80.00مركز الكتاب للنشر

372.83طرق تدريس الدراسات االجتماعية256
داليا فوزى عبد السالم 

الشربينى
80.00مركزالكتاب للنشر

محمد زيدان دياب224.4المشتقات فى القرآن الكريم257
مركز نهر النيل للنشر 

والتوزيع
50.00

40.00مكتبة النهضة العصريةاسعد النوبى عويس932عبقرية شعب258

210.9وعاء المعرفة ومنارات العلم فى القرون الوسطى259
إمام الشافعى محمد حمودى , 

اشراف صالح محمد سيد
60.00مكتبة النهضة العصرية

80.00مكتبة النهضة العصريةعثمان االمير962.5التراث النوبى والثقافة260

70.00مكتبة النهضة العصريةعثمان االمير920.71هامات وقامات261

932موسوعة فراعنة مصر262
أسعد النوبى , عثمان االمير 

عويس
80.00مكتبة النهضة العصرية

60.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير962.3النوبة عاشقة النيل263

50.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير398.2عالم الغجر264

100.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير814.02فن المقامات265

40.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى953.07393تاريخ الدولة األيوبية266

50.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى932جنوب الصعيد- معالم مصر السياحية وسط الصعيد 267

268
القاهرة  )مقتطفات من التاريخ الشعبى المصرى 

(القديمة 
65.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى962.16

269
مساجد  )مقتطفات من التاريخ الشعبى المصرى 

(واضرحة ومقامات 
65.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى962.16

65.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى3932مقتطفات من التاريخ الشعبى المصرى ج270

271
التربية اإلعالمية ومواجهة مخاطر اإلعالم الجديد 

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

50.00مكتبة زهراء الشرقاحمد بكر302.2فن التواصل فى العمل والحياة272

135.00مكتبة زهراء الشرقأمل رضوان395.53سر التركيبة: أخالق للبيع 273

65.00مكتبة زهراء الشرقحسن عبده حسن التندى649.1التربية الحديثة وكيفية التعامل مع االطفال والمراهقين274

60.00مكتبة زهراء الشرقحسن عبده حسن التندى155.26(علم الجرافولوجى )قراءة الناس عن طريق خط اليد 275
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160.00مكتبة زهراء الشرقدعاء المتعب306.8743 الحلى عالم1*6مامى 276

60.00مكتبة زهراء الشرقشيرين عز الدين155.633وبقيت أنا المديرة277

215.00مكتبة زهراء الشرقفاطمة ابو حاتى641.5أسرار أكالتى مع فاطمة أبو حاتى278

279
كورس مكثف لعالج المشكالت : أبناء بال مشاكل 

المعاصرة لألبناء ال غنى عنه لكل أسرة ولكل باحث
80.00مكتبة زهراء الشرقمصطفى النجار155.4

155.4كيف تجعلين ابنك قائًدا وسط زمالئه280
اشراف , مصطفى النجار

دعاء المتعب
40.00مكتبة زهراء الشرق

155.333ما لم تخبرنى به امى281
اشراف , مصطفى النجار

دعاء المتعب
40.00مكتبة زهراء الشرق

155.332ما لم يخبرنى به ابى282
اشراف , مصطفى النجار

دعاء المتعب
40.00مكتبة زهراء الشرق

283
الطرق الفعالة للتفاهم والتعبير عن نفسك :افهمنى 

وافكارك ومشاعرك
100.00مكتبة زهراء الشرقمصطفى عاطف152.384

80.00مكتبة زهراء الشرقمصطفى عاطف128تعرف على نفسك واكتشف من حولك: زائفون 284

35.00مكتبة زهراء الشرقمنى القصاص302نصائح تغير حياتك: فى البلكونة 285

275.00مكتبة زهراء الشرقمنى إبراهيم اللبودى327.4أطر نظرية وتطبيقات عملية: تعليم القراءة 286

35.00مكتبة زهراء الشرقنصر هللا المال813.03ساحة العقاب رواية الجزء الثالث: ممالك السماء 287

288
 فكرة عملية لالستمتاع والتجديد 60: لون أفكار حياتك 

والتعايش
80.00مكنبة زهراء الشرقمصطفى عاطف158

90.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعالسعيد جمال عثمان372.218تنمية المفاهيم العلمية والرياضية لدى أطفال الروضة289

120.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععايدة تاوضرس مشرقى371.33الوسائل التعليمية والتصميم التعليمى290

110.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععايدة تاوضرس مشرقى155.4إكتشاف قدرات طفلك اإلبداعية291

90.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععايدة تاوضرس مشرقى371.33تصميم البرامج التعليمية وفق تقنيات التعليم292

140.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععايدة تاوضرس مشرقى658كفاءة التميز فى تحليل وتشخيص المشكالت293

110.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععبد السالم مصطفى احمد158.6علم النفس الرياضى294

295
اإلعالم وإدمان اإلنترنت عند الشباب وعالقته 

بمهارات التواصل االجتماعى
150.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيععالء الدين عفيفي اسماعيل302.23

110.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعفايزة حلمى616.332اضطرابات األكل296

60.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعفايزة حلمى155.4أضواء على تربيتهم النفسية297

130.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعفايزة حلمى814أمرأة من حبر وعطر تحليالت نفسية298

60.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعفايزة حلمى155.4بناء شخصية ابنك مسئوليتك299

55.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعفايزة حلمى649.64خمس سلوكيات مدمرة ألبنائك300
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90.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعفايزة حلمى152.42سعادتك فى يدك301

100.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعفايزة حلمى153.35غير حياتك باإلبداع302

972.81016المايا: التاريخ بالبيانات التفاعلية 303
جون ريتشارد , ترجمة محمد 

نائل النقراشى
80.00نور المعارف للنشر والتوزيع

40.00وكالة الصحافة العربية للنشراحمد فؤاد األهوانى152.46الخوف304

338.9مبادئ التخطيط االقتصادى305
ارثر لويس ,مراجعة وتقديم 

فهمى عبد العزيز
50.00وكالة الصحافة العربية للنشر

35.00وكالة الصحافة العربية للنشرإبراهيم زيدان819.9نوادر الخلفاء306

40.00وكالة الصحافة العربية للنشربشر فارس745.4سر الزخارفة اإلسالمية307

173.2الحرية308
ترجمة ,ستانلى موريسون 

حسين عبد العزيز
30.00وكالة الصحافة العربية للنشر

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرسليم حسن932أوراق فرعونية من دفتر عالم اثار شهير309

50.00وكالة الصحافة العربية للنشرصبحى سليمان646.7دليلك الى النجاح فى دراستك310

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرعبد الباسط البطل813.03(رواية )األيادى البيضاء 311

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرعبد الباقى عباس الدرافلى370.103التربية فى ضوء الدراسات النفسية312

50.00وكالة الصحافة العربية للنشرعبد الرحمن ابن خلدون188.16فصول مختارة من مقدمة ابن خلدون313

50.00وكالة الصحافة العربية للنشرعبد الرحمن عزام239أبرز صفات النبى محمد: بطل األبطال 314

50.00وكالة الصحافة العربية للنشرعلى عبد القادر320.5دراسات فى المذاهب السياسية315

45.00وكالة الصحافة العربية للنشربارتولد. ف 935تاريخ الحضارة اإلسالمية316

30.00وكالة الصحافة العربية للنشرفؤاد شبل338.9اصولها وقواعدها: التنمية االقتصادية 317

50.00وكالة الصحافة العربية للنشرمجموعة كتاب215.96216منارة العالم منذ الف عام: األزهر 318

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرمجموعة كتاب411.109دراسات وابحاث:الخط العربى جماليات الفن والتاريخ 319

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرمجموعة كتاب701.1مذكرات فى تاريخ الفن320

927شكسبير321
محمد فريد ابو حديد , زكى 

نجيب محمود ,احمد خاكى
50.00وكالة الصحافة العربية للنشر

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرمصطفى الديوانى962.2نابليون على فراش الموت322

30.00وكالة الصحافة العربية للنشرنادية فرغلى649.1دليل العناية بطفلك323

40.00وكالة الصحافة العربية للنشرنظمى خليل616.89اإلرهاق العصبى324

40.00المؤلفابراهيم محمد صقر228تيسير فهم الرسم العثمانى والتالوة325

70.00المؤلفخالد الجابرى027.8(الجزء األول )الواقع والمأمول : المكتبات المدرسية 326


