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50.00األقالم الهادفةعبد الفتاح عيسى البربرى237فى رحاب الهدى النبوى الشريف1

60.00الدار المصرية اللبنانيةابراهيم مصطفى415.1إحياء النحو2

85.00الدار المصرية اللبنانيةاحمد حسن السمان070.4496الكتابة للوسائط المتعددة وغرف األخبار المدمجة3

4
كتاب يتضمن التنبيه على اهم : تذكرة الكاتب 

الغلطات اللغوية
60.00الدار المصرية اللبنانيةاسعد خليل داغر411

5
اساسيات : علم المعرفة من منظور معلوماتى 

المكتبات والمعلومات
90.00الدار المصرية اللبنانيةالدار المصرية اللبنانية1.00

30.00الدار المصرية اللبنانيةعمر الخيام بن ابراهيم الخيامى891.53رباعيات عمر الخيام6

140.00الدار المصرية اللبنانيةوجدى حلمى, محمد غريب 001.42األسس النظرية والتطبيقة: مناهج البحث اإلعالمى 7

50.00الدار المصرية اللبنانيةنجاة على411.5النطق باألصوات اللغوية العربية8

150.00العربى للنشر والتوزيعايناس السعيد ابراهيم 361.1السوشيال ميديا واثارها على المجتمع9

150.00العربى للنشر والتوزيعريهام عاطف عبد العظيم071.956انماط التحيز فى المعالجة الخبرية10

11
تطور النباتات وإنقاذ مستقبل :الذكاء األخضر 

البشرية
581.7

ستيفانو مانكوزو , ترجمة يمنى 

احمد
130.00العربى للنشر والتوزيع

12
اشكاليات منهجية وافاق : بحوث تاريخ الصحافة 

مستقبلية
070.9

رامى , عواطف عبد الرحمن 

عطا صديق
150.00العربى للنشر والتوزيع

150.00العربى للنشر والتوزيعفتحى ابراهيم اسماعيل070.41فن اإلخراج الصحفى بين النظرية والتطبيق13

14
مؤشرات القباس ونماذج : تقييم األداء الصحفى 

تطبيقة
150.00العربى للنشر والتوزيعخالد ذكى, محرز حسين غالى 070.489

150.00العربى للنشر والتوزيعمحمد رمضان العرجة962.2الفيوم...مجتمع القرية فى العصر البطلمى 15

85.00العلم وااليمان للنشر والتوزيعابراهيم عبد المؤمن خاطر418.1األخطاء اللغوية الشائعة16

75.00العلم وااليمان للنشر والتوزيعابو السعود سالمة414التعبير17

18
دليل األسرة فى معالجة المشكالت التى تواجه 

أبناءها
306.874

سمير عطية , احمد عمر هاشم 

المعراج
93.00العلم وااليمان للنشر والتوزيع

110.00العلم وااليمان للنشر والتوزيعمحسن مصطفى عبد القادر371.9043االدب العلمى وتعليم العلوم19

105.00العلم وااليمان للنشر والتوزيعمحمد على سعد810.909المنجد فى األدب والنصوص20

371.782المخاطر والوقاية والتدخل: التنمر فى المدرسة 21
مراد على سعد , سمير عطيه 

المعراج
73.00العلم وااليمان للنشر والتوزيع

125.00العلم وااليمان للنشر والتوزيعنعمان متولى415.39النحو المعاصر22

100.00المجموعة العربية للتدريب والنشرجانس فان كلفيس570.724 تجارب سهلة حقيقة101األحياء 23

125.00المجموعة العربية للتدريب والنشرمنال احمد البارودى658.4012علم استشراق المستقبل24

175.00المجموعة العربية للتدريب والنشرهايلى ستبرش540.014 فكرة يجب ان تعرفها عن الكمياء2550

كتب خدمة المنهج

كتب الثانوي العام
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174.00دار التعليم الجامعىالسيد محمد احمد السنجابى174تاريخ العرب القديم (1)موسوعة  تاريخ العرب ...26

27
التاريخ الحضارى للقبائل العربية بشبه الجزيرة 

العربية
156.00دار التعليم الجامعىالسيد محمد السنجابى953

126.00دار التعليم الجامعىايناس حسنى البهجى935.03األمويون فى عهد الخالفة الراشدة28

29
دراسات فى تاريخ الدولة االسالمية تطور التاريخ 

اإلسالمى
153.00دار التعليم الجامعىايناس حسنى البهجى953

144.00دار التعليم الجامعىإبراهيم السيد920.71أشهر الشخصيات العربية والعالمية30

135.00دار التعليم الجامعىإيناس حسنى محمد953.0798المغول وغزو الدولة اإلسالمية31

84.00دار التعليم الجامعىصفاء عبد الجواد عبد الحفيظ153.43قبعات التفكير ومهارات حل المشكالت32

35.00دار الحدث للنشر والتوزيعجهاد حجاج415.1القواعد النحوية واللغوية والصرف33

34
- اساليبه - مفهومه : الحل اإلبداعى للمشكالت 

خطواته
370.157

ايهاب - طارق عبد الرؤوف 

عيسى
70.00دار الحدث للنشر والتوزيع

152.4الذكاء الوجدانى35
ايهاب - طارق عبد الرؤوف 

عيسى
70.00دار الحدث للنشر والتوزيع

415.1الموجز فى النحو36

ابى بكر محمد بن السرى بن 

سهل , تحقيق محمد عاطف 

التراس

دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة
52.00

810.9الوسيط فى االدب العربى وتاريخة37
مصطفى , احمد اإلسكندرانى 

عتابى

دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة
156.00

رفعت السيد العوضى252.4الزكاة واستيعاب التطور38
دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة
40.00

رفعت السيد العوضى212.6تاسيسس دولة المواطنة فى اإلسالم39
دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة
36.00

عبد الكريم بكار291.9أفكار من أجل التقدم40
دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة
38.00

415.1شرح قواعد اإلعراب البن هشام41
تحقيق , محى الدين الكافيجى 

فخر الدين قباوة

دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة
238.00

811.009شرح المعلقات العشر42
تحقيق فخر , الخطيب التبريزى 

الدين قباوة

دار السالم للطباعة والنشر 

والتوزيع والترجمة
240.00

82.00دار الشروقجالل امين330.01فلسفة علم االقتصاد43

44
قصة االقتصاد المصرى من عهد محمد على الى 

عهد مبارك
60.00دار الشروقجالل امين330.962

62.00دار الشروقعبد الرحمن الشرقاوى812.962صالح الدين النسر األحمر45

35.00دار الطالئع للنشر والتوزيعمصطفى لطفى المنفلوطى814مختارات المنفلوطى46

80.00دار الطالئع للنشر والتوزيعنقلها للعربية حنا خباز184جمهورية افالطون  المدينة الفاضلة47

140.00دار العالم العربىاسماعيل ابراهيم686.2الطباعة بين االمس واليوم والغد48

150.00دار العالم العربىناجح عمر على932.011اثار ما قبل التاريخ فى مصر49

50
طه حسين ونجيب محفوظ )نظرية السرد بين جيلى 

)
225.00دار العالم العربىيوسف نوفل810.9023
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200.00دار الفاروق لالستثمارات الثقافيةديفيد كوكس153.42التفكير اإلبداعى51

52
كمال األجسام بين الرياضة التنافسية والصحة 

البدنية
120.00دار الفكر العربىأحمد رشيد حلمى796.4

53
اإلنجاز للسباحين من الطفولة إلى - الطاقة - التغذية 

البطولة
797.21

حسيسن درى أباظة , محمود 

عوض , عبد الرحمن عبد الكريم 

شمس

60.00دار الفكر العربى

80.00دار الفكر العربىمحمود بسيونى614.44الرصيد الصحى54

30.00دار المعارفسهير صبحى070.041الصحف اسرار55

50.00دار المعارفنعمات احمد فؤاد810.903فى ادب العقاد الجمال والحرية والشخصية اإلنسانية56

35.00دار زهور المعرفة والبركةابراهيم عبيد331.137البطالة57

35.00دار زهور المعرفة والبركةيوسف محمد حسين371.782جهود الدولة فى مواجهتها: التنمر الظاهرة والحل 58

59
جهود الدولة : الريادة المصرية بين الدول األفريقية 

الستعادتها
40.00دار زهور المعرفة والبركةيوسف محمد حسين327.626

140.00مركز الكتاب للنشرايمن غنيم796 مبادىء واسسيات اإلعداد البدنى60

75.00مركز الكتاب للنشرعزت محمود كاشف796.077مبادىء انتقاء وتدريب الناشئين61

75.00مركز الكتاب للنشرمفتى ابراهيم796.4التمرينات البدنية62

63
هدية الطالب إلى قواعد اللغة العربية فى النحو 

والصرف والبالغة
80.00مكتبة ابن سيناأحمد مصطفى المراغى372.61

920.71عصاميون عظماء من الشرق والغرب64
باقالم نخبة من كبار الكتاب , 

اشراف محمد فريد ابو حديد
35.00مكتبة ابن سينا

415.1شرح قواعد اإلعراب65
, للشيخ خالد بن عبدهللا االزهرى 

تحقيق خالد اسماعيل حسان
30.00مكتبة االداب

50.00مكتبة االدابمحمد فوزى حمزة811.4شرح ديوان المتنبى66

95.00مكتبة الدار العربية للكتابحنا خباز184جمهورية افالطون67

55.00مكتبة الدار العربية للكتابيوسف كرم149.7العقل والوجود68

95.00مكتبة الدار العربية للكتابيوسف كرم182تاريخ الفلسفة اليونانية69

50.00مكتبة المشارقمصطفى الشهابى928.9الجغرافيون العرب70

70.00مكتبة النهضة العصريةأسعد النوبى925علماء العرب71

25.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير923(9)ادباء التراث اإلسالمى ابن خلدون 72

25.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير928.1ابو تمام الطائي: التراث اإلسالمى 73

65.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى962مصريون صنعوا التاريخ74

60.00مكتبة جزيرة الوردخميس البكرى630.962الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر والبحث العلمى75

45.00مكتبة جزيرة الوردرضا محمد طه616فيروسات البرد واإلنفلونزا76
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60.00مكتبة جزيرة الوردسيد فرج محمد320.962األمن القومى المصرى والحفاظ عليه77

78
طرق تدريب الممثل لدى المخرج المسرحى 

العالمى والعربى
50.00مكتبة جزيرة الوردعمار عبد سليمان792.038

55.00مكتبة ومطبعة الغدانطوان زكرى962النيل فى عهد الفراعنة والعرب79

65.00مؤسسة حورس الدوليةاشرف محمود نجا811.9التماسك النصى ووحدة البناء فى النص الشعرى80

80.00مؤسسة حورس الدوليةفا سيليتى ريتشارد, برنارد كوبى 618.97الزهايمر وأمراض القصور العقلى81

82
 )االحداث التاريخية : القاموس المصرى 

(بالتأريخات الهجرية والميالدية 
175.00مؤسسة حورس الدوليةعالء إبراهيم زايد904

60.00مؤسسة دار الفرسانسمية سيد صديق025.3الفهرسة الوصفية83

100.00مؤسسة طيبة للنشر والتوزيعمحمود عبد السالم على السيد4.6اإلعالم اآللى واألداء التنظيميى المتميز84

70.00مؤسسسة طيبة للنشر والتوزيعسهام نبيل احمد على617.1027إصابات المالعب85

115.00مؤسسسة طيبة للنشر والتوزيعسهام نبيل احمد على613.7موسوعة اللياقة البدنية وارتباطها بالحياة العامة86

بدونوزارة االثار المصرية......................932مصر هبة النيل87

60.00وكالة الصحافة العربيةإدوار حليم792.545األوبرتات العالمية88

50.00وكالة الصحافة العربيةميكيا يلسن. م. ج 070.442الصحافة بين الهواية واالحتراف89

90.00وكالة الصحافة العربيةبرنت. م.ف.د616.0194فصول من المعرفة..رحلة االنسان مع الفيروس 90

40.00وكالة الصحافة العربيةروحى الخالدى540.112الكمياء عند العرب91

40.00وكالة الصحافة العربيةصبحى سليمان530الفيزياء المسلية للناشئة92

60.00وكالة الصحافة العربيةعباس محمود العقاد812التعريف بشكسبير93

94
قصة الصحافة العربية فى مصر منذ نشأتها الى 

منتصف القرن العشرين
70.00وكالة الصحافة العربيةعبد اللطيف حمزة071.962

40.00وكالة الصحافة العربيةعمر فزروخ239.9نهج البالغة لإلمام على كرم هللا وجهه95

70.00وكالة الصحافة العربيةفكرى بطرس780.9الموسيقى والغناء منذ بدء الخليقة96

45.00وكالة الصحافة العربيةقدرى حافظ طوقان523.8الكون العجيب97

40.00وكالة الصحافة العربيةكمال ممدوح حمدى809.881الدراما اليونانية98

60.00وكالة الصحافة العربيةمجموعة كتاب ومفكرين962وحدة وادى النيل99

50.00وكالة الصحافة العربيةمحمود قاسم810.9032االسالم والمسلمون فى االدب العالمى100

40.00وكالة الصحافة العربيةنجيب متري930ملخص التاريخ القديم101

102
حكايات من األثر ومرويات واسئلة واجوبة فى 

الثقافة اإلسالمية الجزء االول
60.00المؤلفمحمد عالء الدين على شحاته214
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140.00الدار المصرية اللبنانيةمحمد غريب , وجدى حلمى001.42األسس النظرية والتطبيقية: مناهج البحث اإلعالمى 1

150.00العربى للنشر والتوزيعإيناس السعيد ابراهيم361.1السوشيال ميديا وأثرها على المجتمع2

150.00العربى للنشر والتوزيعريهام عاطف عبد العظيم071.956أنماط التحيز فى المعالجة الخبرية3

4
إشكاليات منهجية وآفاق : بحوث تاريخ الصحافة 

مستقبلية
070.9

عواطف عبدالرحمن , رامى 

عطا صديق
150.00العربى للنشر والتوزيع

150.00العربى للنشر والتوزيعفتحى ابراهيم اسماعيل070.41فن اإلخراج الصحفى بين النظرية والتطبيق5

350.00دار الطالئعحمدى عبدالصمد704.9481موسوعة الزخارف االسالمية6

200.00دار الفاروق لإلستثمارات الثقافيةماريان إيجان743.5تعلم رسم خطوط الموضة فور داميز7

35.00دار زهور المعرفة والبركةنور عبيد730( 3سلسلة فنون ,  )فن النحت 8

100.00وكالة الصحافة العربيةعلي فهيم745.51الفنون الصناعية فى النجارة العملية9

140.00الدار المصرية اللبنانيةمحمد غريب , وجدي حلمى001.42األسس النظرية والتطبيقية: مناهج البحث اإلعالمي 1

150.00العربى للنشر والتوزيعإيناس السعيد ابراهيم361.1السوشيال ميديا وأثارها على المجتمع2

150.00العربى للنشر والتوزيعريهام عاطف عبدالعظيم071.956أنماط التحيز فى المعالجة الخبرية3

4
إشكاليات منهجية وآفاق : بحوث تاريخ الصحافة 

مستقبلية
070.9

عواطف عبدالرحمن , رامى 

عطا صديق
150.00العربى للنشر والتوزيع

150.00العربى للنشر والتوزيعفتحى ابراهيم اسماعيل070.41فن االخراج الصحفى بين النظرية والتطبيق5

160.00دار التعليم الجامعىاحمد شعبان محمد على658.802التسويق والخدمات المصرفية6

160.00دار التعليم الجامعىرباب احمد عبدالمعطى658.3145إدارة خدمة العمالء7

65.00دار الحدث للنشر والتوزيعصالح عبدالحميد330.0183االقتصاد الرقمى8

170.00دار الفاروق لإلستثمارات الثقافيةجوناثان ريوفيد338.7فن تعويم الشركات9

30.00دار المعارفسمير صبحى070.041الصحف اسرار10

60.00دار فكرةايمن حسن عبدالرسول حسن658.4013التخطيط االستراتيجي باستخدام الموازنات التقديرية11

140.00مؤسسة حوس الدوليةجيفري جيتومر658.85المرجع الشامل فى فن البيع12

70.00مؤسسة طيبةاحمد عادل عبدالعظيم658.4األسس العامة لإلدارة13

140.00مؤسسة طيبةطارق نبيل محمد الدسوقى331.11إدارة االبتكار والتطوير14

كتب ثانوي صناعي

كتب ثانوي تجاري
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   قـــطـــاع الخــــدمـــات واألنــشطـــة
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140.00الدار المصرية اللبنانيةمحمد غريب , وجدى حلمى001.42األسس النظرية التطبيقية: مناهج البحث اإلعالمى 1

150.00العربى للنشر والتوزيعإيناس السعيد ابراهيم361.1السوشيال ميديا وأثرها على المجتمع2

150.00العربى للنشر والتوزيعريهام عاطف عبدالعظيم071.956أنماط التحيزفى المعالجة الخبرية3

4
إشكاليات منهجية وآفاق : بحوث تاريخ الصحافة 

مستقبلية
070.9

عواطف عبدالرحمن , رامى 

عطا صديق
150.00العربى للنشر والتوزيع

150.00العربى للنشر والتوزيعفتحى ابراهيم اسماعيل070.41فن اإلخراج الصحفى بين النظرية والتطبيق5

175.00دار العالم العربىحمدى السيد636.3رعاية وتغذية األغنام6

150.00دار العالم العربىفؤاد سالم-حمدى السيد 636.084تغذية ماشية اللحم والتسمين7

8
مشاريع أغنام ومعز اللبن النموذجية وتصنيع الجبنة 

الفرنسية الفاخرة
125.00دار العالم العربىمحمد مسعد مراد636.3

140.00الدار المصرية اللبنانيةمحمد غريب , وجدى حلمى001.42األسس النظرية والتطبيقية: مناهج البحث اإلعالمى 1

150.00العربى للنشر والتوزيعإيناس السعيد إبراهيم361.1السوشيال ميديا وأثرها على المجتمع2

150.00العربى للنشر والتوزيعريهام عاطف عبدالعظيم071.956أنماط التحيز فى المعالجة الخبرية3

4
إشكاليات منهجية وآفاق : بحوث تاريخ الصحافة 

مستقبلية
070.9

عواطف عبدالرحمن , رامى 

عطا صديق
150.00العربى للنشر والتوزيع

150.00العربى للنشر والتوزيعفتحى ابراهيم اسماعيل070.41فن اإلخراج الصحفى بين النظرية والتطبيق5

كتب ثانوي زراعي

كتب ثانوي فندقي
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كتب خدمة المنهج

95.00األندلس للنشر والتوزيعمحمد عبد الجواد شريف23025.431التصنيف العشرى ديوى ط 1

2
الكشاف الهجائى النسبى لتصنيف ديوى العشرى 

الطبعة الثالثة
65.00األندلس للنشر والتوزيعمحمد عبد الجواد شريف016

3
قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى 

للمكتبات المدرسية والعامة
136.00األندلس للنشر والتوزيعمحمد عبد الجواد شريف025.47

4
قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى 

للمكتبات المدرسية والعامة
116.00األندلس للنشر والتوزيعمحمد عبد الجواد شريف025.47

60.00الدار المصرية اللبنانيةابراهيم مصطفى415.1احياء النحو5

6
أساسيات : علم المعرفة من منظور معلوماتى 

المكتبات والمعلومات
90.00الدار المصرية اللبنانيةمحمد فتحى عبد الهادى001

7
 00 المنهج 00تصميم المواقع االخبارية الرؤية 

القياس
150.00العربى للنشرعبدهللا عبدالرحيم معوض537.56

8
الكاريزما )مهارات مقدم البرامج 

(الجسد00الصوت00
150.00العربى للنشرمحمد الطوبجى791.447

9
مشاريع العلوم المدهشة أنشطة سهلة ومفيدة : البيئة 

تزيد من متعة تعلم العلوم
577janice vancleave100.00المجموعة العربية للتدريب والنشر

10
مشاريع العلوم المدهشة أنشطة سهلة : الجغرافيا 

ومفيدة تزيد من متعة تعلم العلوم
910janice vancleave100.00المجموعة العربية للتدريب والنشر

11
مشاريع العلوم المدهشة أنشطة سهلة ومفيدة : الفلك 

تزيد من متعة تعلم العلوم
520janice vancleave100.00المجموعة العربية للتدريب والنشر

12
مشاريع العلوم المدهشة أنشطة سهلة : الفيزياء 

ومفيدة تزيد من متعة تعلم العلوم
530janice vancleave100.00المجموعة العربية للتدريب والنشر

13
مشاريع العلوم المدهشة تزيد من : علم األرض 

متعة تعلم العلوم
550janice vancleave100.00المجموعة العربية للتدريب والنشر

60.00أطلس للنشرنجالء محفوظ158حطم قيودك واصنع حياتك14

15
عادات الفم السيئة عند األطفال مص األصابع 

وقرض األظافر
40.00أطلس للنشروفيق صفوت مختار155.4

35.00بورصة الكتبكتاب جماعى813.01عندما تورق الكلمات وأقاصيص أخرى لألطفال16

17
األمويون فى عهد الخالفة - تاريخ الدولة األموية 

الراشدة
126.00دار التعليم الجامعىايناس حسنى البهجى953.03

18
الفتوحات االسالمية فى - تاريخ الدولة األموية 

العصر األموى
171.00دار التعليم الجامعىايناس حسنى البهجى953.03

70.00دار الحدثطارق عبد الرؤوف152.4الذكاء الوجدانى19

35.00دار الطالئعمصطفى لطفى المنفلوطى814مختارات المنفلوطى20

21
 creatve thinking for: التفكير االبداعى 

dummie
200.00دار الفاروق لالستثمارات الثقافيةديفيد كوكس153.42

45.00دار الفكر العربىحسين كامل152.4(السعادة- التوتر - الغضب )المشاعر واالحاسيس 22

120.00دار الكتاب المصرىسمية سيد صديق027.8دليل أخصائى المكتبة23

24
دليل الوالدين :  سبوك لرعاية الطفل 0كتاب د

لتنشئة األطفال من الميالد حتى المراهقة
265.00دار نهضة مصربنجامين سبوك649.1

306.00شركة أبو الهولألبير مطلق030!غرائب لكنها حقائق 25

كتب المدارس اإلعدادية
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165.00شركة أبو الهولألبير مطلق031العلوم: لكل سؤال جواب 26

27
تهكين النشئ من : التعليم القائم على الصناعة 

تشكيل عالمه الخاص بأساليب تعليمية مبتكرة
110.00مجموعة النيل العربيةادوارد بيتر كليب373.246

75.00مركز الكتاب للنشرجاسم خليل ميرزا364.256اعالم األزمات والكوارث28

75.00مركز الكتاب للنشرمفتى ابراهيم796.4التمرينات البدنية29

35.00مكتبة ابن سينانخبة من كبار الكتاب920.71عصاميون عظماء من الشرق والغرب30

31
شرح قواعد االعراب المسمى موصل الطالب الى 

قواعد االعراب
30.00مكتبة اآلدابخالد بن عبد هللا األزهرى415.1

50.00مكتبة اآلدابمحمد فوزى حمزة811.4شرح ديوان المتنبى مرتبا على القوافى ترتيبا ألفبائيا32

70.00مكتبة النهضة العصريةأسعد النوبى عويس925علماء العرب33

25.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير928ابن المقفع34

25.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير921أبو حيان التوحيدى35

50.00مكتبة النهضة العصريةعثمان األمير953.0736تاريخ الدولة الطولونية36

50.00مكتبة النهضة العصريةعصام فرغلى953.0737تاريخ الدولة األخشيدية37

100.00مكتبة جزيرة الوردصالح معروف عبده عماشة910.02علم البيدوجغرافية38

200.00مكتبة جزيرة الوردنبيل السمالوطى051تاريخ المجالت الثقافية الصادرة بمصر39

22.00مكتبة ومطبعة الغد ليونارد0شارلز و 155.4لماذا ينحرف األطفال ؟40

75.00مكتبة ومطبعة الغدمحمد خليفة بركات153.93االختبارات والمقاييس العقلية41

85.00مؤسسة حورس الدوليةيعقوب الشارونى810.909282بحوث ودراسات: أسرار الكتابة لألطفال 42

60.00مؤسسة دار الفرسانسمية سيد صديق025.3الفهرسة الوصفية43

100.00مؤسسة طيبةمحمود عبد السالم على السيد004.6االعالم اآللى واألداء التنظيمى المتميز44

70.00نور المعارفمايكل برايت620.198من قطرة المطر الى الصنبور45

50.00وكالة الصحافة العربيةأحمد شوقى811.09مختارات من روائع الشوقيات46

80.00وكالة الصحافة العربيةجيرارد بييل523.1حقائق عن كوكب األرض47

40.00وكالة الصحافة العربيةصبحى سليمان530الفيزياء المسلية للناشئة48

100.00وكالة الصحافة العربيةعلى فهيم745.51الفنون الصناعية فى النجارة العملية49

60.00وكالة الصحافة العربيةمحمود عزمى070مبادئ الصحافة العامة50
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37.00دار التقوىحازم إسماعيل السيد418.1قواعد االمالء1

120.00دار الكتاب المصرىسمية سيد صديق027.8دليل أخصائى المكتبة2

200.00مكتبة جزيرة الوردنبيل السمالوطى051تاريخ المجالت الثقافية3

22.00مكتبة ومطبعة الغدليوناردو. شارلز و155.4لماذا ينحرف األطفال4

100.00مؤسس طيبة للنشرمحمود عبد السالم004.6االعالم اآللى5

85.00مؤسسة حورس الدوليةيعقوب الشارونى810.90928أسرار الكتابة لألطفال6

60.00مؤسسة دار الفرسانسمية سيد صديق025.3الفهرسة الوصفية7

40.00وكالة الصحافة العربيةعلى عبد العزيز/تقديم 027.8المكتبة المدرسية الحديثة8

50.00وكالة الصحافة العربيةمجموعة كتاب وباحثين745.6191جماليات الخط العربى9

60.00وكالة الصحافة العربيةمحمود عزمى070مبادئ الصحافة العامة10

132.00دار التعليم  الجامعىعبد العليم محمد عبد العليم شرف371.912تعليم العلوم للتالميذ الصم1

105.00دار العلم واإليمانحسن أحمد رمضان محمد362.3العالج البيولوجى للتوحد2

55.00دار المعارفعادل عبد هللا محمد371.91تعليم الطالب ذوى اإلعاقات3

4
فاعلية برنامج إرشادى فى خفض الضغوط النفسية 

لدى أمهات األطفال ذوى صعوبات التعلم
371.962

رباب بنت داود بن مبارك 

العجمية
70.00مؤسسة حورس الدولية

5
االنشطة التمثيلية الملحنة وجداول النشاط المصورة 

للمعاقين عقليا
120.00مؤسسة حورس الدوليةمنصور الشحات ابو زيد371.9

كتب مدرس مرحلة ابتدائية

كتب التربية الخاصة


