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بة المملكة العربٌة جامعة طٌ 93
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مجمة الدراسات   -جامعة القاىرة 116
 (96اإلفريقية  العدد )

أثر التغيرات المناخية عمى األمف الغذائى 
 فى إقميـ الساحؿ اإلفريقى       

3114 1 (18/7/3116) 

مجمة الدراسات   -جامعة القاىرة 117
 (97اإلفريقية  العدد )

ة فى إقميـ شرقى أثر المناخ عمى السياح
 إفريقيا        

3115 1 (18/7/3116) 

مجمة كمية اآلداب   -جامعة اإلسكندرية 118
 (75العدد )

معدالت درجات حرارة التركبكسفير  
بجميكرية مصر العربية ، دراسة فى 

 الجغرافيا المناخية 
3114 1(18/7/3116) 

مجمة كمية اآلداب   -جامعة اإلسكندرية 119
 (76العدد )

األمطار الشتكية كأثرىا فى النقؿ بالطرؽ 
البرية بمحافظة البحيرة ، دراسة فى 

 جغرافية المناخ التطبيقى 
3115 1(18/7/3116) 

مجمة كمية اآلداب   -جامعة اإلسكندرية 111
 (83العدد )

فاعمية الحرارة كأثرىا فى االستيالؾ 
 المنزلى لمكيرباء بمدينة اإلسكندرية 

3116 1(18/7/3116) 

مجمة الدراسات  –جامعة كفر الشيخ  111
 (7اإلنسانية كاألدبية  العدد )

التقييـ المناخى لتصميـ مزارع الدجاج فى 
 مصر "دراسة فى المناخ التطبيقى "

3114 1(18/7/3116) 

مجمة الدراسات  –جامعة كفر الشيخ  113
 (9اإلنسانية كاألدبية  العدد )

لغذائى تذبذب األمطار كأثره عمى األمف ا
 فى دكؿ حكض نير النيؿ 

3115 1(18/7/3116) 

مجمة اإلنسانيات   –جامعة دمنيكر  119 
 (41العدد )

المكازنة المائية  كتكزيع األراضى الزراعية 
بشبة جزيرة سيناء ، دراسة فى جغرافية 

 المناخ التطبيقى 
3119 1 (18/7/3116) 

مجمة اإلنسانيات   –جامعة دمنيكر  114
 ( ياسر أحمد السيد41العدد )

كثافة ىكاء التركبكسفير بمصر دراسة فى 
 الجغرافية المناخية 

3119 1 (18/7/3116) 

مجمة اإلنسانيات    –جامعة دمنيكر  115
 (43العدد )

رطكبة التركبكسفير كتغيراتيا الرأسية 
بجميكرية مصر العربية ، دراسة فى 

 الجغرافيا المناخية 
3114 1(18/7/3116) 

مجمة اإلنسانيات    –معة دمنيكر جا 116
 (44العدد )

سرعة رياح التربكسفير فى مصر كتغيراتيا 
 الرأسية  

3115 1(18/7/3116) 

مجمة كمية –كمية اآلداب  –جامعة بنيا  117
 (41اآلداب جامعة بنيا  العدد )

كمية الغيكـ فى مصر كأثرىا فى إنتاج 
 الكيرباء مف الطاقة الشمسية 

3115 1(18/7/3116) 

 -katsinaِغٍخ وٍيخ -عبِؼخ ٔيغيويب   118

 (5( ّٔوح )7اٌؼلك )

The effect on human,s comfort 

and heal th in north wester 

region of Nigeria   

6056 1(18/7/3116) 

 -katsina ِغٍخ وٍيخ -عبِؼخ ٔيغيويب  119

 6( ّٔوح 7اٌؼلك ) -

Impacts of  rainfall and 

growing season changes on 

food crops yield in   

katsina,northern nigeria 

6057 1(18/7/3116) 

ِغٍخ وٍيخ اآلكاة ثبٌٛاكٜ اٌغليل ،           وٍيخ اآلكاة   -عبِؼخ اٍيٛؽ   131
 اٌؼلك  اٌضبٌش 

605:َ 3(14/33/6432) 
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 النشر

 عدد النسخ

 (18/1/3117)9 1991 (1)مجمة كمية اآلداب العددنشرة بحكث  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 131
 (18/1/3117)1 1999 (  13مجمة  كمية اآلداب العدد ) كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 133
 (18/1/3117)1 3111 (  81مجمة  كمية اآلداب العدد ) داب ػػػ جامعة المنكفيةكمية اآل 139
 (  39حكليات  كمية اآلداب المجمد ) عيف شمس كمية اآلداب ػػػ جامعة  134

 الجزء األول 
1994-1995 1(18/1/3117) 

 (  39حكليات  كمية اآلداب المجمد ) عيف شمس جامعة  كمية اآلداب ػ 135
 انىالجزء الث

1994-1995 1(18/1/3117) 

 (  39حكليات  كمية اآلداب المجمد ) عيف شمس كمية اآلداب ػػ جامعة  136
 الجزء الثالث

1994-1995 1(18/1/3117) 

 (  39حكليات  كمية اآلداب المجمد ) عيف شمس كمية اآلداب ػ جامعة  137
 الجزء الرابع 

1994-1995 1(18/1/3117) 

 (18/1/3117)1 1997 (  1العدد ) 57مجمة  كمية اآلداب المجمد  القاىرةجامعة كمية اآلداب ػ  138

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  139
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 1998 (  31مجمة  الدراسات األفريقية  العدد )

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  191
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 1999 ( 31ريقية  العدد ) مجمة  الدراسات األف

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  191
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 3111 (  33مجمة  الدراسات األفريقية  العدد )

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  193
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 3111 (  39مجمة  الدراسات األفريقية  العدد )

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  199
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 3113 ( 34مجمة  الدراسات األفريقية  العدد ) 

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  194
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 3119 ( 35مجمة  الدراسات األفريقية  العدد ) 

ػ  فريقية معيد البحكث كالدراسات األ 195
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 3114 (  36مجمة  الدراسات األفريقية  العدد )

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  196
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 3115 (  37مجمة  الدراسات األفريقية  العدد )

ػ  معيد البحكث كالدراسات األفريقية  197
 القاىرةجامعة 

 (18/1/3117)1 3116 ( 38اسات األفريقية  العدد )مجمة  الدر 

 (18/1/3117) 3 3114 (  11مجمة  كمية اآلداب العدد ) ة الزقازيؽ ػ جامع ببنيا كمية اآلداب 198
 (18/1/3117)1 1998 (  31مجمة  كمية اآلداب العدد ) ة الزقازيؽ ػ جامع ببنيا كمية اآلداب 199
 (18/1/3117) 3 3115 (  13مجمة  كمية اآلداب العدد ) ة الزقازيؽ ػ جامع ببنيا كمية اآلداب 141
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 (1حصر:الدكالب رقـ )  تابع                                           
 

 

 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

ة ػ جامع ببنيا كمية اآلداب 141
 (18/1/3117) 3 3111 2جمد    الم (  6مجمة  كمية اآلداب العدد ) الزقازيؽ 

ة ػ جامع ببنيا كمية اآلداب 143
 (18/1/3117) 3 3111 7( المجمد 7مجمة  كمية اآلداب العدد ) الزقازيؽ 

ة ػ جامع ببنيا كمية اآلداب 149
 (18/1/3117)1 3113 8المجمد (  8مجمة  كمية اآلداب العدد ) الزقازيؽ 

ة ػ جامع ببنيا كمية اآلداب 144
 (18/1/3117)1 3119 9المجمد(  9مجمة  كمية اآلداب العدد ) قازيؽ الز 

 (18/1/3117)1 1999 (3التاريخ كالمستقبؿ العدد ) ة المنياػ جامع كمية اآلداب 145

 (18/1/3117)1 1999 (1التاريخ كالمستقبؿ العدد ) ة المنياػ جامع كمية اآلداب 146

 (18/1/3117)1 1997 (3خ كالمستقبؿ العدد )التاري ة المنياػ جامع كمية اآلداب 147

المركز القكمى لمبحكث  148
( العدد 95المجمة الجنائية القكمية  المجمد ) اإلجتماعية كالجنائية 

(1) 

1993 1(18/1/3117) 

المركز القكمى لمبحكث  149
( 31المجمة اإلجتماعية القكمية  المجمد ) اإلجتماعية كالجنائية 

 (1،3،9العدد )

1993 1(18/1/3117) 

 (18/1/3117)1 1997 (11المجمة العممية  المجمد ) جامعة المنكفية  –كمية العمكـ  151

 –كمية اآلداب فرع دمنيكر  151
) محمد جامعة االسكندرية 

عمى بيجت الفاضمى كمحمكد 
 عبد الحميد 

) الخصائص العامة  اإلنسانياتمجمة 
 لممناطؽ غير المخططة(

1999 
1(18/1/3117) 

ِغٍخ أٍيٛؽ ٌٍلهاٍبد اٌجيئيخ  153
 ) ِؾّل ٘بٔٝ ٍؼيل(

الحرارة كأثرىا عمى طرؽ النقؿ  البرل فى  
مصر دراسة  فى المناخ التطبيقى ، العدد 

(44) 
3116 1 (36/4/3117) 

ِغٍخ أٍيٛؽ ٌٍلهاٍبد اٌجيئيخ  159
 ) ِؾّل ٘بٔٝ ٍؼيل

الجزر الحرارية فى مدينة اسيكط كعالقتيا 
 (49اف  ، العدد      )براحة اإلنس

3116 3(36/4/3117) 

ِغٍخ ثؾٛس اٌشوق األٍٚؾ  154
،عبِؼخ ػيٓ شٌّ ) فبؽّخ 

 ِؾّل ِؾّٛك شؼجبْ (

المناخ كأثره عمى العمراف بمدينة أبيا جنكب 
غرب المممكة العربية السعكدية باستخداـ 

GIS  93العدد 
3119 1(36/4/3117) 

ِغٍخ وٍيخ اآلكاة  ، عبِؼخ  155
ؽ  ) أؽّل ىايل ػجل هللا اٍيٛ

 ،ِٚؾّل ٘بٔٝ ٍؼيل (

أأثر المناخ عمى استيالؾ الطاقة فى القطاع 
( العدد 76المنزلى بمدينة أسيكط  المجمد )

(1 ) 
3116 1(36/4/3117) 

عبِؼخ  –وٍيخ اٌزوثيخ ٌٍجٕبد  156
 اٌىٛفخ

 (31/6/3117)1 ـ3116 (34، العدد )ِغٍخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ

اٌزغيواد إٌّبفيخ   ٚاٌزؤصييو اٌّؾزًّ فٝ  ؽبفعِؾّل اٌَيل  157
 األِٓ اٌغنائٝ اٌّظوٜ 

3117 1(4/13/3117) 

158 MohamedE ,Hafez) Assessment of Climate  Change 
Impact on Urban Heavy Rainfall 
Extremes Alexadria, Egypt Case 

Study. 

3118/3117 1(4/13/3117) 

 (91/7/3118)1 1981 (1)ات كبحكث المجمد الثالث العدد مجمة دراس جامعة حمكاف 159
 (91/7/3118)1 1983 (3)مجمة دراسات كبحكث  المجمد الخامس العدد  جامعة حمكاف 161

 (91/7/3118)1 1986 (4)مجمة دراسات كبحكث  المجمد التاسع لعدد  جامعة حمكاف 161

العدد مجمة دراسات كبحكث  المجمد العاشر  جامعة حمكاف 163 (3) 1987 1(91/7/3118) 

 (91/7/3118)1 3116 56مجمة كمية اآلداب ، العدد  جامعة اإلسكندرية  169
جامعة  –كمية اآلداب  164

 المنكفية  
 (91/7/3118)1 3118 ( 75مجمة الكمية العدد )

كمية   –جامعة عيف شمس    (91/7/3118)1 1995/1996 ( الجزء الثانى 34المجمد ) اآلداب

  951 (1جممة الدكالب رقـ )
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 (3حصر الدكالب رقـ )

 

ربهيـ  أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ
 إٌشو

 ػلك إٌَـ

 إطلاهاد اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ
 9 5996 ِؾبفظخ اٌللٍٙيخ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ 5
 9 5990 اٌشوليخ ِؾبفظخ  غٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخاٌّ 6
 5 5999 كِيبؽ ِؾبفظخ  اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ 7
 7 6007 ٔلٚح اٌؼّواْ اٌؼشٛائٝ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ 8
 5 59:9 اٌّؤرّو اٌغغوافٝ اٌؼوثٝ األٚي ، اٌّغٍلاألٚي اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ 9
 5 6007 يَٛ اٌّؾبفظخ ِؾبفظخ إٌّٛفيخ :
 5 6007 6007ؽظبك ػبَ  ِؾبفظخ اٌجؾو األؽّو 7
 5 5998 ِليٕخ وفو اٌشيـ ِؾبفظخ وفو اٌشيـ 8
 5 5999 اٌّؤشواد اإلؽظبئيخ ٌٍؾووخ  اٌَيبؽيخ ِؾبفظخ شّبي ٍيٕبء 9

 5 )ك.د( ٍفبعب عّبي اٌؾبػو ٚأًِ اٌَّزمجً ِؾبفظخ  اٌجؾو األؽّو 50
 5 6006 ػبَ ِٓ اإلٔغبى ِؾبفظخ وفو اٌشيـ 55
 5 59:6 اٌفيَٛ اٌّؤرّو اٌغغوافٝ اٌؼوثٝ األٚي اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ 56
 5 59:0 5999عٛائي اٌلٌٚخ فٝ اٌفْٕٛ ٚاآلكاة اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ 57
اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ)اٌَؼيل اثوا٘يُ   58

 اٌجلٜٚ ٚآفوْٚ(
    (91/13/3114)5 5988 ٍغً األٔزبط اٌؼٍّٝ  ٌٍغغوافييٓ

 (9/56/6059)5 5999 ٍغً األٔزبط اٌؼٍّٝ ٌٍغغوافييٓ اٌّظوييٓ  اٌّغٌٍ  األػٍٝ ٌٍضمبفخ  59

 (14/33/6432)3 6059 ِؾبفظخ اٌٛاكٜ اٌغليل ثيٓ اٌؾبػو ٚاٌَّزمجً اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍضمبفخ ) ٔجيً ٍيل إِجبثٝ  :5
 (91/7/3118)1 3116 الكتاب التزكرل الثانى لمجغرافييف سميماف حزيف  فتحى مصيمحى  57
 (91/7/3118)1 1997 كصؼ محافظة اسيكط بالمعمكمات محافظ اسيكط  58

 68 اٌغٍّخ
 وزت ِزٕٛػخ

 5 5998 (8االلزظبك إٌّيٌٝ اٌؼلك) اٌغّؼيخ اٌّظويخ ٌاللزظبك إٌّيٌٝ  5
 5 5976 لظخ اٌؾؼبهح ، اٌغيء اٌقبٌِ ِٓ اٌّغٍل اٌَبكً )روعّخ( ِؾّل ػٍٝ أثٛ كهح 6
 5 59:7 (6ِغٍخ اٌجؾٛس اٌيهاػيخ اٌؼلك) وٍيخ اٌيهاػخِغٍخ  7
 5 5988 (8(،)7اٌؼوة ، اٌغيء ) كاه اٌيّبِخ ٌٍجؾش  ٚاٌزوعّخ 8
 5 )ك.د( اٍزقلاَ اٌجوِغخ فٝ اٌّىزجبد ػبؽف اٌَيل لبٍُ 9
 5 :599 لبْٔٛ رٕظيُ اٌغبِؼبد عّٙٛهيخ ِظو اٌؼوثيخ :
 5 6008 اٌلائّخ اٌٍغبْ اٌؼٍّيخ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد 7
 6 )ك.د( اٌزىبًِ اٌّظوٜ اٌَٛكأٝ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍشجبة ٚاٌويبػخ 8
/98 كٌيً وٍيخ اآلكاة عبِؼخ إٌّٛفيخ  9

5999 
5 

 5 )ك.د( ِٙبهاد اٌؼوع األٍبٍيخ عبِؼخ إٌّٛفيخ 50
 5 6009 اٌجوِغخ اٌّزملِخ ثبٍزقلاَ فيغٛاي ثيَه ػٍٝ ِؾّل اٌزٍّٝ 55
 5 59:8 اٌٍّىيخ اٌؼمبهيخ فٝ اٌؼواق ؽبِل ِظطفٝ 56
متكلى السيد متكلى كمحمد محمد   19

 إبراىيـ
/93 دراسة الجدكل كتقييـ المشركعات  االستثمارية

1999 
 تـ الدمج 1

 تـ الدمج 1 3118 الدليؿ التكثيقى لقسـ المكتبات كالمعمكمات جامعة المنكفية 14
 تـ الدمج 1 3114 نظـ المعمكمات المكتبية عبد اهلل الغالى 15
 تـ الدمج 1 )د.ت( طرؽ تدريس الجغرافيا  عبد الحفيظ محمد عبد الرحمف 16
 تـ الدمج 1 1989 قائمة مطبكعات دار النيضةالعربية 17
 تـ الدمج 1 1989 قائمة المطبكعات االنجمك المصرية االٔغٍٛ اٌّظويخ 18
 1 3118 (165مجمة المعرفة العدد) المممكة العربية السعكدية 19
مقدمة فى الحاسبات كالعركض األساسية كالجداكؿ  فكزل عمى تركى كآخركف 31

 االلكتركنية
3118 1 

 1 1988 بحيرة البردكيؿ الييئة العامة لتنمية الثركة السمكية 31
 3 )د.ت( الكاحات الييئة العامة لمتنشيط السياحى 33
 1 )د.ت( حدكد األمريكتيفجكلة فى ربكع الدنيا الجديدة بيف  محمد ثابت 39
 5 1996 إدارة التراث الطبيعى اإلقميمى كمكتب اليكنسك 34
تـ إضافتيا مف  9+5 )د.ت( National parks of egypt بدكف 35

 المحتكيات الزائدة
 1 ىػ1417 مجمة الزراعة فى الشرؽ األكسط مجمة الزراعة فى الشرؽ األكسط 36
 1 1963 قصة كككب محمد يكنس  37
 1 1989 جريدة برأءأت االختراع  أكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا 38
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 (3حصر الدكالب رقـ )تابع 
 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
دراسة عف مشاكؿ استصالح األراضى بمنطقة  مصطفى الجبمى 39

 إدكك
1963 1 

 1 3118/3119 نفس األجتماعىمقدمة فى عمـ ال عبد الفتاح السيد دركيش 91
 1 3115 الجزاء الجنائى سامى عبد الكريـ محمكد 91
 1 1989 34العدد مجمة عالـ الكتاب  93
 1 )د.ت( الدركس العممية فى عمـ الكراثة أبتساـ حسيف عمى كآخركف 99
 1 1977 36العدد المجمة الدكلية لمعمـك األجتماعية 94
 3 1977 أعمى صكرة حية لمثاؿ اليكنسكك  95
 5 )د.ت( محافظة أسيكط جياز تنمية المناطؽ الصناعية 96
 1 )د. ت ( االستثمار  السياحى بمحافظة شماؿ سيناء الييئة العامة لمتنشيط السياحى  97
 1 )د.ت( مشركع إعادة تشغيؿ منجـ فحـ المغارة قدرل يكنس العبد كعبد المعز حميد يعقكب 98
شاذلي كالسباعى محمد أحمد عبد القادر ال 99

 السباعى 
 1 1988 ركضة الصفا

 (91/13/3114)4 1996 اليندسة الكراثية لمجميع  كيمياـ بينز )ترجمة أحمد مستجير( 41
 (8/3/3115)1 3111/3111 المحف  فى المغة العربية أثره كمظاىره إبراىيـ محمد أحمد اإلدكاكل 41
ية فى مكاجية المخدرات دراسة السياسة الجنائ  محمد مؤنس محب الديف 43

 مقارنة
1995 1(1/4/3115) 

 (7/4/3115)1 1999/3111 طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية عطية حسيف ىجرس 49
 (7/4/3115)1 1998 اإلدارة العامة ثابت عبد الرحمف إدريس 44
 (14/4/3115)1 3114 المفاىيـ الحديثة فى اإلدارة  سيد محمكد سيد الخكلى 45
 (14/4/3115)1 3113 محمد صبحى عبد الحكيـ اإلنساف كالمفكر فتحى محمد مصيمحى 46
 (14/4/3115)1 1978 اإلسالـ كثقافة   اإلنساف سميح عاطؼ الزيف 47
 (14/4/3115)1 1999 فجر الضمير سميـ حسف )ترجمة( 48
 (14/4/3115)1 1981 فى النظاـ  السياسي لمدكلة اإلسالمية محمد سميـ العكا 49
 (31/4/3115)1 1999 مشركع تنمية بحيرة البردكيؿ الييئة العامة لتنمية الثركة السمكية 51
 (31/4/3115)1 3119 السحاب الرقيؽ ىالة فتح اهلل  محمد السيد 51
 (31/4/3115)1 3119 زىكر بال رحيؽ ىالة فتح اهلل  محمد السيد 53
 (31/4/3115)1 )د.ت( ض العراقة  كالمستقبؿالكادل الجديد أر  محافظة الكادل الجديد 59
جماؿ الديف محمد المرسى، ثابت عبد  54

 الرحمف إدريس
 (31/4/3115) 1 3111 السمكؾ التنظيمي

 (31/4/3115) 1 3113 التفاكض ثابت عبد الرحمف إدريس 55
 (31/4/3115)1 3116 الكتاب السنكل لدكلة اإلمارات العربية لمتحدة كزارة اإلعالـ كالثقافة 56
 (31/4/3115)1 )د.ت( محاضرات ل الدراسات الدينية حسف السيد حامد خطاب  57
 (31/4/3115)1 3114 البحث العممى ركيزة لحؿ المشكالت معيد الككيت  58
اٌوب صبري باشا)ترجمة احمد متولى/  59

 1893 مرآة جزٌرة العرب  الجزء الثانى  الصفصافى أحمد المرسً(
1(6:/8/6059) 

DOS      1(6:/8/6059)نظام تشغٌل  مجدى أبو العطا  61  

 (8/6059/:6)1      اللغة اإلعالمٌة عبد العزٌز شرف  61

 (8/6059/:6)1      أوسٌبوق) أصول علم االجتماع( سلٌم توما)ترجمة ( 63

 (8/6059/:6)1 3114 (14بحكث الشرؽ األكسط العدد )  مجمة بحكث الشرؽ األكسط 69

 (8/6059/:6)1 1494 دليؿ كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية جامعة طيبة   64

 (8/6059/:6)1      المهاجرون والتنمٌة رؤٌة إجتماعٌة  موزة غباشى 65

 (8/6059/:6)1           إنجازات قطاع  شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة جامعة المنوفٌة 66

الخٌر عبد  بول هارٌسون ) ترجمة ( مصطفى أبو 67
 الرازق 

 العالم الثالث غدا 
     

1(5:/8/6059) 

 (8/6059/:5)1      الهوٌة المصرٌة صالح عبد الجابر عٌسى  68
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 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 (8/6059/:5)1      مصر ولع فرنسى روبٌر سولٌه )ترجمة( لطٌف فرج 69

 (8/6059/:5)1      العرب وعصر المعلومات نبٌل على 71

 (8/6059/:5)1      اإلرشاد النفسى بٌن النظرٌة والتطبٌق  أشرف على عبده 71

 (8/6059/:5)1      مقٌٌس الشخصٌة و الذكاء أشرف على عبده 73

 (8/6059/:5)1      مصر وٌناٌر التحرٌر) اشعار(  صالح عبد الجابر عٌسى  79

 (8/6059/:5)1      الشخصٌة اإلٌجابٌة للمسلم المعاصر  عبد العلٌم محمود السٌد وآخرون 74

 (8/6059/:5)1      لو تطلبٌن العمر ) شعر( بسٌم عبد العظٌم  75

 (8/6059/:5)1      طبٌعة الحدود المكانٌة بٌن الجغرافٌا والفلسفة   صالح عثمان 76

الكتاب التذكاري للعالم الجلٌل أ.د/ محمد صبرى  داب  كلٌة اآل –جامعة القاهرة  77

 محسوب 
2015 

1(5:/9/6059) 

 (9/6059/:5)1 010  أفكارى فى أشعارى   محمد صبرى محسوب   78
 (31/9/3115)3 2015 حبس إحتٌاطى  شوكت المصرى   79
+ ٍِؾك ) ِٙوعبْ  5  6059يٛٔيٛ  ( 96اٌؼلك )ِغٍخ اٌلٚؽخ اٌضمبفيخ   لطو  –ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاٌزواس ، اٌلٚؽخ  81

(58/56/6059  )

 اٌلٚؽخ اٌَّوؽٝ (

 (58/56/6059)   5 5997 (5كهاٍبد ٔمليخ فٝ اٌّظبكه اٌزبهيقيخ  ، اٌؼلك ) ِؾّل وّبي ػي اٌليٓ ػٍٝ 81

 (7/3/3116)1 3111 أفكارم فى أشعارل) ديكاف شعر(  د/ محمد صبرل محسكب  أ. 83
الكتاب التذكارل لمعالـ الجميؿ أ. د/ محمد صبرل  جامعة القاىرة  –اب كمية اآلد 89

 محسكب
3115 1(7/3/3116) 

 (:6/605/:5) 5 6006 ِؾّل طجؾٝ ػجل اٌؾىيُ اإلَٔبْ ٚاٌّفىو  فزؾٝ ِؾّل ِظيٍؾٝ  84

 (15/6/3116)1 3119 أخالقيات األعماؿ  أحمد عبد الرحمف تريؿ 85
 (16/11/3116)1 َ:605 ــخ     " فـبٌٝ شــغـــً  "هٚايـ ربِو ِؾّٛك ِزٌٛٝ  86

َِوؽيزب "ِؾبوّخ ٘يوٚكٚد ، ٚهٍبئً فٛفٛ      هػب ِؾّل ػجل اٌوؽيُ  87

 اٌَويخ" 

605: 1(16/11/3116) 

 (35/13/3116)9 )ك.د(  كٌيً اٌَّزقلَ    كاه إٌّظِٛخ      88

 (35/13/3116)9 ()ك.د لبػلح اٌّؼٍِٛبد اٌزوثٛيخ   كاه إٌّظِٛخ      89

 115 الجممة
 مجمة مركز االستشارات البحثية

 5 1995 ( 1العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 1
 5 1995 ( 3العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 3
 1 1995 ( 9العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 9
 3 1995 ( 4العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 4
 1 1995 ( 5العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 5
 3 1996 ( 1العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 6
 3 1996 ( 3العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 7
 3 1997 ( 8العدد رقـ ) سمسمة الجغرافيا كالتنمية 8
 5 5997 (9اٌؼلك هلُ )  ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 9

 5 5998 ( 50اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 50

 5 5998 ( 55اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 55

 6 5998 ( 57اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 56

 5 5999 ( 58اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 57

 5 5999 ( 59اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 58

 5 5999 ( :5اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 59

 5 5999 ( 57اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ :5

 5 5999 ( 58اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 57

 5 5999 ( 59اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 58

 5 6000 ( 65اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 59
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 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ
 6 6000 ( 66اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 60
 9 6005كيَّجو  (5اٌؼلك هلُ) ٍٍٍَخ شؼجخ اٌَّزمجٍيبد 65
 9 6009يٕبيو  اٌؼلك هلُ ) ( ٍٍٍَخ شؼجخ اٌزوعّخ 66
لهاٍبد إٌفَيخ ٍٍٍَخ شؼجخ ااٌ 67

 ٚاألعزّبػيخ
 9 6009كيَّجو اٌؼلك هلُ ) (

 9 :600يٌٛيٛ  :600يٌٛيٛ ٍٍٍَخ شؼجخ اٌزوعّخ 68
 7 6008أوزٛثو 6008أوزٛثو ٍٍٍَخ شؼجخ اٌزوعّخ 69
 5 6005 ( 68اٌؼلك هلُ ) شؼجخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ :6
 5 6007ِبهً   شؼجخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 67
 9 6009أوزٛثو  6009أوزٛثو  بهيقيخ ٚاألصويخشؼجخ اٌلهاٍبد اٌز 68

 9 6009 فجوايو اٌؼلك هلُ ) ( ٍٍٍَخ شؼجخ اٌزوعّخ 69

 (31/4/3115)1 3111 (31العدد )  ٍٍٍَخ اٌغغوافيب ٚاٌزّٕيخ 70
إسماعيؿ )مجمة مركز االشتشارات البحثية  75

 (يكسؼ إسماعيؿ
 (36/4/3115)3 1996 شعبة الجغرافيا كالتنمية العدد األكؿ

إسماعيؿ )مجمة مركز االشتشارات البحثية  76
 (يكسؼ إسماعيؿ

 (36/4/3115)3 1998 (19شعبة الجغرافيا كالتنمية العدد )

إسماعيؿ )مجمة مركز االشتشارات البحثية  77
 (يكسؼ إسماعيؿ

 (36/4/3115)3 1998 (13شعبة الجغرافيا كالتنمية العدد )

78 
     مارس ة الجغرافٌة والتنمٌة العدد) ( سلسل مركز الخدمات االستشارٌة

1(36/4/3115) 

79 
     مارس سلسلة الجغرافٌة والتنمٌة العدد) (  مركز الخدمات االستشارٌة

1(36/4/3115) 

7: 
      ( 16سلسلة الجغرافٌة والتنمٌة العدد)  مركز الخدمات االستشارٌة

1(36/4/3115) 

77 
2005فبراٌر  نشر والخدمات المعلوماتٌة شعبة ال مركز الخدمات االستشارٌة  

1(36/4/3115) 

 (18/1/3117)3 1999 (3مجمة بحكث كدراسات  العدد ) مركز خدمة البيئة   -ببنيا كمية اآلداب 78
 (18/1/3117)1 1998 (1مجمة بحكث كدراسات  العدد ) مركز خدمة البيئة   -ببنيا كمية اآلداب 79

 (18/1/3117)1 1998 (1مجمة بحكث كدراسات ممحؽ العدد ) ز خدمة البيئة مرك  -ببنيا كمية اآلداب 80

 (18/1/3117)1 1996 (1مجمة شئكف البيئة  العدد ) كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 85

 (18/1/3117) 9 1998 (9مجمة شئكف البيئة  العدد ) كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 86
 (18/1/3117)1 3111 (33سمسمة الجغرافيا كالتنمية العدد ) لمنكفيةكمية اآلداب ػػػ جامعة ا 87

 (18/1/3117)1 1996 (3سمسمة الجغرافيا كالتنمية العدد ) كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 88

 (18/1/3117)1 3111 (31سمسمة الجغرافيا كالتنمية العدد ) كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 89

 (18/1/3117)1 1999 (19سمسمة الجغرافيا كالتنمية العدد ) ػػ جامعة المنكفيةكمية اآلداب ػ :8

 (18/1/3117)1 1995 (9سمسمة الجغرافيا كالتنمية العدد ) كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 87

 (18/1/3117)1 3113 (1سمسمة شعبة الترجمة  العدد ) كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 88

 (18/1/3117)1 3111 (6سمسمة شعبة الترجمة    العدد ) اب ػػػ جامعة المنكفيةكمية اآلد 89

مركز الدراسات  –كمية اآلداب ببنيا  90
 اإلنسانية كخدمة البيئة 

مجمة البحكث العدد الثالث ) تكشكى 
 التحدل كالمستقبؿ 

1999 1 (13/3/3117) 
مجمة  خرائط كأدلة السياحة كالسفر  إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 95

 ( 19الجغرافيا كالتنمية  العدد )
1998 6(91/7/3118) 

األطالس اإللكتركنية بالكسائط المتعددة   إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 96
 ( 13مجمة الجغرافيا كالتنمية  العدد )

1998 6(91/7/3118) 
كمية اآلداب  –مركز اإلستشارات البحثية  97

 جامعة المنكفية 
 (91/7/3118) 1 3115 ( 16مجمة المركز العدد )
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 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ
 (91/7/3118)5 3111 (  31العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 98
 (91/7/3118)3 3111 (  33العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -اآلداب  كمية مركز االستشارات البحثية 99
 (91/7/3118) 1 1995 (  9العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية :9
 (91/7/3118) 1 1995 (  4العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -داب كمية اآل مركز االستشارات البحثية 97
 (91/7/3118)9 1995 (  5العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 98
 (91/7/3118) 1 1997 (  8العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 99
 (91/7/3118)3 1998 (  11العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 0:
 (91/7/3118)9 1998 (  11العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   عة المنكفيةجام -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 5:
 (91/7/3118)3 1999 (  14العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 6:
 (91/7/3118)3 1999 (  15العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   لمنكفيةجامعة ا -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 7:
 (91/7/3118) 1 1999 (  16العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 8:
 (91/7/3118)9 1999 (  17العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   كفيةجامعة المن -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 9:
 (91/7/3118)3 1999 (  18العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية ::
 (91/7/3118) 1 1999 (  19العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 7:
 (91/7/3118)3 3111 (  31العدد )مجمة المركز سمسمة الجغرافيا كالتنمية   جامعة المنكفية -كمية اآلداب  مركز االستشارات البحثية 8:

 580  اٌغٍّخ
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اريخ ت أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
 الجغرافية كالكارتكجرافية مجمة مركز البحكث                                                   

 (31/4/3115)4 3115 (5مجمة مركزالبحكث العدد ) مركز البحكث الجغرافية كالكارتكجرافية 5
 (31/4/3115)1 3119 (1لعدد )مجمة مركزالبحكث ا مركز البحكث الجغرافية كالكارتكجرافية 6
 (36/4/3115)1 3115 ( 8العدد ) مركز البحكث الجغرافية كالكارتكجرافية 7
 (36/4/3115)1 3115 (9العدد )  مركز البحكث الجغرافية كالكارتكجرافية 8
فاعمية معدالت الحرارة كالرطكبة كأثارىما عمى راحة  إيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح 9

 المصرية ، العدد األكؿ  اإلنساف فى الدلتا
3119 1 (36/4/3117) 

تبايف درجات الحرارة عمى مدار ساعات اليكـ فى  إيممى محمد حمادة :
محطات مختارة فى مصر  مجمة مركز البحكث 

 الجغرافية كالكارتكجرافية  العدد الخامس .
3115 1(34/7/3118) 

كأثرىما عمى راحة فاعمية معدالت الحرارة كالرطكبة   إيممى محمد حمادة 7
اإلنساف فى الدلتا المصرية  فى محطات مختارة فى 
مصر  مجمة مركز البحكث الجغرافية كالكارتكجرافية  

 العدد األكؿ .

3113 1(34/7/3118) 

صكرة  1+3 3115 (8)مجمة مركز البحكث الجغرافية كالكارتكجرافية ، العدد  جامعة المنكفية  8 (91/7/3118 ) 
 (91/7/3118)صكرة1 3116 خصائص الميمجريف كتكيفيـ فى مدينة السادات  سؼ إسماعيؿإسماعيؿ يك  9

 58 اٌغٍّخ
 ثؾٛس ػٍّيخ  ِزٕٛػخ ِملِخ ٌغٙبد ِزؼلكح

 1 1977 (8العدد رقـ ) المنظمة العربية  لمتربية كالثقافة 5
 1 1989 (4)العدد رقـ  كمية البنات –جامعة عيف شمس  6
 4 1991 (11)العدد رقـ  ية البناتكم –جامعة عيف شمس  7
 1 1988 (1)العدد رقـ  كمية البنات –جامعة عيف شمس  8
 1 1991 (11)العدد رقـ  كمية البنات –جامعة عيف شمس  9
 1 )د .ت( (45نشرة البحكث السياحية  العدد ) كزارة السياحة :
 1 )د .ت( (44نشرة البحكث السياحية  العدد ) كزارة السياحة 7
 1 )د. ت( استخداـ األرض فى أراضى طرح النير)صكرة( فايز حسف غراب  8
 1 1985 الحممة القكمية لمنيكض  بمحصكؿ األرز الفمبيني أكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا 9

 1 1984 المياه كالمدينة السعكدية فتحى محمد مصيمحى  11
 1 1979 ثقافة اإلسالميةمكانة الجغرافية مف ال عبد الفتاح محمد كىيبة 11
 1 1988 المؤتمر الثانى لتنمية المحافظات الصحراكية أكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا 13
 1 )د.ت( مركز إمبابة دراسة جغرافية محمكد محمد عصفكر 19
 1 1991 المجتمعات الحضرية الفقيرة فتحى محمد مصيمحى 14
 1 1985 تكازنية كالنمك خمؼ الحكاجزحركة المدينة ال فتحى محمد مصيمحى 15
 1 1999 التنمية العمرانية لمقرية المصرية فتحى محمد مصيمحى 16
 1 1973 ميناء اإلسكندرية المشكالت الرئيسة التى تكاجيو فيمى ىاللى ىاللى أبكالعطا 17
 1 1975 ميناء بيركت ،دراسة حكؿ حاضره كمستقبمو حسف محمد عكض غضباف 18
 1 1975 الفكسفات العربي د عباسعمرأحم 19
 1 1981 التقرير السنكل الثالث كالرابع مركز البحكث الزراعية بالقاىرة 31
محمد عمى حسيف كأحمد عبد الكىاب  31

 برانية
 1 1975 دراسة تحميمية لممزرعة التعاكنية

 1 1991 فى السعكدية القمحطفرة زراعة   زيف العابديف عبد الكىاب رجب  33
 1 1979 الخصائص الجمرفمكجية النيار السيكؿ الفيضية طو محمد جاد 39
 1 1993 التكاليؼ كالعكائد لممحاصيؿ الزراعية السيد عرفو السيد 34
 1 )د.ت( حكض كادل سفاجا رمضاف عبد الحميد الحسينى نكفؿ 35
مقدمة عف اإلذابة فى المنخفضات المصرية كدكرىا  طو محمد جاد 36

 مةفى منخفض الدخ
1979 1 

بعض خصائص التصريؼ المائى بمرتفعات مصر  طو محمد جاد 37
 الشرقية

1977 1 
 1 1971 31مجمة  معيد بحكث الصحراء المجمد  معيد بحكث الصحراء 38
 1 1979 39مجمة معيد بحكث الصحراء المجمد  معيد بحكث الصحراء 39
البحكث المناخية  فى دكؿ حصر كتقييـ الدراسات ك  ايممى محمد حممى محمد حمادة 91

 حكض النيؿ) بحث(
3113 1 (1/4/3115) 

جامعة عيف شمس كمية البنات لآلداب  91
 كالعمكـ كالتربية

المناخ كراحة اإلنساف فى أقميـ اليضاب الشمالية 
 بالمممكة العربية السعكدية

صكر منفصمة 3 3116
(31/4/3115) 
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 (3ب رقـ )تابع حصر الدكال

تاريخ  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
استخداـ األرض فى شارع بكر سعيد ، فيما بيف  عالء الديف عبد الخالؽ  93

ميداف السيدة زينب كباب الشعرية ، كمية البنات 
 جامعة عيف شمس، بحث تمييدل ماجستير

1991 1(36/4/3115) 

 (36/4/3115)1 )د.ت( ات الصحية فى منطقة الرياضالخدم محمد بف صالح الربدل 99
94 

 محمد صبرى إسماعٌل
العالقات الوظٌفٌة بٌن مدٌنتى أبها وخمٌس مشٌط  

      )صورة(
1(36/4/3115) 

 (36/4/3115)1 )د.ت ) أراء السٌاح فى منطقة عسٌر  محمد بن عوض العمدى 95
ئص شبكة الطرق المعبدة فى التحلٌل الكمى لخصا على بن محمد شٌبان العرٌشى 96

 منطقة جازان
     1(36/4/3115) 

استخدم األرض فى قرٌة الكتامٌة  بحث تمهٌدى  ٌاسر عبدالعظٌم سمك وأحمد ندا  97
 ماجستٌر) صورة( 

     1(36/4/3115) 

 (36/4/3115)1      األسواق الدورٌة  فى منطقة عسٌر محمد إبراهٌم أرباب 98
99 

 امدىسعد أبو راس الغ

استخالص شبكة التصرٌف السطحى للمٌاه بأستعمال  
المعالجة اآللٌة لبٌانات صور األقمار الصناعٌة دراسة 

      على منطقة جبال نعمان

1(36/4/3115) 

41 
 أسعد بن عطٌه 

مؤشرات خصوبة سكان دول مجلس التعااون لدول 
 الخلٌج العربى

    
 هـ

1(36/4/3115) 

41 
Dr   Al otaibiels لحوادث والمخالفات المرورٌة فى منطقة عسٌر ا 

    -
     

 هـ

1(36/4/3115) 

طالب الفرقة الثالثة قسم الجغرافٌا تحت  43
 إشراف أ .د/ إسماعٌل ٌوسف إسماعٌل

تقرٌر الرحلة العلمٌة والدراسة المٌدانٌة  لقسم 
وحتى  10/4/2015الجغرافٌا  فى الفترة من 

16/4/2015 

     
 

1(8/6/3115) 

 (8/6/3115)1      التقرٌر العلمى المصور لمحافظة البحر األحمر  محمدى شعبان محمدى  49
اٌفقبه ، كهاٍخ ربهيقيخ ِيلأيخ ، ثؾش رّٙيلٜ ِبعَزيو ،  شيّبء أؽّل اٌل٘شبْ  44

 لَُ اٌزبهيـ ، وٍيخ اآلكاة ، عبِؼخ إٌّٛفيخ 
 ( 58/56/6059)5 )ك.د(

 (:57/5/605)5 6058 اٌزٍٛس إٌفطٝ فٝ اٌىٛيذ ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 45
أصو اٌٛاعٙخ اٌّبئيخ ػٍٝ اٌزؾٛالد اٌؼّوأيخ ثبٌشويؾ  ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 46

 –اٌَبؽٍٝ اٌشّبٌٝ اٌشولٝ ٌّليٕخ اٌىٛيذ ِٓ هأً األهع 
 ِليٕخ اٌٍَّخ ، كهاٍخ عغوافيخ 

 (:57/5/605)5 ك.د

 (:57/5/605)5 6055 اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ فٝ كٌٚخ اٌىٛيذِالِؼ  ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 47
ريايل ٍِىيخ اٌَيبهاد ٚآصبه٘ب ػٍٝ اٌجيئخ اٌؾؼويخ ثلٌٚخ  ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 48

 اٌىٛيذ ، كهاٍخ عغوافيخ 
6056 5(57/5/605:) 

 (:57/5/605)5 6057 اٌّؼبيك اٌجؾويخ ثبٌٛؽٓ اٌؼوثٝ ، كهاٍخ عيٍٛزواريغيخ   ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 49
اٌقظبئض اٌغغوافيخ ٚاٌجيئيخ ٌٍغيه اٌيّٕيخ ثبٌجؾو األؽّو  ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 51

 ٚاٌّؾيؾ إٌٙلٜ
6057 5(57/5/605:) 

اٌزغيواد اٌفييٚغوافيخ لظيوح اٌّلٜ ثَبؽً شّبي شوق  ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 51
 ئيخ ِليٕخ اٌَّيٍخ اٌّب–ِليٕخ اٌىٛيذ ِٓ هأً األهع 

6057 5(57/5/605:) 

ِؼٛالبد اٌلٌٚخ ِٚمبييٌ لٛرٙب كهاٍخ فٝ اٌغغوافيب  ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 53
 اٌَيبٍيخ ِغ اال٘زّبَ ثلٌٚخ اٌىٛيذ ٚثؼغ اٌلٚي اٌؼوثيخ 

6059 5(57/5/605:) 

أصو إٌَيظ اٌؼّوأٝ ػٍٝ كٚهح اٌزٙٛيخ فٝ رقفيف اٌزؾليبد  ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 59
 اٌجيئخ ثّليٕخ اٌىٛيذ اٌىجوٜ كهاٍخ فٝ اٌغغوافيب اٌزطجيميخ 

 (:57/5/605)5 ك.د

اٍزقلاَ االٍزشؼبه ػٓ ثؼل فٝ وشف ٚرّييي اٌقطيبد فٝ  ِؾّل اٌؼجبً كاٚكٜ 54
 شّبي شوق علح ) اٌٍّّىخ اٌؼوثيخ اٌَؼٛكيخ        (

6059 5(57/5/605:) 

 (:57/5/605)5 6056 ؾو اٌّزٍٛؾ ، كهاٍخ فٝ عغوافيخ اٌجيئخ رٍٛس ِيبٖ اٌج ٔبيف   ثشيو ِٕيف اٌلٍٚوٜ 55
 (:57/5/605)5 6058 ِغٍخ هٚاك األػّبي اٌؼلك األٚي  ٚىاهح االرظبالد ٚرىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد 56
ِغٍخ اٌجيئبد اٌغبفخ)أعٕجٝ(   اٌؼلك  57

  5509:5557( اٌظفؾبد ِٓ 79)
)  www.elsevier.comِزٛافوح ػٍٝ

 ل  اٌطٕطبٜٚػطيٗ ِؾّٛك ِؾّ

ارغب٘بد رغيو  كهعبد اٌؾواهح ؽليضب ِٕبفبد  
اٌظؾبهٜ اٌؾبهح ٚاٌجبهكح : كهاٍخ ِمبهٔخ .... ٌيجيب 

 ٚشيٕغيبٔغ ثبٌظيٓ 

6055 5(58/7/605:) 

رمويو اٌوؽٍخ اٌؼٍّيخ ٌمَُ اٌغغوافيب ِؾبفظخ عٕٛة  اٌطبٌت ٚعلٜ ٚعيٗ ػجل اٌؼظيُ  58
 ٍيٕبء ، كهاٍخ عغوافيخ 

605: 1(7/11/3116) 
 (18/1/3117) 1 1996 صناعة الزجاج كأثرىا فى التكاصؿ الحضارل عبد الفتاح مصطفى غنيمة 59
 -سمحة ناصر ) جامعة الممؾ خالد 61

 السعكدية (
التحضر كمكرفكلكجية المحالت العمرانية فى بعض 

 قرىمنطقة أبيا الحضرية 
( صكرة 6/3/3117)1 د.ت

 غير مجمدة
مكانية تحقيؽ  حامد آدـ محمد خير  61 بنية االقتصاد الزراعى  السكدانى كا 

 األمف الغذائى العربى 
 (13/3/3117صكرة) 3 بدكف

اتجاىات التغير فى درجات الحرارة فى مصر خالؿ أحد  إيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح 63
 1911/3111عشر عقدا )

3111 1(36/4/3117) 
تغيراتيا الرأسية ، سرعة رياح التركبكسفير فى مصر ك  يبٍو أؽّل اٌَيل  69

 دراسة فى الجغرافيا المناخية 
 (36/4/3117)1 )د.ت(

 (36/4/3117)1 3114 خصائص المحالت العمرانية عمى الجزر الرممية إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 64
 (36/4/3117)1 3115 رؤصيو إٌّبؿ ػٍٝ إٌمً فٝ عّٙٛهيخ ِظو اٌؼوثيخ ِظطفٝ أؽّل ػجل اٌؾّيل ِؾّل 65
 (11/9/3117) 1 د:ت اٌواؽخ اٌفَيٛاٚعيخ ٌإلَٔبْ فٝ شجخ عييوح ٍيٕبء  ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح  أيٍّٝ 66
ارغب٘بد اٌزغيو فٝ كهاعبد اٌؾواهح فٝ ِظو فالي  أيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح 67

 (5905/6050أؽل ػشو ػملا ) 
3116 1 (11/9/3117) 
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 (3تابع حصر الدكالب رقـ )
 

 
 
 
 
 
 

ريخ تا أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
اتجاىات التغير فى كمية المطر فى المغرب خالؿ أحد  إيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح 68

 (1911/3111عشر عقدا)
 (13/3/3118صكرة)1 3118

اتجاىات التغير فى كمية المطر فى كينيا خالؿ أحد  إيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح 69
 (1911/3111عشر عقدا)

 (13/3/3118صكرة)1 3117
التحميؿ المكانى لمنشاط الصناعى التحكيمى فى مدينة  مى لفتو سعيد كمازف عبد الرحمف الييتىع 71

ىيت فى ضكء الكاقع القائـ  كالتكجيات التنمكية  
( ، 35المستقبمية ، مجمة البحكث الجغرافية العدد )

 جامعة الككفة 

 (4/9/3118صكرة )1 بدكف

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  71
 ساحة كالخرائط الم

التقرير الخاص بالرحمة العممية  لقسـ الجغرافيا لمحافظة 
 البحر األحمر

3118   16  (3/7/3118) 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  73
 المساحة كالخرائط 

التقرير الخاص بالرحمة العممية  لقسـ الجغرافيا لمحافظة 
 البحر األحمر

3117       4(3/7/3118) 

كعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة مجم 79
 المساحة كالخرائط 

التقرير الخاص بالرحمة العممية  لقسـ الجغرافيا لمحافظة 
 السكيس

3116 1  (3/7/3118) 

دراسة مقارنة لمخصائص الحرارية لساحؿ البحر األحمر   إيممى محمد حمادة 74
ككادل النيؿ  نشرة  بحكث كمية البنات جامعة عيف 

 الدراسات الخاصة شمس  سمسمة 

3119 1(34/7/3118) 

المناخ كراحة اإلنساف فى أقميـ اليضاب الشمالية   إيممى محمد حمادة 75
بالمممكة العربية السعكدية " دراسة فى المناخ التطبيقى "  

 بحكث كمية البنات جامعة عيف شمس  العدد السابع

3116 1(34/7/3118) 

ر فى كمية المطر فى المغرب خالؿ أحد اتجاىات التغي إيممى محمد حمادة 76
( المؤتمر الجغرافى الدكلى 1911/3111عشرا عقدا )

األكؿ  لمركز البحكث الجغرافية كالكارتكجرافية مجمد 
 األبحاث الجزء األكؿ

3117 3 (34/7/3118) 

 (34/7/3118)1 3119 33نشرة البحكث الجغرافية  العدد  كمية البنات -جامعة عيف شمس   77
 Urban transition in  Rural Settlements in إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 78

egypt 
 (91/7/3118صكرة)1 بدكف  

 (91/7/3118صكرة)1 1987 تحميؿ النمك العمرانى  عبد الفتاح حزيف  79
 (91/7/3118صكرة)1 1991 التحكؿ الحضرل لقرية مصرية  نكاؿ فؤاد حامد 81
 (91/7/3118صكرة )1 1995 طالب كميات فرع جامعة الزقازيؽ صائص المكانية لمرحة التعميمية دراسة تطبيقية عمى الخ محمد صبرل عبد الحميد  81
 (91/7/3118صكرة)Sadat TOWN COGNITIVE mAP 3116 3  إسماعيؿ  يكسؼ إسماعيؿ 83
 (91/7/3118صكرة)1 3116 بعض مالمح  عمراف الجبية المائية بمدينة شبيف الككـ  إسماعيؿ  يكسؼ إسماعيؿ 89
 (91/7/3118صكرة)1 3114 العمراف نظـ المعمكمات الجغرافية كتطبيقاتيا العالمية فى جغرافية  إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ      84
 (91/7/3118)1 1989 مصر دكر األنظمة البمدية فى تنظيـ  الخدمات العامة فى مدف  محمد سيد حافظ فرحات  85
ظفر كالطاىر محمد أحمد أحمد السيد م 86

 محمكد بسيكنى شمس 
النمذجة الييدركلكجية لتقدير أخطار السيكؿ بمنطقة  

 خميص بالمممكة العربية السعكدية 
3114 1(91/7/3118) 

 111 الجممة
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 عدد النسخ تاريخ الطبع أك النشر البحث أسـ  أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 (3/1/3117يخ )( تـ إىدائيا بتار 3كتب عممية متنكعة  رقـ )

 1 1981 كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا فى التعميـ  حسيف حمدل الطكبجى 1
منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ  3

 المتحدة 

 1 3111 المشركع االقميمى لمسح الثركة السمكية كتنميتيا 

 1 1988 (8المجمكعة االحصائية السنكية العدد) قطر  –الجياز المركزل  9
 1 1949 السكاعد السمر ،قصة النفط فى قطر  العثماف  ناصر محمد 4
 1 1991 مسقط الحضارة كالحاضر بمدية مسقط سمطنة عماف 5
 1 1979 أصكؿ التربية الثقافية كالفمسفية  محمد منير مرسى  6
 9 1981 تاريخ التربية فى الشرؽ كالغرب  محمد منير مرسى  7
 1 1989 تيا كمدارسيافمسفة التربية إتجاىا محمد منير مرسى 
محمد عماد الديف اسماعيؿ ،  8

 محمد أحمد غالى 

 1 1981 االطار النظرل لدراسة النمك 

البيئة الصناعية فى أقطار مجمس التعاكف  عمى مجيد  الحمادل  9
 الخميجى

1989 1 
 3 1978 الفركؽ الفردية فى الذكاء سميماف الخضرل الشيخ  11
 1 1976-1966 التكزيع الجغرافى لصادرات البتركؿ السعكدل  زككة محمد خميس         ال 13
أحمد  –جابر عبد الحميد جابر  19

 خيرل كاظـ 

 1 )دت( مناىج البحث فى التربية كعمـ النفس 

 1 1987 تقرير احصائى عف الكيرباء كالماء  قطر-كزارة الكيرباء كالماء  14
 1 1981 العمـك التربكية المدخؿ إلى  سعيد اسماعيؿ عمى كأخركف  15
 1 1977 عمـ نفس النمك  حامد عبد السالـ زىراف  16
جكف ككنجر ترجمة )أحمد عبد  17

العزيز سالمة كجابر عبد 
 الحميد جابر 

 1 )د.ت(  سيككلكجية  الطفكلة كالشخصية 

 1 1981 سيككلكجية التعميـ جابر عبد الحميد جابر 18
محمد سيؼ الديف فيمى   19

 ار حمزة كمخت

 1 1965 التخطيط التعميمى

 1 )د.ت( إدارة تنظيـ التعميـ  صالح الديف جكىر  31

 1 1981 سيكمكجية المراىقة   إبراىيـ قشقكش 31

 1 1976 مدخؿ لدراسة السمكؾ اإلنسانى جابر عبد الحميد جابر 33

 1 1984 الصحة النفسية  عالء الديف كفافى  39

 1 1983 ميارات التدريس  كف جابر عبد الحميد كآخر  34

 1 1979 عمـ نفس االجتماعى ، الجزء األكؿ  محمد أحمد سالمة 35

      
 1 1977 عمـ نفس االجتماعى حامد عبد السالـ زىراف  36

 1 1981 دراسات فى التربية  المقارنة  نبيؿ أحمد عامر صبيح  37
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 عدد النسخ تاريخ الطبع أك النشر البحث أسـ  أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 1 1996 قائمة منشكرات  منشأة المعارؼ  38

سمطنة  –كزارة االعالـ  39
 عماف 

 1 1981 عماف فى عشر سنكات 

 1 3115 عيش المحظة  مصطفى حسنى  91
 1 1984 لمصايد القطرية ا محمد أميف إبراىيـ  91
مكتب التربية العربى لدكؿ  93

 السعكدية-الخميج 
 1 1986 مف قضايا التعميـ 

 1 1981 أسس الصحة النفسية  عبد العزيز القكصى  99
 1 1981 دراسات أنثركبكلكجية فى المجتمع القطرل  فاركؽ محمد العادلى  94
 1 1991 اع انتاج األلباف بدكلة قطر دراسة تحميمية لقط محمد عمى محمد الكبيسى 95
نبيؿ أحمد عامر           96

 صبيح 

 1 1981 دراسات فى إعداد كتدريب المعمميف 

العالقات اإلقتصادية  بيف دكؿ الساحؿ الغربى  فاطمة مبارؾ  97
 لمخميج العربى 

1983 1 
 1 1978 الصحة النفسية كالعالج النفسى  حامد عبد السالـ زىراف  98
-كزارة المكاصالت كالنقؿ  99

 قطر

 1 )د.ت( مكانئ دكلة قطر 

 1 1983 1981اإلحصاء الزراعى لعاـ  قطر 41
كمكدس.جكرج . االبف   41

 ترجمة) أحمد  حمكدة ( 

 1 1973 تاريخ الفكر اإلدارل 

فتحى عبد المقصكد الديب ،  43
محمد صالح الديف عمى 

 مجاكر

 1 1984 لتربكية المنيج المدرسى أسسو كتطبيقاتو ا

49 Ramiz.Alia Report TO The  
th

 Congress OF 
Party OF Labour Of Albania 

     1 
44 Qatar University Short Course On PC-Management 1993 1 
45 M.Braginsky Africa Wins Freedom Without 1 
46 Ministry Of 

Communication 

&Transport- Qatar 

Ports Of Qatar Without 1 

47 Zaky M. Hassan Moslem Art 1951 1 
48 Unesco Boletin Informativo 1991 1 
49 United Nations The Water Resources Of Qatar And 

Their Development  Vol   
1981 1 

51 Frances J.Berrigan Amanual On Mass Media in 
Population and Development 

1977 1 
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تاريخ الطبع أك  البحث أسـ  أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
 (18/1/3117) 1 )د.ت( الحسف البصرل  محمكد حجر 51
 (18/1/3117) 1 3113 محمد صبحى عبد الحكيـ  اإلنساف كالمفكر  فتحى محمد مصيمحى 53
 (18/1/3117) 1 1998 ؿ األجياؿىندسة التأثير كتكاص محمد رجائى الطحالكل 59
 (18/1/3117) 1 1998 أسيكط فى ثكبيا الجديد محافظة اسيكط  54
دليؿ البحكث  الخاصة بالتيجير كالتكطيف  صالح عبد المنعـ حكطر 55

 بالمجتمعات المستحدثة كالمدف الجديدة

1999 1 (18/1/3117) 

 (18/1/3117) 1 1988 ابنشرة نادل األىراـ  لمكت ككالة األىراـ لمتكزيع  56
 (18/1/3117) 1 1987 التكازف فى التصكر اإلسالمى  محمد رأفت السعيد 57
 (18/1/3117) 1 1994 الحكار الكطنى  المجمس األعمى لمجامعات  58
 (18/1/3117) 1 1993 1993التقرير السنكل   مصر -كزارة البتركؿ  59
سيرة النبكية لشخصية خير البرية  سمسمة تيسير ال  أيمف  أميف عبد الغنى 61

 الجزء األكؿ

1997 1 (18/1/3117) 

مجمكعة النيؿ العربية  61
 لمنشر

 (18/1/3117) 1 3119/3114 3114-3119قائمة إصدار كتكزيع  

 –كزارة التربية كالتعميـ  63
 مصر 

 (18/1/3117) 1 1995 إنجازات التعميـ فى أربعة  أعكاـ

 (18/1/3117) 1 1996 الكادل الجديد   دمحافظة الكادل الجدي 69
 (18/1/3117) 1 1993 الدخيؿ فى ليجة أىؿ الخميج  أحمد عبد القادر الشازلى 64
المركز الدكلى االسالمى  65

 لمدراسات كالبحكث السكانية 
 (18/1/3117) 1 1998 الدليؿ اإلسالمى لتنظيـ األسرة 

مؤسسة شباب الجامعة  66
 لمنشر

 (18/1/3117) 1 1994 ت  مؤسسة شباب الجامعةقائمة مطبكعا

 (36/1/3117)3 )د.ت( دليؿ المستخدـ  دار المنظكمة 67
 (36/1/3117)3 )د.ت( قكاعد المعمكمات دار المنظكمة 68
 (36/1/3117)1 3117 الثكرتاف صالح عبد الجابر عيسى  69
الييئة المصرية العامة  71

 لمكتاب
 (6/3/3117)1 3117 (48دكلى لمكتاب )كتيب جمسات معرض القاىرة ال

 (6/3/3117)1 3114 دستكر جميكرية مصر العربية جميكرية مصر العربية  71
 (6/3/3117)1 3115 مكة المكرمة فى رؤية أحمد المبارؾ كمحسف باركـ لسيـ عبد العظيـ عبد القادر 73
 1عربى + 1 3115 أيا بكذا  التحزف حاـز جميـك  79

 (6/3/3117انجميزل)
 (6/3/3117)1 د.ت كتيب مركز معمكمات الشبكات  محافظة القاىرة  74
 81 الجممة 



 
 

- 18 - 

 (3تابع حصر الدكالب رقـ  )
 

 
 
 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ سمسؿم
 عدد النسخ النشر

 1 1999/1994 "لقاء الدكاترة " مجمة صحفية ، العدد الثانى جامعة المنكفية  –كمية التجارة  1
 1 1996 "لقاء الدكاترة " مجمة صحفية ، العدد الثالث جامعة المنكفية  –كمية التجارة  3
 3 بدكف اآلفاؽ المستقبمية لمجامعة فى القرف الكاحد كالعشريف عبِؼخ إٌّٛفيخ  9
 1 1997/1998 مؤشرات إحصائية لجامعة المنكفية عبِؼخ إٌّٛفيخ  4
 1 1996/1997 عبِؼخ إٌّٛفيخ نة مشركع مكاز  عبِؼخ إٌّٛفيخ  5
الحساب الختامى المجمع لمجامعة لمعاـ  عبِؼخ إٌّٛفيخ  6

 1996/1997المالى
1996/1997 1 

التقرير السنكل لنشاطات قطاع الدراسات العميا كالبحكث  عبِؼخ إٌّٛفيخ  7
 1994/1995كىيئة التدريس 

1994/1995 1 
محاضرة كيؼ أككف مسمما لمدكتكرمحمد المكسـ الثقافى   عبِؼخ إٌّٛفيخ  8

 سيد طنطاكل
1988 1 

 1 1997-1993  1997-1993األطار العاـ  لمخطة الخمسية  لمبحكث  عبِؼخ إٌّٛفيخ  9
 عبِؼخ اٌيلبىيك ٚ وٍيخ اآلكاة  اليكبيؿ الفضي  وٍيخ اآلكاة  -عبِؼخ اٌيلبىيك 11

(1975-3111) 
1999/3111 1 

يات متابعة    تنفيذ مشركعات استراتجية  جامعة فعال عبِؼخ إٌّٛفيخ  11
 3131المنكفية حتى عاـ 

1999 3 
 1 3119/3114 تكصيات المؤتمرات كالندكات عبِؼخ إٌّٛفيخ  13
 1 1995/1996 1995/1996برنامج الجامعة التنفيذل فى العاـ الجامعى  عبِؼخ إٌّٛفيخ  19
 1 بدكف 3131لجامعة المنكفية حتى عاـ اإلستراتجية  العامة   عبِؼخ إٌّٛفيخ  14
 1 1999 دليؿ جامعة المنكفية  عبِؼخ إٌّٛفيخ  15
التقرير السنكل لنشاطات قطاع الدراسات العميا كالبحكث  عبِؼخ إٌّٛفيخ  16

 1999/1994كىيئة التدريس 
1999/1994 1 

 4 1997 دليؿ العمؿ بشئكف التعميـ كالطالب عبِؼخ إٌّٛفيخ  17
 1 1999-1993 1999-1993نشرة إحصائية لعاـ  عبِؼخ إٌّٛفيخ  18
 1 1994 1994الكتاب اإلحصائى السنكل لعاـ  عبِؼخ إٌّٛفيخ  19
 1 1995 1995الكتاب اإلحصائى السنكل لعاـ  عبِؼخ إٌّٛفيخ  31
 1 1999 1999الكتاب اإلحصائى السنكل لعاـ  عبِؼخ إٌّٛفيخ  31
 5 بدكف الؤلحة الداخمية لتكزيع الكتاب الجامعى عبِؼخ إٌّٛفيخ  33
الحساب الختامى المجمع لمجامعة لمعاـ  عبِؼخ إٌّٛفيخ  39

 1994/1995المالى
1994/1995 1 

 3 1999/1994 إنجازات جامعة المنكفية   عبِؼخ إٌّٛفيخ  34
 3 3114 (13مجمة المستقبؿ العدد ) عبِؼخ إٌّٛفيخ  35
الكشاؼ التحميمى لمقاالت الدكريات العربية المتاحة بمركز  ٌمِٛٝ  ِؼٙل اٌزقطيؾ ا 36

 1991/1993التكثيؽ كالنشر 
1995 1 

دليؿ بيانات الطالب الحاصميف عمى الدراجات العممية العميا  عبِؼخ إٌّٛفيخ  37
 دكتكراه -مف جامعة المنكفية ماجستير

1994/1995 1 
 1 1999/3111 دليؿ كمية الطب عبِؼخ إٌّٛفيخ  38
 1 1999/3111 دليؿ كمية اليندسة  عبِؼخ إٌّٛفيخ  39
 1 1999/3111 دليؿ كمية التربية عبِؼخ إٌّٛفيخ  91
 1 1991/1991 دليؿ كمية االقتصاد المنزلى عبِؼخ إٌّٛفيخ  91
 1 1993/1993 مجمة زىكر تصدرىا لجنة األسر بكمية اآلداب عبِؼخ إٌّٛفيخ -وٍيخ اآلكاة  93
 1 1999/1994 مجمة الفكر الحر يصدرىا اتحاد طالب طب المنكفية عبِؼخ إٌّٛفيخ  -وٍيخ اٌطت  99
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تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ سمسؿم
 عدد النسخ النشر

 3 1999/3111 دليؿ كمية االقتصاد المنزلى عبِؼخ إٌّٛفيخ  94
 1 1995/1996 دليؿ كمية التجارة عبِؼخ إٌّٛفيخ  95
 3 بدكف الؤلئحة الداخمية لكمية اليندسة  بشبيف الككـ عبِؼخ إٌّٛفيخ  96
عبِؼخ  -وٍيخ اٌيهاػخ  97

 إٌّٛفيخ 
 1 1998 دليؿ قطاع شئكف خدمة البيئة 

 1 بدكف الؤلئحة الداخمية لكمية   العمكـ عبِؼخ إٌّٛفيخ  98
 1 1991/1991 دليؿ كمية اليندسة  عبِؼخ إٌّٛفيخ 99
 1 1995/1996 دليؿ كمية االقتصاد المنزلى عبِؼخ إٌّٛفيخ  41
 1 1998/1999 دليؿ كمية التجارة عبِؼخ إٌّٛفيخ  41
جامعة  –كمية التجارة  43

 المنكفية 
"الػػػػصػػػػدل " مجمة صحفية يصدرىا اتحاد طالب كمية التجارة  

 ، العدد   الرابع
1997 1 

ثقافى كممة السيد الدكتكر محمد عمى محجكب كزير المكسـ ال عبِؼخ إٌّٛفيخ  49
 األكقاؼ

1989/1991 1 
وٍيخ إٌٙلٍخ   44

عبِؼخ  -اإلٌىزوٚٔيخ 
 إٌّٛفيخ 

مجمة الشركؽ  العدد األكؿ  إصدار اتحاد طالب ىندسة 
 منكؼ

1995 
3 

قرارات االستاذ الدكتكر / رئيس الجامعة كمجمس الجامعة   عبِؼخ إٌّٛفيخ  45
 انىالعدد الث

1999 1 
عبِؼخ  -وٍيخ اٌزوثيخ   46

 إٌّٛفيخ 
مشركع انشاء نظاـ داخمى لضماف الجكدة بالكمية ) إعداد  

 "معمـ الجغرافيا"
 1 بدكف 

 1 بدكف الؤلئحة الداخمية لمدراسات العميا  بكمية الطب  عبِؼخ إٌّٛفيخ  47
 1 1998/1999 دليؿ كمية السياحة كالفنادؽ بالسادات عبِؼخ إٌّٛفيخ  48
ٍٍطٕخ –ٚىاهح اإلػالَ  49

 ػّبْ 
 1 1983 1983ٌعماف 

ٍِّووي اٌجؾٛس اٌزوثٛيخ  51
 اٌىٛيذ -ٚإٌّب٘ظ 

 1 بدكف ضبط جكدة التعميـ العاـ فى دكلة الككيت بيف الكاقع كالطمكح 
 1 1981 (9( العدد )1نشرة االتصاؿ لمسكاف كالتنمية  المجمد ) ٚؽلح اٌيَٛٔىٛ اإللٍيّيخ  51
اٌٙيئخ اٌّظويخ اٌؼبِخ  53

 ٌٍىزبة
 1 1988 (19عالـ الكتاب العدد         )

عبِؼخ  -وٍيخ اآلكاة  59
 اإلٍىٕلهيخ

 1 3115 دليؿ قسـ الجغرافيا
 1 1993/1999 1993/1999كشاؼ قرارات مجمس الجامعة  عبِؼخ ؽٕطب  54
 1     /         /    كشاؼ قرارات مجمس الجامعة عبِؼخ ؽٕطب  55
دليؿ الرسائؿ العممية المسجمة مف الجامعة ماجستير /  عبِؼخ ؽٕطب 56

 دكتكراه
1993 1 

 1 1997 أسػػػمكب قػػػػػػػد إثوا٘يُ ِؾّل أؽّل اإلكوبٜٚ  57
 1 3119 سفير األدباءء كأديب السفراء الشيخ/ أحمدبف عمى آؿ مبارؾ ثَيُ ػجل اٌؼظيُ ػجل اٌمبكه 58
شئكف مجمس كزراء العمؿ كال 59

 االجتماعية بالدكؿ العربية
المجمكعة الكاممة لقرارات مجمس كزراء العمؿ كالشئكف 

 1991-1978االجتماعية بالدكؿ العربية 
1991 1 

المنظمة العربية لحقكؽ  61
 اإلنساف

 1 1987 (31حقكؽ اإلنساف فى الكطف العربى، العدد)
 (91/5/3117)1 3117 الفيكـ كاحة النيؿ    ىناء نظير عمى  61
 (91/5/3117)1 3117 ببمكجرافيا الفيكـ   ىناء نظير عمى  63
 -قسـ الجغرافيا كمية اآلداب 69

 جامعة الفيـك 
قسـ الجغرافيا -مؤتمر الفيـك الجغرافى الدكلى األكؿ    

 انجازات  -مسيرة
3117 1(91/5/3117) 

 (91/5/3117) 1 3117 " الثكرتاف" قصائد شعرية  طالػ ػجل اٌغبثو ػيَٝ  64
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تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ سمسؿم
 عدد النسخ النشر

 (3/7/3118)1 3119 بحكث جغرافية ككارتكجرافية  جامعة المنكفية .ضريبة المنازؿ فى عيد  محمد عمى ، سمسمة  محمد بدرعفاؼ  65
نجاز كزارة األعالـ  السعكدية  66  (91/7/3118)1 3111 المممكة العربية السعكدية تاريخ كا 
 (91/7/3118)1 1997 استخداـ الحاسب فى المجاؿ التجارل محمد الفيكمى 67

 (91/7/3118)1 1998 التقرير السنكل  البنؾ الدكلى  68

األماـ أبى محمد الحسف بف  69
 عمى بف سعيد

 (91/7/3118)1 1995 القراءات الثمانى لمقرآف الكريـ 

 (91/7/3118)1 - ركاية كالب جائعة مصطفى محمد سميماف  71

 (91/7/3118)1 1986 ركاية أكالد   حارتنا نجيب محفكظ  71

 (91/7/3118)1 3111 ركاية نداء األعماؽ نبيؿ فاركؽ 73

 (91/7/3118)1 1989 قامكس  الجيب لمصطمحات عمكـ الكمبيكتر  ىانى أحمد عيد 79

 (91/7/3118)1 3119 قكاعد كآداب المركر كالتحقيؽ فى حكادث الطرؽ مصر -أكاديمية الشرطة  74

 (91/7/3118)1 ىػ1431 المرأة بيف تكريـ اإلسالـ كدعاكل التحرير محمد بف ناصر العرينى 75

 (91/7/3118)1 1995 طط تاريخى لتقدـ العقؿ البشرلمخ السيد محمد بدكل 76

 (91/7/3118)1 3111 شعر ) آدـ الذنب... كحكاء المغفرة؟؟ محمد خريص المرحبي 77

 91 الجممة
 579 (3جممة الدكالب رقـ )
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 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 المؤتمرات العممية

 1 1984 المقاء الجغرافي األكؿ  ألقساـ الجغرافيا جامعة أـ القرل 1
 3 97/1998 المؤتمر العممى لقسـ الجغرافيا  كمية اآلداب –جامعة المنكفية  3
 1 1971 الندكات العممية كالتطبيقية ، الجزء الثانى الجمعية العربية لمتعديف 9
 1 1971 الندكات العممية كالتطبيقية ، الجزء الثالث ديفالجمعية العربية لمتع 4
 1 1977 المؤتمر  الجغرافى  اإلسالمى األكؿ   جامعة الممؾ سعكد 5
 1 1986 لمؤتمر العاـ لؤلكاديمية أكاديمية  البحث العممى 6
 9 1989 المخاطر البيئية الجزء األكؿ  جامعة اإلسكندرية 7
 1 1989 البيئية الجزء الثانى المخاطر جامعة اإلسكندرية 8
 Corse on environmental chemistry and منظمة اليكنسكك 9

ecotoxicology 
1981 3 

المجنة الكطنية المصرية لبرنامج   11
اإلنساف كالمحيط الحيكل ) 

 (mabمآب()

  NONature et Ressources                                          5 

منكفية كجمعية منع جامعة ال 11
 المسكرات كمكافحة المخدرات ...

 1 1999 اإلدماف كالتنمية

 9 1984 مؤتمر القاىرة الثالث كزارة التعميـ العالى 13
 5 1999 تحديات التنمية فى ضكء المتغيرات العالمية الراىنة كمية اآلداب –جامعة المنكفية  19
 1 3119 إلنساف فى عالـ متغيرجغرافية ا كمية اآلداب –جامعة المنكفية  14
عبد الفتاح محمد كىيبة كمحمد  15

 خميس الذككة
 1 3119 الجغرافيا كحكار الحضارات

المؤتمر العممى الرابع لكمية اآلداب " ىكية مصر:  كمية اآلداب –جامعة المنكفية  16
نكفمبر  6-4المنطمؽ نحك التنمية المستدامة" الفترة مف 

3114 

3114 1 (91/9/3115) 

ندكة قراءات فى فكر أستاذ دكتكر محمد عبد الغنى  معيد البحكث كالدراسات اإلفريقية  17
 سعكدل 

/يناير 18
3111 

1(14/4/3115) 

 (31/4/3115)1 1996 مؤتمر البتركاؿ الثالث عشر الجمعية المصرية العامة لمبتركاؿ 18
 (31/4/3115)1 3113 المؤتمر الثالث لكمية اآلداب جامعة المنكفية 19
31 

 (8/6059/:6)1 1995 ندوة االتجاهات الحدٌثة فى علم الجغرافٌا جامعة االسكندرٌة

المؤتمر الجغرافى الدولى) الجغرافٌا والتغٌرات العالمٌة  جامعة طٌبة  31
) 

(8/6059/:6) م2013   

33 
 (8/6059/:6)1      ، الجلسات اإلفتتاحٌة المؤتمر البٌئى الثامن جامعة المنوفٌة 

 (8/6059/:6)1      بحوث وتوصٌات المؤتمر البٌئى الرابع جامعة المنوفٌة  39

المضمون األنسب للتوعٌة البٌئٌة من خالل  القوافل   جامعة المنوفٌة  –كلٌة اآلداب  34
 ودور المرأة فٌها

     1(6:/8/6059) 

 (8/6059/:6)3 1999 المؤتمر الثانى لتنمية الريؼ المصرل كمية اليندسة 35
36 

 جامعة المنوفٌة 
المؤتمر البٌئى السابع  عن الطفل المصرى فى القرن 

21 1881 
1(6:/8/6059) 

37 
 (8/6059/:6)1 1889 المؤتمر القومى الثالث للمرأة محافظة المنوفٌة 

38 
 جامعة المنوفٌة 

المؤتمر البٌئى الثامن إطاللة على وثٌقة مصر  و القرن 
 1889 عٌل ٌوسف، بقلم د/ إسما 21

1(6:/8/6059) 

39 
      الملتقى العربً األول اتحاد الجامعات العربٌة 

 26مجموع  أجزاءه 
(8/6059/:6) جزء  

91 
 اتحاد الجامعات العربٌة

ورشة عمل فى تحلٌل السٌاسات اإلقتصادٌة وتطبٌقاتها 
      بالحاسب اآللى

1(6:/8/6059) 

91 
 (8/6059/:6)1      ندوة نحو تربٌة بٌئٌة أفضل ةكلٌة التربٌ –جامعة الملك خالد 

93 
 (36/4/3115)9      المؤتمر البٌئى الثامن )على الفٌومى( جامعة المنوفٌة
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 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
المؤتمر الجغرافى الدكلى العالمى  األكؿ )ممخصات  كمية اآلداب  –جامعة حمكاف  99

 بحاث(األ
3115 1(11/5/3115) 

ٍٍٍَخ ٔلٚاد اٌضمبفخ اٌجيئيخ ، اٌغليل فٝ ػالط اٌفيوٍٚبد  عبِؼخ أٍيٛؽ 94

 اٌىجليخ 

6059 5(9/8/605:) 

ٍٍٍَخ ٔلٚاد ٔؾٛ رفبػً أفؼً ثيٓ اٌغبِؼخ ٚاٌجيئخ  ،  عبِؼخ أٍيٛؽ 95

 روشيل اٌطبلخ ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍيٙب ٌألعيبي  

6057 5(9/8/605:) 

ٍٍٍَخ ٔلٚاد ٔؾٛ رفبػً أفؼً ثيٓ اٌغبِؼخ ٚاٌجيئخ  ،  أٍيٛؽ عبِؼخ 96

 اٌفؾُ وجليً ٌٍطبلخ ً٘ ٘نا ٘ٛ اٌؾً؟  

6058 5(9/8/605:) 

، قطاع خدمة جامعة أسيكط  97
 المجتمع كتنمية البيئة 

سمسمة ندكات الثقافة البيئية ،االستخداـ األمف لمغاز 
 الطبيعى بالمنازؿ 

3119 1(5/4/3116) 

، قطاع خدمة ة أسيكط جامع 98
 المجتمع كتنمية البيئة  ككمية الطب

الممتقى األكؿ لمحممة الخيرية معا إلنقاذ مرضى صعيد 
 مصر

3114 1(5/4/3116) 

، قطاع خدمة جامعة أسيكط  99
 المجتمع كتنمية البيئة 

 (5/4/3116)1 3116 كتيب جمسات المؤتمر 

، قطاع خدمة جامعة أسيكط  41
 البيئة المجتمع كتنمية 

كتاب ممخصات األبحاث المقدمة لممؤتمر الدكلى لمتنمية 
 كالبيئة فى الكطف العربى 

3116 1(5/4/3116) 

تقييـ مستكل العالقات الحضرية بيف القاىرة كعكاصـ العالـ  إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ  41
يناير مف خالؿ أطمس بيترتايمكر،  المؤتمر  35قبؿ ثكرة 

فى الكطف العربى الدكلى لمتنمية كالبيئة    

3116 1(5/4/3116 + )3 
 (ـ36/4/3116)

التقكيـ التنمكل لممقابر كعالقتيا بالكتمة العمرانية فى    محمد عبد السالـ حسيف عبد القكل 43
كبريات قرل مركز العدكة، دراسة جغرافية تطبيقية ، المؤتمر 

 الدكلى لمتنمية كالبيئة فى الكطف العربى 

3116 1(5/4/3116)  

 

خريطة إكثار المانجركؼ المقترحة عمى ساحؿ البحر  إسالـ سعيد عثماف حجازل  49
برنيس(،   –األحمر المصرل ، دراسة حالة )مرسى عمـ 

 المؤتمر الدكلى لمتنمية كالبيئة فى الكطف العربى
مارس 
3116 

1(15/6/3116) 

 (7/11/3116)1 :605 فؼبٌيبد  اٌّؤرّو اٌؼٍّٝ ٌمَُ اٌغغوافيب  لَُ اٌغغوافيب  44

اٌّؤرّو اٌلٌٚٝ اٌضبٔٝ  اٍٙبِبد ثالك ِب ٚهاء إٌٙو فٝ إصواء      وٍيخ اآلكاة   -عبِؼخ اٍيٛؽ   45
  اٌؾؼبهح اإلٍالِيخ 

605: 3(14/33/6432) 
اٌّؤرّو اٌلٌٚٝ اٌضبٔٝ  اٍٙبِبد ثالك ِب ٚهاء إٌٙو فٝ إصواء      وٍيخ اآلكاة   -عبِؼخ اٍيٛؽ   46

 ) وزيت اٌٍّقظبد (  إلٍالِيخ اٌؾؼبهح ا

605: 3(14/33/6432) 
اٌلٌٚٝ اٌجيئخ ٚاٌَىبْ ٚاٌزّٕيخ فٝ  اٌّؤرّو ٍِقض اثؾبس    األى٘وعبِؼخ  47

 كٚي اٌؼبٌُ اإلٍالِٝ
605: 1(35/13/3116) 

اٌلٌٚٝ اٌجيئخ ٚاٌَىبْ ٚاٌزّٕيخ فٝ  اٌّؤرّو ثؤبِظ فؼبٌيبد    األى٘وعبِؼخ  48
 كٚي اٌؼبٌُ اإلٍالِٝ

 صكرة 3   :605
(35/13/3116) 

أكاديمية        البحث العممى  49
 مصر -كالتكنكلكجيا 

ندكة  " مستقبؿ صناعة االرانب بيف المحددات كالتحديات 
 فى البيئة المصرية 

1994 1(3/1/3117) 

قطر ) رجاء  –كمية االنسانيات  51
 جاركدل( 

 (3/1/3117)1 1999 ندكة الثقافة العربية 

قطر )طارؽ  –ة االنسانيات كمي 51
 البشرل(

  1999 ندكة الثقافة العربية

3(6/3/6432) 

 (18/1/3117)1 1983 المؤتمر السنكل  لؤلكاديمية أكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا 53
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 (9) تابع حصر الدكالب رقـ

 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 (18/1/3117)1 1986 المؤتمر السنكل  لؤلكاديمية أكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا 59
 (18/1/3117)1 3113 المؤتمر العممى  الثالث  لكمية اآلداب كمية اآلداب ػ جامعة المنكفية 54
 (18/1/3117)1 1998 المؤتمر القكمى  الثالث  لممرأة  الجزء األكؿ) دمياط( فيةكمية اآلداب ػ جامعة المنك  55
 (18/1/3117)1 1998 ممحؽ المؤتمر القكمى  الثالث  لممرأة ) الغربية (   كمية اآلداب ػ جامعة المنكفية 56
ؿ لجاف دليؿ المؤتمر القكمى  الثالث  لممرأة  الجزء األك  كمية اآلداب ػ جامعة المنكفية 57  (18/1/3117)1 1998 ككرش  

 (18/1/3117)1 1999 مؤتمر مجتمع جنكب الكادل كتشكى    عيف شمسكمية اآلداب ػ جامعة  58
عيف ػ جامعة  مركز دراسات الطفكلة 59  (18/1/3117)1 1991 المؤتمر السنكل الرابع لمطفؿ المصرل    شمس

 (18/1/3117)1 1996 أكراؽ عمؿ اليـك األكؿ 31صر كتحديات القرف مؤتمر التعميـ العالى فى م جامعة المنكفية  61

 (18/1/3117)1 1996 أكراؽ عمؿ اليـك الثانى 31مؤتمر التعميـ العالى فى مصر كتحديات القرف  جامعة المنكفية  61

) 31مؤتمر التعميـ العالى فى مصر كتحديات القرف  جامعة المنكفية  63  (18/1/3117)1 1996 (31اإلنساف فى القرف

) 31مؤتمر التعميـ العالى فى مصر كتحديات القرف  جامعة المنكفية  69  (18/1/3117)1 1996 (31التعميـ العالى فى مصر كتحديات القرف

)  31مؤتمر التعميـ العالى فى مصر كتحديات القرف  جامعة المنكفية  64  (18/1/3117)1 1996 (31جامعة القرف 

جامعة -المجتمع  قطاع شئكف خدمة 65  (18/1/3117)1 1995 المؤتمر البيئى األكؿ)استراتجية متكاممة لمعمؿ البيئى  المنكفية 

 (18/1/3117)1 1995 المؤتمر البيئى الثانى) ثقافة كصحة الطفؿ المصرل( المنكفية) فتحى محمد مصيمحى( جامعة -قطاع شئكف خدمة المجتمع  66

 اهلل( المنكفية )عصاـ الديف عمى عبد معة جا-قطاع شئكف خدمة المجتمع  67
 (18/1/3117)1 1995 المؤتمر البيئى الثانى) ثقافة كصحة الطفؿ المصرل(

جامعة -قطاع شئكف خدمة المجتمع  68 جزء(   16) 1 1996 كتنمية البيئة(المؤتمر البيئى الرابع ) دكر الجامعة فى خدمة المجتمع  المنكفية (18/1/3117) 
جامعة -كف خدمة المجتمع قطاع شئ 69  (18/1/3117) ) ثالثة أجزاء1 1997 (31المؤتمر البيئى السابع ) الطفؿ المصرل  فى القرف  المنكفية
 (18/1/3117)1 1998 خالؿ القكافؿ كدكر المرأة فييا   حمقة نقاش عف المضمكف األنسب لمتكعية البيئية مف   كمية اآلداب ػ جامعة المنكفية 71

جامعة -شئكف خدمة المجتمع قطاع  71  (18/1/3117)1 1995 المجتمع كتنمية البيئة المؤتمر األكؿ لنكاب رؤساء الجامعات لشئكف خدمة  المنكفية

يكنيك"تطكير المناىج  39/91الدكرة التعممية األكلى  جامعة المنكفية 73  (18/1/3117) 3 1996 كالمقرارات الدراسية"
يكنيك"المدخالت العممية  39/91لتعممية األكلى الدكرة ا جامعة المنكفية 79  (18/1/3117) 3 1996 لتطكير المناىج"

يكنيك"االسس العممية  39/91الدكرة التعممية األكلى  جامعة المنكفية 74  (18/1/3117)9 1996 لتطكير المناىج" "

 (18/1/3117) 3 1996 يكنيك"تصميـ المناىج" 39/91الدكرة التعممية األكلى  جامعة المنكفية 75
 (18/1/3117) 1 1996 يكنيك"تخطيط المناىج" 39/91الدكرة التعممية األكلى  جامعة المنكفية 76
 (36/1/3117)3 3116 اإلنسانية فى ظؿ عالـ متغير كتيب جمسات المؤتمر الدكلى الخامس " أزمة العمكـ  جامعة المنكفية –كمية اآلداب  77
 (36/1/3117)1 3116 اإلنسانية فى ظؿ عالـ متغيركتيب ممخصات المؤتمر الدكلى الخامس " أزمة العمـك  نكفيةجامعة الم –كمية اآلداب  78
اٌّؤرّو  اٌلٌٚٝ إٌَٜٛ  ِؼٙل    79

اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد األفويميخ 
 )ِظطفٝ أؽّل ػجل اٌؾّيل ( 

 (36/4/3117)1 3114 تأثير المناخ عمى التشكيؿ المعمارل فى مصر كالسكداف 

 (4/13/3117)1 3119 المكرمة كالمشاعر المقدسة كالمدينة المنكرة ) مؤتمر(التغيرات المناخية المكسمية كصحة    الحجاج فى مكة  ِؾّل اٌَيل ؽبفع  81
ِؾّل اٌَيل ؽبفع، ِٚؼواط ٔٛاة  81

 ِيواى 
 (4/13/3117)1 3119 اٌّليٕخ إٌّٛهح ِٓ ِٕظٛه  ِٕبفٝ)ِؤرّو(

ِٚؼواط ٔٛاة  ِؾّل اٌَيل ؽبفع، 83
 ِيواى 

 (4/13/3117)1 3119 اٌّليٕخ إٌّٛهح ِٓ ِٕظٛه  ِٕبفٝ)ِؤرّو(

 (9/1/3118)1 1991 ندكة حرب المياه  ٔمبثخ   إٌّٙلٍيٓ ثبٌّٕٛفيخ   89
 (9/1/3118) 1  3113 انى كدكره فى خدمة المجتمع(العمرانى ) التخطيط العمر ممخصات بحكث المؤتمر العممى األكؿ لكمية التخطيط  وٍيخ اٌزقطيؾ اٌؼّوأٝ عبِؼخ اٌىٛفخ  84
 لمتنمية الحضرية المستدامة (االستدامة فى المدف العراقية  نحك استراتجية كطنية ممخصات بحكث المؤتمر العممى الثالث )تحديات  وٍيخ اٌزقطيؾ اٌؼّوأٝ عبِؼخ اٌىٛفخ  85

3117 1(9/1/3118) 

 (9/1/3118)1 3114 إيجابية بيف االنظمة البيئكية كالرفاه البشرم(ممخصات بحكث المؤتمر العممى الثانى )نحك عالقة  ىٛفخ وٍيخ اٌزقطيؾ اٌؼّوأٝ عبِؼخ اٌ 86
اٌشووخ اٌمبثؼخ ٌّيبٖ اٌشوة  87

 ٚاٌظوف اٌظؾٝ ثبٌّٕٛفيخ 
 (9/1/3118)1 3117 ِغٍخ ِيبٖ إٌّٛفيخ اٌؼلك األٚي 

 (34/7/3118)1 3117 المجمد األبحاث الجزء األكؿ كالثانى  ـ 3117ديسمبر  11-9المؤتمر الجغرافى الدكلى األكؿ  ة كالكارتكجرافيمركز البحكث الجغرافية  88
 (91/7/3118)3 1997 لمكاجية التحدل الحضارل  ) المؤتمر الرابع (نحك تطكير مصادر المعمكمات اإللكتركنية العربية  كتكنكلكجيا  الحاسبات الجمعية المصرية لنظـ المعمكمات  89
 (91/7/3118)1 1995 ممخصات مؤتمر مستقبؿ المجتمعات العمرانية الجديدة كزارة المجتمعات العمرانية الجديدة 91
 (91/7/3118)1 1999 ندكة النمك العشكائى كأساليب معالجتو   جمعية التخطيط جمعية الميندسيف المصرية ،  91
 (91/7/3118)1 1998 1998مارس 16-14لثالث لممرأة مف المؤتمر القكمى ا  جامعة المنكفية  93

 136 الجممة
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 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 (18/1/3117)1 1986 المؤتمر السنكل  لؤلكاديمية أكاديمية البحث العممى كالتكنكلكجيا 59

 (9/1/3118) 1 3113 العمرانى ) التخطيط العمرانى كدكره فى خدمة المجتمع(ممخصات بحكث المؤتمر العممى األكؿ لكمية التخطيط  ٌىٛفخ وٍيخ اٌزقطيؾ اٌؼّوأٝ عبِؼخ ا 84
 تنمية الحضرية المستدامة (لماالستدامة فى المدف العراقية  نحك استراتجية كطنية ممخصات بحكث المؤتمر العممى الثالث )تحديات  وٍيخ اٌزقطيؾ اٌؼّوأٝ عبِؼخ اٌىٛفخ  85

3117 1(9/1/3118) 

 (9/1/3118)1 3114 إيجابية بيف االنظمة البيئكية كالرفاه البشرم(ممخصات بحكث المؤتمر العممى الثانى )نحك عالقة  وٍيخ اٌزقطيؾ اٌؼّوأٝ عبِؼخ اٌىٛفخ  86
اٌشووخ اٌمبثؼخ ٌّيبٖ اٌشوة  87

 ٚاٌظوف اٌظؾٝ ثبٌّٕٛفيخ 
 (9/1/3118)1 3117 ٌّٕٛفيخ اٌؼلك األٚي ِغٍخ ِيبٖ ا

 (34/7/3118)1 3117 المجمد األبحاث الجزء األكؿ كالثانى  ـ 3117ديسمبر  11-9المؤتمر الجغرافى الدكلى األكؿ  كالكارتكجرافية مركز البحكث الجغرافية  88
 (91/7/3118)3 1997 لمكاجية التحدل الحضارل  ) المؤتمر الرابع (المعمكمات اإللكتركنية العربية نحك تطكير مصادر  كتكنكلكجيا  الحاسبات الجمعية المصرية لنظـ المعمكمات  89
 (91/7/3118)1 1995 ممخصات مؤتمر مستقبؿ المجتمعات العمرانية الجديدة كزارة المجتمعات العمرانية الجديدة 91
 (91/7/3118)1 1999 ائى كأساليب معالجتو  ندكة النمك العشك  جمعية التخطيط جمعية الميندسيف المصرية ،  91
 (91/7/3118)1 1998 1998مارس 16-14المؤتمر القكمى الثالث لممرأة مف   جامعة المنكفية  93
ممخصات األبحاث مؤتمر الفيكـ الجغرافى السنكل الدكلى  جامعة الفيـك   –كمية اآلداب  99

 األكؿ 
3117 1(91/7/3118) 

 (91/7/3118)1 3111 ندكة االستاذ الدكتكر سميماف حزيف  عة االسكندرية  جام –كمية اآلداب  94
 (91/7/3118)1 1998 ( 71المكتمر القكمى الثالث لممرأة  العدد ) جامعة المنكفية  –كمية اآلداب  95

 139 الجممة
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 دد النسخع تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 أدلة ممخصات الماجستير كالدكتكراه

 تـ الدمج 1 3116 النظاـ الداخمى كفقا لنظاـ الفصميف الدراسيف كمية التربية –جامعة المنكفية  1
 تـ الدمج 1 1997 (1سمسمة كثائؽ التطكير االستراتجى المجمد ) جامعة المنكفية 3
 تـ الدمج 1 3116/3117 دليؿ جامعة المنكفية جامعة المنكفية 9
 تـ الدمج 1 1993 دليؿ أقساـ الجغرافيا كأعضاء ىيئة التدريس الجمعية الجغرافية السعكدية 4
 تـ الدمج 1 99/1994 دليؿ كمية اآلداب  جامعة المنكفية 5
 3 91/1991 الماجستير كالدكتكراه دليؿ ممخص رسائؿ  جامعة المنكفية 6
 تـ إضافتو دمج1+4 95/1996 الماجستير كالدكتكراه دليؿ ممخص رسائؿ  جامعة المنكفية 7
 1 1999 الماجستير كالدكتكراه دليؿ ممخص رسائؿ  جامعة المنكفية 8
 1 1999 دليؿ الدكائر العممية بالجامعة جامعة المنكفية 9

 1 91/1999 دليؿ البعثات كالمنح جامعة المنكفية 11
 1 98/1999 دليؿ أعضاء ىيئة التدريس جامعة المنكفية 11
 5 99/1994 الماجستير كالدكتكراه دليؿ ممخص رسائؿ  جامعة المنكفية 13
 1 89/1991 الماجستير كالدكتكراه دليؿ ممخص رسائؿ  جامعة المنكفية 19
 1 1994 99/1994التقرير النيائى لكمية اآلداب عاـ فتحى محمد مصيمحى 14
 (31/4/3115)1 1996 جستير كدكتكراةدليؿ الرسائؿ  العممية ما جامعة المنكفية 15
 (15/6/3115)1 3115 دليؿ أخالقيات المينة بكمية اآلداب  جامعة المنكفية  –كمية اآلداب  16
دليؿ معايير اختيار القيادات األكاديمية كاإلدارية   جامعة المنكفية  –كمية اآلداب  17

 كتكصيفيا الكظيفى الشامؿ
3119 1(15/6/3115) 

 (3/1/3117)1 3115 دليؿ أخالقيات المينة بالكمية  جامعة المنكفية –آلداب كمية ا 18
 (18/1/3117) 1 1998 1/3/1998( بتاريخ 195القرار رقـ )  كزير التعميـ العالى   19
التقرير الختامى لكمية اآلداب لمعاـ الجامعى  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 31

1999/1994 
1994 9(18/1/3117) 

 (18/1/3117) 1 1999/3111 1999/3111دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 31
 (18/1/3117)9 1998/1999 1998/1999دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 33
 (18/1/3117)9 1997/1998 1997/1998دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 39
 (18/1/3117)9 1996/1997 1996/1997دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 34
 (18/1/3117)9 1995/1996 1995/1996دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 35
 (18/1/3117)9 1994/1995 1994/1995دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 36
 (18/1/3117) 1 1999/1994 1999/1994دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 37
 (18/1/3117) 1 1989/1991 1989/1991دليؿ كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 38
 (18/1/3117) 4 )د.ت( كمية اآلداب  كمية اآلداب ػػػ جامعة المنكفية 39
التقرير السنكل لكمية اآلداب لمعاـ الجامعى  ػ جامعة المنكفيةكمية اآلداب ػػ 91

1995/1996 
1996 9(18/1/3117) 

 (18/1/3117)9 1999 دليؿ الدكائر العممية بالجامعة  جامعة المنكفية 91
 (18/1/3117)9 1998/1999 دليؿ الدكائر العممية بالجامعة ، اإلصدار الثانى   جامعة المنكفية 93
قرارات األستاذ الدكتكر/ رئيس الجامعة كمجمس  المنكفيةجامعة  99

 الجامعة 
3113 1 (18/1/3117) 

 (18/1/3117) 1 )د.ت( عناصر كمؤشرات تقييـ األداء الجامعى  جامعة المنكفية 94
دليؿ أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ كالعامميف   جامعة المنكفية 95

 1998/1999بالكادر العاـ  
1998 

/1999 
3 (18/1/3117) 

دليؿ أعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة ،  جامعة المنكفية  96
 1996اإلصدار الثانى 

1996 3 (18/1/3117) 

 (18/1/3117) 1 1997 دليؿ  المعمـ الجامعى محمد عبد المنعـ شعيب  97
سمسمة كثائؽ التطكير  اإلستراتجى لجامعة  جامعة المنكفية  98

 (93)المنكفية المجمد 
1999/3111 1 (18/1/3117) 

قرارات األستاذ الدكتكر/ رئيس الجامعة كمجمس  جامعة المنكفية 99
 الجامعة 

3119 1 (18/1/3117) 

دليؿ ممخصات رسائؿ الماجستير  الممنكحة داخؿ  جامعة المنكفية 41
  3117/3118الجامعة 

3117/3118 1 (18/1/3117) 

سائؿ الماجستير  الممنكحة داخؿ دليؿ ممخصات ر  جامعة المنكفية 41
  3115/3116الجامعة 

3115/3116 1 (18/1/3117) 
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 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
دليؿ ممخصات رسائؿ الماجستير  الممنكحة داخؿ  جامعة المنكفية 43

  3119/3114الجامعة 
3119/3114 1 (18/1/3117) 

دليؿ ممخصات رسائؿ الماجستير  كالدكتكراه   جامعة المنكفية 49
  1996/1997الممنكحة داخؿ الجامعة 

1997 3 (18/1/3117) 
دليؿ ممخصات رسائؿ الماجستير  كالدكتكراه   جامعة المنكفية 44

  1997/1998الممنكحة داخؿ الجامعة 
1998 1 (18/1/3117) 

ات رسائؿ الدكتكراه  لمسادة أعضاء دليؿ ممخص جامعة المنكفية 45
 ىيئة التدريس الحاصميف عمييا مف خارج الكطف 

1998 1 (18/1/3117) 

دليؿ ممخصات رسائؿ الماجستير  كالدكتكراه   جامعة المنكفية 46
  1994/1995الممنكحة داخؿ الجامعة 

1995 3 (18/1/3117) 
الدكتكراه  دليؿ ممخصات رسائؿ الماجستير  ك  جامعة المنكفية 47

  1991/1991الممنكحة داخؿ الجامعة 
1991 3 (18/1/3117) 

دليؿ ممخصات رسائؿ الماجستير  كالدكتكراه   جامعة المنكفية 48
  1989/1991الممنكحة داخؿ الجامعة 

1991 1 (18/1/3117) 

لمحات عف الدراسات العميا  عف عاـ  جامعة المنكفية 49
1994/1995  

1991 1 (18/1/3117) 

 (18/1/3117) 1 بدكف دليؿ شبكة الربط كالمعمكمات لجامعة المنكفية   جامعة المنكفية 51
 1998 1998/1999دليؿ العامميف بالكادر العاـ    جامعة المنكفية 51

/1999 3  (18/1/3117) 
القكاعد الخاصة بالتأديب لمسادة  أعضاء ىيئة  جامعة المنكفية 53

 التدريس
 (18/1/3117) 1 بدكف

 1991 1991/1999دليؿ البعثات كالمنح كالمؤتمرات   جامعة المنكفية 59
/1999 

1 (18/1/3117) 

 (18/1/3117) 1 1991 دليؿ التعميـ  محافظة المنكفية  54
 (18/1/3117) 1 1997 1996/1997المفكرة اإلحصائية لمعاـ الدراسى  الككيت  -كزارة التربية  55
 (6/3/3117)1 3115 ضاء ىيئة التدريسدليؿ أع  جامعة اسيكط  56
 (6/3/3117)1 3115 دليؿ الطالب لمتقكيـ كنظـ اإلمتحانات جامعة اسيكط 57

 (6/3/3117)1 3115 الميثاؽ األخالقى لمتقكيـ كنظـ اإلمتحانات جامعة اسيكط 58

ِىزت اٌيَٛٔىٛ اإللٍيّٝ              ٌٍزوثيخ  59
 فٝ اٌلٚي اٌؼوثيخ  

 (4/3/3118)1 1989 ك لمعممى البيكلكجيادليؿ اليكنسك

اٌيَٛٔىٛ، ِٕظّخ األُِ اٌّزؾلح ٌٍزوثيخ  61
 ٚاٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ 

 (4/3/3118)1 1991 ( المجمد األكؿ 36سجالت المؤتمر العاـ الدكرة )

 (4/3/3118)1 1999 دليؿ سبكة الربط كالمعمكمات لجامعة المنكفية  عبِؼخ إٌّٛفيخ    61
 (91/7/3118)1 1983-1987 دليؿ  ببميكجرافى بالرسائؿ  كندرية جامعة االس 63
 (91/7/3118)1 3114 دليؿ قسـ الجغرافيا كنظـ المعمكمات الجغرافية  جامعة االسكندرية   –كمية اآلداب  

 99 الجممة
 مجمة دراسات الخميج كالجامعات الخميجية

 1 1984 97العدد مجمة دراسات الخميج  1
 1 1985 41العدد ات الخميج مجمة دراس 3
 1 1989 3العدد مجمة الدارة 9
 1 1981 3العدد مجمة الدارة 4
 1 1979 3العدد مجمة الدارة 5
 1 1985 المدينة العربية 16العدد  مجمة منظمة المدف السعكدية 6
 3 1985 الندكة العممية الثانية مجمة دراسات الخميج 7
 1 )د.ت( السعكدية ندكة المدف جامعة الممؾ سعكد 8
 3 1991 جيكمكفكلكجية منخفضات شبو جزيرة قطر جامعة قطر)أحمد عبد السالـ (  9

 1 1986 91العدد جامعة الككيت 11
 1 1981 93العدد جامعة الككيت 11
 1 1989 الكثباف الرممية فى شبو جزيرة قطر الجزء األكؿ جامعة قطر)نبيؿ سيد إمبابى ( 13
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 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 1 1987 98العدد جامعة الككيت 19
) فتحى محمد مجمة دراسات الخميج  14

 مصيمحى(
 1 1984 أنشطة التجارة كالخدمات فى مراكز المدف السعكدية

) فتحى محمد ج مجمة دراسات الخمي 15
 مصيمحى(

 1 1984 تمكث  اليكاء بالمدينة السعكدية

) فزؾٝ ِغٍخ كهاٍبد اٌقٍيظ  :5

 ِؾّل ِظيٍؾٝ(

ِلْ اٌٍّّىخ اٌَؼٛكيخ كهاٍخ  فٝ إِىبٔبد 
 اٌّٛلغ

5989 5 

عبِؼخ ثٕغبىٜ ) عٛكح ؽَٕيٓ  57
 عٛكح 

أثؾبس فٝ عيّٛهفٌٛٛعيخ األهاػٝ اٌٍيجيخ 
 عيء أٚي

5977 5 

ٕغبىٜ ) عٛكح ؽَٕيٓ عبِؼخ ث 58
 عٛكح 

أثؾبس فٝ عيّٛهفٌٛٛعيخ األهاػٝ اٌٍيجيخ 
 عيء صبٔٝ

5977 5 

 5 :598 88اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 59

 5 5986 87اٌؼلك  عبِؼخ اٌىٛيذ 60

 5 5985 6اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 65

 5 5986 87اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 66

 5 5979 50اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 67

 5 5988 70اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 68

 5 :598 97اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 69

 5 5987 99اٌؼل عبِؼخ اٌىٛيذ :6

 5 5986 88اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 67

 5 5988 5:اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 68

 5 5989 :7اٌؼلك  عبِؼخ اٌىٛيذ 69

 5 5980 59اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 70

 6 5989 79اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 75

 5 5987 99اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 76

 5 5986 89اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 77

 5 5980 68اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 78

 5 5985 79اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 79

 5 5987 99اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ :7

 5 5980 60اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 77

 5 5980 58اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 78

 5 5987 98اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 79
 5 5988 7:اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 80
 5 5987 97اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 85
 5 5989 86اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 86
 5 5988 76اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 87
 5 5989 77اٌؼلك عبِؼخ اٌىٛيذ 88
ركضة السبمة دراسة فى الجغرافيا الحيكية كحماية البيئة  عبد الطيؼ بف حمكد النافع 89

 (14، العدد )
3116 1(6:/8/6059) 

 (8/6059/:6)1      ( )صورة(2العدد ) مجلة الدارة :8
 (8/6059/:6)1 ىػ1413 (9العدد قـ ) مجمة الدارة  87
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 (8/6059/:6)1 2010 (139العدد )  مجلة دراسات الخلٌج 88
 (8/6059/:6)1 2    ()صورة(261العدد) الجمعٌة الحغرافٌة الكوٌتٌة 89
 (8/6059/:6)1      ( )صورة(29العدد )  مجلة  البحوث والدراسات العربٌة 90
 (8/6059/:6)1      ( ) صورة(112العدد ) مجلة دراسات الخلٌج 95
 (8/6059/:6)1 1    ()صورة(255العدد) تٌةالجمعٌة الحغرافٌة الكوٌ 96
 (8/6059/:6)1      (11مجلة الجامعة العدد )  جامعة الملك سعود 97
 (8/6059/:6)1      مجلة الجامعة المجلد الثالث ) صورة( جامعة الملك سعود 98
 (8/6059/:6)1      (4العدد) مجلة الدارة 99
9: 

 الكوٌت -كلٌة العلوم اإلجتماعٌة 

التقٌٌم البٌئى ألثر األنشطة البشرٌة  فى 
ساحل منطقة جاذان بالمملكة العربٌة 

      (354السعودٌة العدد)

1(6:/8/6059) 

 جامعة الكوٌت  –كلٌة اآلداب  97
      المقدمة فى تقنٌات نظم المعلومات الجغرافٌة  عبد هللا على عبد الرحمن الصنٌع

1(16/8/3115) 
 (9/56/6059)5 5986 اٌؼلك اٌضبٔٝ ٌؼييي ، اٌَؼٛكيخ كاهح اٌٍّه ػجل ا 98
ِليٕخ اٌىٛيذ    كهاٍخ فٝ عغوافيخ اٌّلْ،  أحمد حسن إبراهيم  99

 ِغٍخ كهاٍبد اٌقٍيظ 
5986 5(6/5/6057) 

 –كمية اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعية  0:
 جامعة قطر 

( القكل العاممة فى 19مجمة الكمية العدد)
 قطر 

1991 1(3/1/3117) 
العدد  35مجمة العمـك اإلحتماعية  المجمد  جامعة  الككيت 5:

(9) 
1997 1 (18/1/3117) 

 (18/1/3117) 1 1998 135( الرسالة 18حكليات كمية اآلداب  ) جامعة  الككيت 6:
 (18/1/3117) 1 1999 88( الرسالة 19حكليات كمية اآلداب  ) جامعة  الككيت 7:
 (18/1/3117) 1 1991 لتربية العدد الرابع مجمة ا دكلة الككيت  8:
 (18/1/3117) 1 ىػ1419 (17مجمة األمف  العدد ) المممكة العربية السعكدية  9:
 (18/1/3117) 1 1985 ميناء الممؾ عبد العزيز الدماـ   فتحى  محمد مصيمحى  ::
نبيؿ سيد أمبابى   -جامعة قطر   7:

 كأحمد عبد السالـ    عمى 
 (13/3/3117)1 1991 جية منخفضات شبو جزيرة قطر جيمكرفكلك 

 (154)المصرية  الجمعية الجغرافية  الككيتية  العدد اليجرة إلى الدكؿ العربية كتغير مالمح القرية  فايز محمد العيسكل  8:
1999 1(91/7/3118) 

 71 اٌغٍّخ
 ِغٍخ األهطبك اٌغٛيخ

 5 6000 57اٌؼلك  اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 5
 7 6005 58  اٌؼلك اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 6
 6 6006 67   اٌؼلك اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 7
 5 6006 68  اٌؼلك اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 8
 5 6007 67    اٌؼلك اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 9
 6 6000 59  اٌؼلك اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ :
 5 6006 69    اٌؼلك ٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخا 7
 5 5999 56 اٌؼلك اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 8
 5 :600 7اٌؼلك  اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 9

 5 5999 57اٌؼلك اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌألهطبك اٌغٛيخ 50
 1 3118 13العدد  الييئة العامة لؤلرصاد الجكية 55
 1 1997 5العدد   لؤلرصاد الجكية الييئة العامة 56
 1 1996 4العدد   الييئة العامة لؤلرصاد الجكية 57
 1 3117 9العدد  الييئة العامة لؤلرصاد الجكية 58
رابطة األخصائيف الجكييف بالييئة  59

 العامة لؤلرصاد  الجكية
 (39/9/3115) 1 3115ديسمبر  (31نشرة بحكث األرصاد الجكية  المجمد ) 

رابطة األخصائيف الجكييف بالييئة  :5
 العامة لؤلرصاد  الجكية

 (39/9/3115)3 3114يناير   (18نشرة بحكث األرصاد الجكية  المجمد ) 
رابطة األخصائيف الجكييف بالييئة  57

 العامة لؤلرصاد  الجكية
 (39/9/3115)1 3119يناير   (17نشرة بحكث األرصاد الجكية  المجمد ) 

خصائيف الجكييف بالييئة رابطة األ 58
 العامة لؤلرصاد  الجكية

المؤتمر الخامس )) األرصاد  الجكية كالتنمية 
 المستدامة ((

فبراير  33-34
3111 

1(39/9/3115) 
رابطة األخصائيف الجكييف بالييئة  59

 العامة لؤلرصاد  الجكية
المؤتمر الرابع )) األرصاد الجكية  كالتنمية 

 لحادل كالعشريف ((المستدامة نحك القرف ا
 (39/9/3115)1 1999مارس  7-9

رابطة األخصائيف الجكييف بالييئة  60
 العامة لؤلرصاد  الجكية

نشرة بحكث األرصاد الجكية  المجمد الرابع 
 كالعشريف

3119 1(1/4/3115) 
رابطة األخصائيف الجكييف بالييئة  65

 العامة لؤلرصاد  الجكية
لمجمد الحادل نشرة بحكث األرصاد الجكية  ا

 كالعشريف
3116 1(1/4/3115) 

 (15/6/3116)1 3114أكتكبر ( 1مجمة األرصاد الجكية العدد ) الييئة العامة لؤلرصاد الجكية  66
 (15/6/3116)1 3119أكتكبر  (95مجمة األرصاد الجكية العدد ) الييئة العامة لؤلرصاد الجكية 67

 68 اٌغٍّخ
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 عدد النسخ تاريخ النشر ابأسـ الكت أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 ِغٍخ  ٚىاهح اٌيهاػخ

 5 )ك.د( :597رمويو أػّبي اٌمَُ ػٓ ػبَ  ٚىاهح  اٌيهاػخ/لَُ ٚلبيخ اٌّيهٚػبد  5
 5 :595 (5اٌّغٍخ اٌيهاػيخ اٌّظويخ اٌؼلك ) ٚىاهح  اٌيهاػخ 6
 5 5958 (5اٌّغٍخ اٌيهاػيخ اٌّظويخ اٌؼلك ) ٚىاهح  اٌيهاػخ 7
 5 5958 (6اٌّغٍخ اٌيهاػيخ اٌّظويخ اٌؼلك ) ػخٚىاهح  اٌيها 8
 5 5979 5977/:7اإلؽظبء اٌيهاػٝ ٌؼبَ  ٚىاهح  اٌيهاػخ 9
 5 5979 5977ِغّٛػخ ِؾؼو عٍَبد ػٓ ػبَ  ِغٌٍ ِليويخ إٌّٛفيخ :
 5 5967 اإلٔزبط اٌيهاػٝ فٝ ِظو اٌَيل أؽّل ِواك اٌجىوٜ 7
 5 5979 وزبة اٌيهاػخ إٌَٜٛ ٚىاهح  اٌيهاػخ 8
 5 5978 طؾيفخ اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ ِظٍؾخ اٌزغبهح ٚاٌظٕبػخ 9

 5 59:9 االلزظبك اٌيهاػٝ ٚىاهح  اٌيهاػخ 50
 5 5958 اٌّغٍخ اٌيهاػيخ اٌغيء األٚي ٚىاهح  اٌيهاػخ 55

 55 اٌغٍّخ

 994 (9جممة الدكالب رقـ )
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 ِغٍخ اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ (8ؽظو اٌلٚالة هلُ )                         
 

 
 

 

 

 

 

 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ

 ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ

 5 6057 (9:اٌؼلك هلُ )   ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 5

 6 6009 ( 68اٌؼلك هلُ )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 6

 5 6057 ( ::اٌؼلك هلُ )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 7

 6 5998 ( 7اٌؼلك هلُ )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 8

 5 6057 ( اٌغيء األٚي  5:اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 9

 5 6055 ( اٌغيء األٚي 97اٌؼلك هلُ )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ :

 5 6055 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 98اٌؼلك هلُ ) فيخٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوا 7

 5 :600 (  57اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 8

 5 6007 (  :5اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 9

 5 6008 (  60اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 50

 5 6009 (  9اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 55

 5 6008 (  8اٌؼلك هلُ ) س اٌغغوافيخٍٍٍَخ اٌجؾٛ 56

 5 6009 (  69اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 57

 5 6007 (  58اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 58

 5 6007 (  7اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 59

 6 5997 ( 6اٌؼلك هلُ )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ :5

 5 6008 (  65اٌؼلك هلُ ) غغوافيخٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌ 57

 5 6009 (  68اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 58

 5 6009 (  :6اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 59

 5 6050 (77اٌؼلك هلُ )   ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 60

 5 6055 ( 78اٌؼلك هلُ )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 65

 5 6055 (  :7اٌؼلك هلُ ) غوافيخٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغ 66

 5 6055 (  79اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 67

 5 6056 (  85اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 68

 5 6056 (  87اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 69

 5 6056 (  89اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ :6

 5 6056 (  97اٌؼلك هلُ ) وافيخٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغ 67

 5 6056 (  :8اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 68

 5 6056 (  88اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 69

 5 6056 (  98اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 70

 5 6056 (  :9اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 75

 5 6056 (  98اٌؼلك هلُ ) افيخٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغو 76

 5 6056 (  99اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 77

 5 6057 (  0:اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 78

 5 6056 (  78اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 79

 5 6005 (  :اٌؼلك هلُ ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ :7

 5 6050 (  70اٌؼلك هلُ ) يخٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغواف 77

 (7/4/3115)1 1998 (9العدد ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 78
 (7/4/3115)1 5999 (4العدد ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 79

لمسة كفاء فى تأبيف األستاذ الدكتكر محمد  الجمعية الجغرافية المصرية 80
 صفى الديف أبك العز

3115 1(14/4/3115) 

 (31/4/3115)1 3118  أعداد خاصة الجزء األكؿ  (51العدد) غوافيخ اٌؼوثيخاٌّغٍخ اٌغ 85
 (31/4/3115)1 3118  أعداد خاصة الجزء االثانى  (53العدد)  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 86
اٌّؼغُ اٌلٌٚٝ ٌٍغغوافييٓ رمليُ  هٚٔبٌلف أثٍل  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ 87

 ِٚؾّلِلؽذ عبثو
6056 5 (36/4/3115) 

 (36/4/3115)1 5997 (6اٌؼلك )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 88
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 (8ؽظو اٌلٚالة هلُ )ربثغ                                          

 

  

 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ

 (36/4/3115) 7 6009 (68اٌؼلك ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 89

 (36/4/3115)1 6055 (85اٌؼلك )  س اٌغغوافيخٍٍٍَخ اٌجؾٛ :8

 (36/4/3115)1 6056 (88اٌؼلك )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 87

 (36/4/3115) 6 6057 ( 5:اٌؼلك ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 88

 (36/4/3115) 7 6057 ( 9:اٌؼلك ) ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 89

 (36/4/3115) 6 6057 (::اٌؼلك )  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 90

 (36/4/3115)1 3114 ( 76اٌؼلك)  ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌغغوافيخ 95
 (36/4/3115)1 3117 ( 87ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌؼلك  )  اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 96
 (36/4/3115)1 3117 (86ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌؼلك  )   اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 97
 (36/4/3115)1 3116 (57اٌؼلك  )   اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 98
 (36/4/3115)1 3118 (59اٌؼلك  )   اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 99
 (36/4/3115)1 3119 ( 58اٌؼلك  )  اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ :9
 (36/4/3115)1 311 (59اٌؼلك  )   اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 97
أػؼبء اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ ،  كٌيً اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 98

 األطلاه اٌضبٌش
3119 1(36/4/3115) 

 (36/4/3115)1 3114 ( 507ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌؼلك  ) اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 99
 (36/4/3115)1 3116 (77ٍٍٍَخ اٌجؾٛس اٌؼلك  )   اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 0:
 (36/4/3115)1 3116 (79خ اٌجؾٛس اٌؼلك  )  ٍٍٍَ اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 5:
االرغب٘بد اٌغغوافيخ الطلاهاد اٌغّؼيخ  اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 6:

 اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ
3119 1(36/4/3115) 

 (36/4/3115)1 3117 كٌيً اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ  عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك 7:
 (36/4/3115)1 3111 ( طٛهح88اٌؼلك ) اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 8:
 (36/4/3115)1 1998 ( طٛهح70اٌؼلك ) اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌَؼٛكيخ 9:
 (17/5/3115)1 3119 (69العدد )  سمسمة البحكث الجغرافية ::
 (17/5/3115)1 3111 (91العدد )  سمسمة البحكث الجغرافية 7:
 (17/5/3115)1 3113 (49العدد )  سمسمة البحكث الجغرافية 8:
 (17/5/3115)1 3119 (33العدد )  سمسمة البحكث الجغرافية 9:
 (9/3/3116)1 3111 ( 93سمسمة بحكث جغرافية العدد )  الجمعية الجغرافية المصرية 70
 (6/3/3117)1 3114 (74سمسة البحكث الجغرافية العدد ) الجمعية الجغرافية المصرية  75
عية اأسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ ) الجم 76  (91/7/3118)3 3119 (38الجغرافية العدد )أسماء المحالت العمرانية سمسمة البحكث  الجغرافية المصرية 
 (91/7/3118)1 1976 سجؿ اإلنتاج العممى لمجغرافييف المصرييف الجمعية الجغرافية المصرية 77

 89 اٌغٍّخ
 ٌؼوثيخا اٌّغٍخ اٌغغوافيخ

 5 6055 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 98هلُ )  اٌؼلك اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 5

 5 6055 ( اٌغيء األٚي 97اٌؼلك هلُ )   اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  6

 5 6050 ( اٌغيء ااٌضبٔٝ :9اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  7

 5 6050 ( اٌغيء األٚي 99اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  8

 5 6009 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 98اٌؼلك هلُ ) خ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثي 9

 5 6009 ( اٌغيء األٚي 97اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  :

 5 6008 ( اٌغيء اٌضب96ٝٔاٌؼلك هلُ )   اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  7

 5 6008 ( اٌغيء األٚي  95اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  8

 5 6007 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 90اٌؼلك هلُ )  ٌؼوثيخ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ ا 9

 5 6007 ( اٌغيء األٚي89اٌؼلك هلُ )   اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  50

 5 :600 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 88اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  55

 5 6009 ( اٌغيء األٚي  89اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  56

 5 6008 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 88اٌؼلك هلُ )  اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ اٌّغٍخ  57

 5 6007 ( اٌغيء األٚي 85اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  58

 5 6007 ( اٌغيء اٌضبٔٝ  86اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  59

 5 6006 ( اٌغيء  اٌضب80ٝٔاٌؼلك هلُ )   اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  :5

 5 6005 ( اٌغيء األٚي 77اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  57

 5 6005 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 78اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  58

 5 5999 ( اٌغيء األٚي 77اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  59
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 (8ؽظو اٌلٚالة هلُ )ربثغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو بةأٍُ اٌىز أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ

 6 5998 ( اٌغيء اٌضبٔٝ  76اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  60

 6 5998 ( اٌغيء األٚي 75اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  65

 6 :599 (   68اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  66

 5 5999 (  67اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  67

 5 :599 ( :6اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  68

 (5/8/6059)5 5998 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 76اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  69

 (5/8/6059)5 5999 ( اٌغيء األٚي 77اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  :6

 (5/8/6059)5 6006 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 80ُ )اٌؼلك هل اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  67

 (5/8/6059)5 6008 ( اٌغيء اٌضبٔٝ 96اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  68

 (7/4/3115)1 1997 ( الجزء األكؿ39العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  69
 (7/4/3115)1 1998 ( الجزء األكؿ91العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  70
 (7/4/3115)1 1999 ( الجزء الثانى94العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  75
 (7/4/3115)1 3118 ( الجزء األكؿ51العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  76
 (7/4/3115)1 3118 ( الجزء الثانى53العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  77
 (7/4/3115)1 1997 نى( الجزء الثا91العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ  78
 (7/4/3115)1 1994 ( 36العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 79
 (14/4/3115)1 3118 ( الجزء األكؿ51العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ :7
 (14/4/3115)1 3113 األكؿ( الجزء 99العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 77
 (14/4/3115)1 3119 األكؿجزء ( ال41العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 78
 (14/4/3115)1 3119  الجزء الثانى (43العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 79
 (31/4/3115)1 3116 ( الجزء األكؿ47العدد) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 80
 (31/4/3115)1 3118 الثانى( الجزء 53العدد)  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 85
 (31/4/3115)1 3118 األكؿ( الجزء 51العدد) فيخ اٌؼوثيخاٌّغٍخ اٌغغوا 86
 (36/4/3115)1 1989 ( 65اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 87
 (36/4/3115)1 3119 الجزء الثانى ( 86اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 88
 (36/4/3115)1 3111 الجزء األكؿ (99ك هلُ )  اٌؼل اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 89
 (36/4/3115)1 3111 الجزء الثانى ( :9اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( :8
 (36/4/3115)1 3111 الجزء األكؿ ( 97اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 87
 (36/4/3115)1 3111 الجزء الثانى (98ٌؼلك هلُ )ا اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 88
 (36/4/3115)1 6056 الجزء األكؿ ( 99اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 89
 (36/4/3115)1 6056 الجزء الثانى  ( 0:اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 90
 (36/4/3115)1 6057 الجزء األكؿ ( 5:اٌؼلك هلُ )  (اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ 95
 (36/4/3115)1 6057 الجزء الثانى ( 6:اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ) اٌّظويخ( 96
 (9/3/3116)1 1981 ( 19العدد )    "قديـ" الجمعية الجغرافية العربية 97
ى الضكابط المناخية لزراعة الثان( الجزء 63العدد)  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 98

مصدات الرياح النباتية فى دلتا النيؿ كىكامشيا 
 الصحراكية 

3119 1(18/7/3116) 

ااألكؿ" عالقة الحرارة المتجمعة  ( الجزء 69العدد)  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 99
 بحصاد محصكلى القمح كاألرز بدلتا النيؿ 

3114 1(18/7/3116) 

الثانى" األنكاء كأثرىا فى عمميات ( الجزء 64العدد)  اٌؼوثيخاٌّغٍخ اٌغغوافيخ  :9
 الصيد البحرل بخميج أبك قير"

3114  1(18/7/3116) 
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األكلى" األخطار الحرارية عمى تربية ( الجزء 65العدد)  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 97
 األبقار فى كادل النيؿ كدلتاه 

3115  1(18/7/3116) 

الثانى" المتطمبات المناخية لتربية ( الجزء 66العدد)  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 98
 الدجاج فى مصر" 

3115 1(18/7/3116) 

األكؿ" المعالجات المناخية لممبانى ( الجزء 67العدد)  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌؼوثيخ 99
 مع التطبيؽ عمى مدينة كفر الشيخ " 

3116 1(18/7/3116) 

اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ِؾّل   0:
 ػٛع اٌَيل إٌَّي (

رجبيٓ وّيخ األِطبه ثّٕطمخ شّبٌٝ    ِووي  ِوٍٝ 
 ِطوٚػ  ثّظو 

605: 1(18/7/3116) 

  (18/1/3117) 1 3116 ( الجزء  األكؿ 48المجمة الجغرافية العربية العدد ) الجمعية الجغرافية المصرية  5:
 (18/1/3117) 1 3116 ( الجزء الثانى48المجمة الجغرافية العربية العدد )  رافية المصرية الجمعية الجغ 6:
 (18/1/3117) 1 3117 ( الجزء األكؿ 49المجمة الجغرافية العربية العدد ) الجمعية الجغرافية المصرية  7:
 (18/1/3117) 1 3117 الثانى  ( الجزء49المجمة الجغرافية العربية العدد )  الجمعية الجغرافية المصرية  8:
ظكاىر الجك الترابية كصحة اإلنساف فى شماؿ مصر "   إيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح  9:

 دراسة فى المناخ التطبيقى " ، الجزء األكؿ 
3118 1 (36/4/3117)  

طاقة الرياح فى مصرالمجمة الجغرافية العربية العدد  إيممى محمد حمادة ::
 ( الجزء الثانى .53)

3118 1(34/7/3118) 

ظكاىر الجك الترابية كصحة اإلنساف فى شماؿ مصر "  إيممى محمد حمادة 7:
دراسة فى المناخ التطبيقى" المجمة الجغرافية العربية 

 ( الجزء األكؿ .51العدد )

3118 1(34/7/3118) 

 (91/7/3118)1 1989 المجمة الجغرافية العربية ، العدد الخامس عشر  الجمعية الجغرافية المصرية 8:
 (91/7/3118)1 1974 ( 7المجمة الجغرافية العربية العدد ) الجمعية الجغرافية المصرية 9:
 (91/7/3118)1 1971 (4المجمة العربية العدد ) الجمعية الجغرافية المصرية  70

 (91/7/3118)1 1984 (16المجمة العربية العدد ) الجمعية الجغرافية المصرية  75

 (91/7/3118)1 1997 (91المجمة العربية العدد )  معية الجغرافية المصريةالج 76

 (91/7/3118)1 1999 ( الجزء                الثانى 94المجمة العربية العدد ) الجمعية الجغرافية  المصرية  77

 (91/7/3118)1 1998 جغرافية جديدة لممعمكر المصرم  خريطةندكة نحك  الجمعية الجغرافية المصرية 78

 (91/7/3118)1 3116 ( الجزء الثانى 48المجمة العربية  العدد ) الجمعية الجغرافية المصرية 79

 78 اٌغٍّخ
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 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ
 اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) األعٕجيخ( رٛاهيـ لليّخ

 5 59:6 ( 79اٌّغٍل هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  5

 6 59:7 (80اٌّغٍل  هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  6

 6 5977/:597 ( 90( ٚ )89اٌّغٍل هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  7

 5 5999 ( 76)اٌؼلك هلُ  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  8

 5 59:9 ( 78اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  9

 6 5978/5979 ( 96)ٚ ( 95اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  :

 5 59:5 ( 78اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  7

 6 5970/5975 ( 88) ( ٚ 87ؼلك هلُ )اٌ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  8

 6 ::59 ( 79اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  9

 5 59:7 (:7اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  50

 5 59:8 (77اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  55

 5 5980/5985 (98ٚ) ( 97اٌؼلك هلُ ) ألعٕجيخ( اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )ا 56

 5 5986/5987 (:9ٚ) (99اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  57

 5 5988/5989 (98ٚ) ( 97اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  58

 5 5976/5977 (:8ٚ) ( 89اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  59

 6 5978/5979 (88ٚ) (87اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  :5

 6 59:8/59:9 (86ٚ) ( 85اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  57

 5 5997 (70اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  58

 5 5998 ( 75اٌؼلك هلُ ) األعٕجيخ( اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) 59

 6 :598 ( 0:ٚ) ( 99اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  60

 5 88/5989 ( 6:ٚ) ( 5:اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  65

 6 5990  ( 7:اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  66

 6 5995  ( 8:اٌؼلك هلُ ) ٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( اٌّغٍخ ا 67

 7 5996  ( 9:اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  68

 6 5997  ( ::اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  69

غيء فٙوً  ِغٍخ اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ ، اٌ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( :6
 5968:5997اٌضبٔٝ 

59:6 5 

المجمة الجغرافية األجنبية قديـ االعدد   اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( 67
(66) 

1999 1(14/4/3115) 

 41 اٌغٍّخ
 اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) األعٕجيخ( رٛاهيـ ؽليضخ

 5 6005 (78اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  5

 5 5999 (76اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  6

 5 :599 (9:اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  7

 5 :599 ( 5اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  8

 5 6007 ( :7اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  9

 5 5997 ( 70اٌؼلك هلُ ) غٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( اٌّ :

 5 5999 (8:اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  7

 5 5998 ( 75اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  8

 5 5999 (76اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  9

 5 :599 (9:اٌؼلك هلُ )  اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  اٌّغٍخ 50

 5 5998 ( 7:اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  55
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 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ

 5 5997 (70اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  56

 5 5998 (75اٌؼلك هلُ )  افيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( اٌّغٍخ اٌغغو 57

 5 5999 ( 76اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  58
 5 6006 ( 79اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  59
 5 6007 (:7اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  :5
 5 6008 ( 77اٌؼلك هلُ ) افيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( اٌّغٍخ اٌغغو 57
 5 6009 (78اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  58
 5 :600 ( 79اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  59
 5 6007 ( 80اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  60
 5 6008 ( 85اٌؼلك هلُ ) افيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( اٌّغٍخ اٌغغو 65
 6 6009 ( 86اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  66
 5 6050 ( 87اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  67
 5 6056 ( 89اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  68
 5 6055 ( 88اٌؼلك هلُ ) افيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( اٌّغٍخ اٌغغو 69
 (7/4/3115)1 1994 (67االمجمد )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  :6
 (7/4/3115)1 3113 (75االمجمد ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  67
 (7/4/3115)1 1998 (71االمجمد ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  68
 (7/4/3115)1 3119 (76االمجمد )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  69
 (14/4/3115)1 1999 (73المجمة الجغرافية األجنبية العدد )  ٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( ا 70
 (8/6059/:6)5 6009 (86اٌؼلك هلُ )   اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  75
 (8/6059/:6)5 6050 (87)اٌؼلك هلُ   ٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ( ا 76
 (8/6059/:6)5 6055 ( 88 اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  77
 (8/6059/:6)5 6056 ( 89اٌؼلك هلُ )   اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  78
 (8/6059/:6)5 6057 ( :8اٌؼلك هلُ )   عٕجيخ( اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األ 79
( 6008-:598اٌزغيواد إٌّبفيخ اٌؾليضخ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ )األعٕجيخ(  :7

اٌّّىٓ رؤصيو٘ب ػٍٝ اٌيهاػخ فٝ الٍيُ اٌشّبي 

 اٌغوثٝ ِٓ ٔيغيويب 

6059 5(58/7/605:) 

، )األعٕجيخ(  ٌٕيغيويخاٌّغٍخ اٌغغوافيخ ا 77

) ػطيٗ ِؾّٛك ِؾّل  ( 5(  ّٔوح )9اٌؼلك )

 اٌطٕطبٜٚ

Effect  Of Growing Season 

Variations On Food Crop  In , 

North Western Nigeria 

6057 5(58/7/605:) 

78 MohamedE ,Hafez) Assessment of the Climatological 
Hazards on some Archaeological 

Sites In EL M inya G 
overnorateٌغّؼيخ اٌغغوافيخ ()ا 

3115 1(4/13/3117) 

 (91/7/3118)1 3116        ) العدد)المجمة األجنبية  الجمعية الجغرافية المصرية  79
 80 اٌغٍّخ



 
 

- 36 - 

 

 (8ؽظو اٌلٚالة هلُ )ربثغ                                        
 

 

 

 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ
 اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 
 7 5970 ( 7اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 5
 7 5975 ( 8) اٌؼلك هلُ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 6
 5 5976 (9اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 7
 5 5977 (:اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 8
 7 5978 ( 7اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 9
 7 5979 ( 8اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( :
 6 5977 (50اٌؼلك هلُ )  ٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ(اٌّغٍخ ا 7
 5 5978 ( 55اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 8
 6 5980 ( 56اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 9

 5 5985 ( 57اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 50
 7 5986 ( 58اٌؼلك هلُ ) ػوثٝ( اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) 55
 5 5987 ( 59اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 56
 6 5988 ( :5اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 57
 6 :598 (58اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 58
 6 5987 ( 59) اٌؼلك هلُ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 59
 5 5998 ( 60اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( :5
 7 5990 (66اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 57
 6 5995 ( 67اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 58
 7 5996 ( 68اٌؼلك هلُ ) اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 59
 6 5997 (69اٌؼلك هلُ )  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 60
 5 :597 ٍغً األٔزبط اٌؼٍّٝ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 65
الجزء  ثؾٛس ٔلٚح اٌّيبٖ فٝ اٌٛؽٓ اٌؼوثي اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 66

 األول
5999 5 

الجزء  اٌّيبٖ فٝ اٌٛؽٓ اٌؼوثي ثؾٛس ٔلٚح اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 67
 الثانى

5999 5 

 6 5988 ثؾٛس اٌّؤرّو اٌغغوافٝ اٌؼوثي اٌضبٔٝ اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ ) ػوثٝ( 68
 6 59:0 عغوافيخ اٌؼوة فٝ اٌؼظٛه اٌٍٛطٝ  ػجل اٌفزبػ ِؾّل ٚ٘يجخ 69
  5 5976 أشىبي اٌَفٛػ  ٔجيً ٍيل أِجبثٝ :6

 (14/4/3115)1 1999 (35العدد) ويخاٌّظاٌّغٍخ اٌغغوافيخ  67
 (91/7/3118)1 1999 ندكة عف الجغرافيا كمشكالت تمكث البيئة  الجمعية الجغرافية المصرية 68
 (91/7/3118)1 1999 نحك خريطة جغرافية جديدة لممعمكر المصرل الجمعية الجغرافية المصرية  69

 53 اٌغٍّخ
 افى()المكسـ الثقالمجمة الجغرافية المصرية 

 5 59:9 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  5
 5 59:7 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  6
 6 5997 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  7
 6 59:8 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  8
 6 59:0 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  9
 6 59:5 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  :
 5 59:6 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  7
 6 59:7 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  8
 6 5999 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  9

 5 5998 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  50
 5 :599 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  55
 5 5997 دراسات جيكمكرفكلكجية ؽَبْ ِؾّل ػٛع  56
 5 88/5990 المكسـ الثقافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  57

 6 5995 ندكة أزمة الخميج مف منظكر جغرافى اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  58

 5 59:6 المكسـ الثقافى  اٌّغٍخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ 59

 (9/56/6059) 5 :599 اٌّؾبػواد اٌؼبِخ "اٌٍُّٛ اٌضمبفٝ "   اٌغّؼيخ اٌغغوافيخ اٌّظويخ  :5

 1955، 1938أجنبى  3+ 33 اٌغٍّخ

 917 (4جممة الدكالب رقـ )
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 (5رقم ) بالدوالحصر                                                   
 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  5
 ٚاإلؽظبء

اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ اٌؾظو اٌشبًِ  اٌّغٍل اٌضبٔٝ 
ِؾبفظبد )االٍّبػيٍيخ،شّبي ٍيٕبء ، ثٛه ٍؼيل ، اٌغييح 

،اٌللٍٙيخ ،اٍٛاْ ،اٌٛاكٜ اٌغليل ،ثٕٝ ٍٛيف، ِطوٚػ 
ؽّو ،كِيبؽ ْ ٍٛ٘بط ، لٕب ، ،اٌغوثيخ ، اٌمب٘وح ، اٌجؾو األ

 اٌَٛيٌ ، اٌللٍٙيخ(

598: 57 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  6
 ٚاإلؽظبء

اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاإلٍىبْ ٚإٌّشآد اعّبٌٝ 
 اٌغّٙٛهيخ

599: 6 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  7
 ٚاإلؽظبء

 إٌزبئظ األٌٚيخ ٌٍزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاإلٍىبْ ٚإٌّشآد 
 ٌّؾبفظخ اٌجؾيوح

599: 5 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  8
 ٚاإلؽظبء

إٌزبئظ  إٌٙبئيخ  ٌٍزؼلاك  اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاإلٍىبْ ٚإٌّشآد  
 ٌّؾبفظخ اٌجؾيوح

599: 5 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  9
 ٚاإلؽظبء

 7 :599 اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاإلٍىبْ ٚإٌّشآد ٌّؾبفظخ اٌجؾيوح 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  :
 ٚاإلؽظبء

اٌّؤشواد اإلؽظبئيخ إللٍيُ) لٕبح اٌَٛيٌ ، أٍيٛؽ ، 
 شّبي اٌظؼيل

5978 7 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  7
 ٚاإلؽظبء

 7 5978 إٌَجخ اٌؼبِخ ٚاإلؽظبء

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  8
 ٚاإلؽظبء

ّٙٛهيخ اٌؼوثيخ اٌىزبة إٌَٜٛ ٌإلؽظبءاد اٌؼبِخ ٌٍغ
 اٌّزؾلح

59:7 5 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  9
 ٚاإلؽظبء

اٌىزبة إٌَٜٛ ٌإلؽظبءاد اٌؼبِخ ٌغّٙٛهيخ اٌؼوثيخ 
96/5988 

5989 5 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  50
 ٚاإلؽظبء

 5 :597 اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاإلٍىبْ ٌّؾبفظخ إٌّٛفيخ

ئخ اٌؼبِخ اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼج 55
 ٚاإلؽظبء

اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ اٌؾظو اٌشبًِ ِؾبفظبد ) اٌغوثيخ 
،اٌللٍٙيخ ،إٌّٛفيخ ،اٍيٛؽ ،اٌمٍيٛثيخ ،إٌّيب ،ِطوٚػ 

 ،اٌشوليخ ،اٌمب٘وح ( 

598: 9 

 5 5998 ؽوق اإلٍمبؽبد ٌَىبْ اٌؾؼو ٚاٌويف اٌّووي اٌليّٛ عوافٝ ثبٌمب٘وح 56
 5 6005 ع اإلؽظبئيخ ٌٍّوأح اٌّظويخاألٚػب اٌّغٌٍ اٌمِٛٝ ٌٍّوأح 57
 5 6009 اإلؽظبء اٌزطجيمٝ ِٕيوح  ؽَٕيٓ ٚآفوْٚ 58

 5 )ك.د( اإلؽظبء ٌٍؼٍَٛ اٌٍَٛويخ اٌَيل أثٛ شؼبشغ 59

 (8/6/6059) 5 5986 ِجبكئ فٝ ػٍُ اإلؽظبء   ِلٔٝ كٍٛلٝ   :5

( ػٓ اٌغّٙٛهيخ 5996/59:7اإلؽظبء اٌيهاػٝ ) ٚىاهح اٌيهاػخ 57
 يخ اٌّزؾلحاٌؼوث

59:7 5 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  58
 ٚاإلؽظبء

اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ فظبئئض اٌّجبٔٝ ٚاٌٛؽلاد اٌَىٕيخ ، 
 ِؾبفظخ إٌّٛفيخ(

598: 5(6:/8/6059) 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  59
 ٚاإلؽظبء

 (8/6059/:6)6 :597 اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاإلٍىبْ ، ِؾبفظخ إٌّٛفيخ

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  60
 ٚاإلؽظبء

اٌزؼلاك اٌؼبَ  اٌؾظو اٌشبًِ فظبئض اٌَىبْ ، ِؾبفظخ  
 إٌّٛفيخ

598: 5(6:/8/6059) 

اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ  65
 ٚاإلؽظبء

 (8/6059/:6)5 5996 اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاإلٍىبْ ٚاٌَّبوٓ  فٝ ِٕطمخ ػَيو

يٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ اٌغٙبى اٌّوو 66
 ٚاإلؽظبء

 (8/6059/:6)5 :598 ، إٌزبئظ إٌٙبئيخ فظبئض إٌّشؤد ، ِؾبفظخ إٌّٛفيخ

النتائج التفصلٌة التعداد العام للسكان والمساكن فى منطقة  مركز األقتصاد والتخطٌط 67
 عسٌر

     5(6:/8/6059) 

الجياز المركزل لمتعبئة العامة  68
 كاإلحصاء 

-1993 حصائى السنكلالكتاب اإل
1997 1(91/7/3118) 

النتائج النيائية لمتعداد العاـ لمسكاف كالمساكف لعاـ  السعكدية  –كزارة التخطيط  69
 ىػ1419

 (91/7/3118اصكرة) ىػ1419
عٍّخ 
 اٌزؼلاك

97 

 عغوافيخ اٌَيبؽخ

 (91/13/3114) 3 )د.ت( جغرافية مصر السياحية فاركؽ كامؿ عز الديف  5
 (8/6059/:6)1 3119 السٌاحة مقوماتها وتنشٌطها سعٌد مبارك محمد 6

 (8/6059/:6)1 2000 جغرافٌة مصر السٌاحٌة  ماجدة محمد جمعة 7

الهٌئة العلٌا للسٌاحة ووكلٌة  8
 ندوة السٌاحة والعولمةمستخلصات األوراق المقدمة فى   االمٌرسلطان للسسٌاحة

 (8/6059/:6)1 م 2004

(8/6059/:6)1 م2011 الحجر "عاصمة االثار فى جزٌرة العرب"، الجزء األول م القهٌدانتركى بن إبراهٌ 9  
 (8/6059/:6)1      أعمال ندوة األمن السٌاحى محمد بن صالح الربدى :

 (8/6059/:6)1      ندوة اإلعالم والسٌاحة الداخلٌة  الواقع وآفاق المستقبل الهٌئة العلٌا لسٌاحة 7

السياحة األمريكية، مجمة بحكث الشرؽ األكسط ،  إسماعيؿ إسماعيؿ يكسؼ 8
 (11العدد)

3113 1(6:/8/6059) 

 (36/4/3115)1 3119 آثار منطقة جازاف  السعكدية  –كزارة المعارؼ  9
 (18/1/3117)1 بدكف  السياحة فى جنكب سيناء محافظة جنكب سيناء  50
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 (5رقم ) بالدوالحصر تابع                                                   
 
 

 

                                 
 
 

 ػلك إٌَـ ربهيـ إٌشو أٍُ اٌىزبة أٍُ اٌّؤٌف ًٍََِ

 Tourist Statistics In formation  1981/1984 1(18/1/3117) مصر  –كزارة السياحة  55

 Minstry OF Tourism Statistical Bullentin مصر  –كزارة السياحة  56
V        NO      

 (18/1/3117)1 بدكف 

 Minstry OF Tourism Statistical Bullentin مصر  –كزارة السياحة  57
V          NO      

 (18/1/3117)1 بدكف 

 (13/3/3117)1 1996 السياحة قاطرة التنمية  لمصر المعاصرة عبد الفتاح مصطفى غنيمة  58

 (91/7/3118)1 3114 صر التنمية السياحية فى م مصيمحىماجدة محمد جمعة كفتحى محمد  59

 (91/7/3118)1 ىػ1433 لمحات عف السياحة فىالمممكة العربية السعكدية  كزارة األعالـ  السعكدية  :5

 (91/7/3118)1 3111 النظريات السكانية   أربابعبد المنعـ عمى إبراىيـ كمحمد إبراىيـ  57

 (91/7/3118)1 ىػ1433 احة الداخمية ندكة اإلعالـ كالسي الييئة العامة لممسياحة السعكدية  58

 (91/7/3118)1 ىػ1431 مدخؿ إلى صناعة السياحة  محمد قارل السيد  59

 (91/7/3118)1 3117 الفيـك كاحة النيؿ  ىناء نظير عمى 60

 (91/7/3118)1 3117 ببميكجرافيا الفيـك  ىناء نظير عمى 65

 33 الجممة

 جغرافٌة التنمٌة

5 

(8/6059/:6)1 (د.ت) التنمٌة البشرٌة فى المملكة العربٌة السعودٌة دفٌصل سالم الماج  
( المجمد 3المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط  العدد) معيد التخطيط القكمى  6

(32) 
3119 1(18/1/3117) 

( المجمد 6المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط  العدد) معيد التخطيط القكمى  7
(32) 

3118 1(18/1/3117) 

مقكمات كمعكقات التنمية البشرية                         محافظة جنكب سيناء  8
 فى المجتمعات الجديدة 

 (18/1/3117)1 )د.ت(

العمـ كالتنمية) مشركع ترابط الجامعات المصرية  المجمس األعمى لمجامعات 9
 كاألمريكية (

 (18/1/3117)1 )د.ت(

جامعة المنكفية  مركز تسكيؽ  :
 ات الجامعية الخدم

 البرنامج القكمى لمتنمية الريفية المتكاممة
 ) شركؽ( الجزء الثانى 

1999/1998 1(18/1/3117) 

( العدد 5المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيط المجمد ) مصر –التخطيط القكمى  7 (3 ) 3117 1(91/7/3118) 
 (91/7/3118)1 3117 الشباب كالصعكد الحضارل لمصر فتحى محمد مصيمحى 8
 (91/7/3118)1 3113 استراتجية محافظة القاىرة  فى مجاؿ التنمية الشاممة محافظة القاىرة 9

ـ 3113-1981برنامج التنمية األساسية القاىرة عاـ  فظة القاىرةمحا 50
 كنظرة مستقبمية

3113 1(91/7/3118) 

 11 الجممة 
 89 (9عٍّخ اٌلٚالة هلُ )
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 (6حصر الدكالب رقـ )                                         

تاريخ  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

 سمسمة عالـ المعرفة
 1 1978 رةأضكاء عمى الدراسات المغكية المعاص نايؼ خرما 1
 3 1989 حكمة الغرب برترانرسؿ )ترجمة فؤاد زكريا ( 3
المسرح كالتغير االجتماعي فى الخميج   إبراىيـ عبد اهلل غمكـ 9

 العربى
1986 1 

 1 1981 المكشحات االندليسية نيعنامحمد زكريا  4
 1 1989 نظريات التعميـ دراسة مقارنة عمى حسيف حجاج)ترجمة (  5
 1 1981 المساجد حسف مؤنس 6
 1 1978 تراث االسالـ ، القسـ الثالث حسف مؤنس ) ترجمة(  7
 1 1979 جمالية الفف  العربي عفيفى بيجت  8
 1 1983 اإلدماف مظاىره كعالجو عادؿ الدمرداش 9

 1 1978 الكاليات المتحدة كالمشرؽ العربي  أحمد عبد الرحيـ مصطفى 11
 1 1984 االستطاف الييكدل مشاريع عبد اهلل محمكد أميف 11
 1 1983 االيديكلكجية الصييكنية عبد الكىاب محمدالمسيرم 13
 1 1989 االيديكلكجية الصييكنية ، القسـ الثانى عبد الكىاب محمدالمسيرم 19
 1 1978 اتجاىات الشعر العربي المعاصر إحساف عباس 14
 (8/6059/:6)1 3116 صدار الثانىاأل دلٌل الخدمات السٌاحٌة الهٌئة العلٌا للسٌاحة 15

 (8/6059/:6)1 م2006 دلٌل اآلفاق محمد التكرٌتى 16

 (8/6059/:6)1 م2004 دلٌل مواقع االنترنت العربٌة منصور محمد محروس 17

(8/6059/:6)1      دلٌل المملكة السعودٌة  وزارة االعالم 18  

(8/6059/:6)1 (د.ت) ثقافة األطفال ،  هادى نعمان الهٌتى  19  

31 
 األصدار الثالث دلٌل الخدمات السٌاحٌة الهٌئة العلٌا للسٌاحة

3116 1(6:/8/6059) 

 اٌّغٌٍ اٌٛؽٕٝ ٌٍضمبفخ اٌىٛيذ 31

 ) ِٕٙلً ِؾّل ٔجٙبْ ٍٛيٍُ (

( " اٌزظٛيو 79ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌّؼوفخ  اٌؼلك )

 ٚاٌؾيبح 

5988 5(9/56/6059) 

 33 الجممة
 جغرافية البيئة

لكطنية المصرية لبرنامج  المجنة ا 1
 اإلنساف كالمحيط الحيكل ) مآب(

نشرة اعالمية عف برنامج  اإلنساف  
 كالمحيط الحيكل) مآب(

1994 5 

المجنة الكطنية المصرية لبرنامج   3
 اإلنساف كالمحيط الحيكل ) مآب(

نشرة اعالمية عف برنامج  اإلنساف كالمحيط 
 الحيكل) مآب(

1985 3 

ة المصرية لبرنامج  المجنة الكطني 9
 اإلنساف كالمحيط الحيكل ) مآب(

نشرة اعالمية عف برنامج  اإلنساف كالمحيط 
 الحيكل) مآب(

1984 1 

المجنة الكطنية المصرية لبرنامج   4
 اإلنساف كالمحيط الحيكل ) مآب(

نشرة اعالمية عف برنامج  اإلنساف كالمحيط 
 الحيكل) مآب(

1983 3 

المحميات الطبيعية فى مصر ) الرحمة  دةايممى محمد حممى حما 5
 العممية(

3117 1 

جغرافية البيئة بيف  التحديات العالمية   صبحى رمضاف فرج سعد  6
 كاستراتجية التنمية المستدامة

3111 1 

 1 )د.ت( دراسات فى البيئات الجغرافية عبد الفتاح محمد كىيبة 7
 1 1994 البيئة عمـ كسمكؾ  جياز شئكف البيئة 8
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 (6حصر الدكالب رقـ )تابع  

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
تكطف النشاط الصناعى كتمكث البيئة بالمدينة  محمد فتحى مصيمحى 9

 السعكدية
1984 1 

 1 1996 محاضرات فى جغرافيا البيئة إيممى محمد حممى حمادة  11
ػٛاك ؽبِل ٍِٛي ٚعّبي اٌَيل  11

 لٝػجل اٌجب
 (8/6/6059) 5 6009 ِؾبػواد فٝ اٌجيئخ

 (19/9/3115) 1 3113 البيئة كمشكالتيا  مف منظكر جغرافى إيممى محمد حممى حمادة  13
 (7/4/3115)5 )د.ت( محاضرات  فى جغرافيا البيئة   إيممى محمد حامى  حمادة  19
ػٛاك ؽبِل ٍِٛي ٚعّبي اٌَيل  14

 ػجل اٌجبلٝ
 (7/8/6059) 5 6009 ِؾبػواد فٝ اٌجيئخ

 (60/8/6059)1 )د.ت( دراسات محميةالزرانيؽ محافظة شماؿ سيناء 15
 (60/8/6059)1 1999 المحميات الطبيعية فى مصر جياز شئكف البيئة 16
مقاالت عف التمكث فى محطات القكل كمصافى  إبراىيـ صالح المعتاز 17

البتركااؿ كالنظافة العامة بالمممكة العربية 
 ةالسعكدي

1986 1(60/8/6059) 

 (8/6059/:6)1 6442 اساسيات عمـ البيئة الطيب أحمد مصطفى حياتى 18
محمد مدحت جابر عبد الجميؿ  19

 كمحمد صفى الديف أبك العز 
 (8/6059/:6)1 3116 معجـ المصطمحات الجغرافية كالبيئية

 (8/6059/:6)1      الصحة والبٌئة فى الجغرافٌا الطبٌة ) صورة( خلف هللا حسن محمد 31
 (55/9/6059)5 6057 (9ِغٍخ اٌغّؼيخ اٌؼلك ) اٌغّؼيخ اٌّظويخ ٌٍزغيو اٌجيئٝ 31
جون جرٌبٌن ) ترجمة(  أحمد   33

      ثقب األوزون مستجٌر
1(16/8/3115) 

 (16/8/3115)1      المجتمع صانع التلوث إبراهٌم خلبفة 39
أحمد زايد عبد اهلل  كمحمد ىانى  34

 سعيد
/3115 محاضرات فى المشكالت البيئية 

3116 
1(15/6/3116) 

اٌجورٛ ٍيٍيٛرٝ)روعّخ ِظطفٝ  35
 ػجل اٌٛاؽل ( 

 (91/11/3116)1 6009 ِؾّيخ اٌغٍف اٌىجيو
مصر )محمد غنيـ  –كزارة البيئة  36

 كىدل الشايب(
 (3/1/3117)3 )د.ت( التدخيف ييدد صحتؾ

 (3/1/3117)3 3114 جاياأنا ككككب األرض ...   كجداف لطفى  37
 (3/1/3117)9 3114 بيتنا األرض مصر   –كزارة البيئة  38
 (3/1/3117)6 )د.ت( تغبر المناخ مصر   –كزارة البيئة  39
 (18/1/3117)1 1991 طيكر مصر الشائعة   شريؼ بياء الديف  –برتؿ بركف  91
 (18/1/3117) 3 .ت()د نحك غدا بال إدماف جمعية منع المسكرات  بالمنكفية  91
أحمد ماىر  –جامعة المنكفية  93

 عبد الرؤكؼ  كآخركف 
 (18/1/3117)1 )د.ت( الكوارث البيئية السيول

 (13/3/3117)1 3116 (8مجمة التغير البيئي العدد )  الجمعية المصرية لمتغير البيئي  99
 (13/3/3117)1 1995 ياة )قائمة ببميكجرافية( إفساد البيئة .. أغتياؿ لمح السعكدية  –دار الفيصؿ الثقافية  94
جغرافية البيئة بين التحديات العالمية الراهنة  صبحى رمضان فرج سعد 95

 واستراتجيات التنمية المستدامة 
6435 3(62/6/6432) 

المجمة المصرية لمتغير البيئى المجمد الثامن العدد  الجمعية المصرية لمتغيرات البيئية  96
(3) 

6432 3(62/6/6432) 

المجمة المصرية لمتغير البيئى المجمد الثامن العدد  الجمعية المصرية لمتغيرات البيئية  97
(6) 

6432 3(62/6/6432) 

المجمة المصرية لمتغير البيئى المجمد الخامس العدد  الجمعية المصرية لمتغيرات البيئية  98
(6) 

6431 3(62/6/6432) 

المجمة المصرية لمتغير البيئى المجمد السادس العدد  رات البيئية الجمعية المصرية لمتغي 99
(3) 

6430 3(62/6/6432) 

إيٍّٝ ِؾّل ؽّبكح ٚعّبي اٌَيل  41
 ػجل اٌجبلٝ 

 (18/9/3117)1 3114 ِؾبػواد فٝ ِشىالد اٌجيئخ اٌطجيؼيخ 
الجغرافيا الصحية بيف اإليككلكجيا المرضية   محمد فرج عبد العميـ عالـ 41

 تراتجييات التنمية الصحية المستدامة كاس
3117 1(3/7/3118) 

 1 3119-3118 البيئة كدكر الشرطة فى حمايتيا صالح ىاشـ جمعة 43
 1 3119 المخدرات كأساليب المكافحة محمكد حسف محمد حسيف فرحات كنبيؿ  49
 1 3111 اليندسة الكراثية  مستجير كيمياـ  بينز ) ترجمة ( أحمد  44
( العدد 8المجمة المصرية لمتغير البيئى المجمد ) معية الجغرافية لمتغيرات البيئية الج 45

(1) 
3116 1(91/7/3118) 

 71 الجممة 
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 (6حصر الدكالب رقـ )تابع  

 

 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
  

 فمسفة ) فكر  ( الجغرافيا
 1 1979 فى تطكر الفكر الجغرافى محاضرات عبد الفتاح محمد كىيبة 1
 1 1977 محاضرات فى تطكر الفكر الجغرافى محمد محمد سطيحة 3
 1 1976 قرف مف  التطكر  الجغرافى شاكر خصبؾ )تعريب( 9
 3 3115 مناىج البحث الجغرافى فتحى محمد مصيمحى  4
 (91/13/3114)3 1994 مناىج البحث الجغرافى فتحى محمد مصيمحى 5
 1 3119 الدراسة الميدانية فى الجغرافيا ح عبد الجابر عيسيصال 6
 9 )د.ت( قاعة البحث سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 7
 1 3118 قاعة البحث أشرؼ حسيف محركس 8
 1 1989 األساليب الكمية  فى الجغرافيا فتحى عبد العزيز أبك راضى 9

 1 1978 البحث الجغرافى صفكح خير *11
 (8/3/3115)1 )د.ت( مناىج البحث مد حممي حمادة إيممى مح 11
شبؿ السيد البرم كمحمكد عبد  13

 المغنى المحاح
 (8/3/3115)1 3115/3114 اإلحصاء التطبيقي

 (8/3/3115)1 )د.ت( مكضكعات تطبيقية فى الدراسة الميدانية جماؿ السيد عبد الباقى  19
 (8/3/3115)1 3114 جغرافيااألساليب  اإلحصائية  كال عيس عمى إبراىيـ  14
 (7/4/3115)1 3115 األساليب الكمية فى الجغرافيا   إيممى محمد حامى  حمادة  15
 (8/6059/:6)1 3115 الجغرافٌا التطبٌقٌة حسن عبد العزٌزأحمد 16

بٌتركولد  ترجمة ) مضر خلٌل  17
 1997 الجغرافى خارج قاعات التدرٌس العمر وآخرون(

1(6:/8/6059) 

 (8/6059/:6)1 1981 اسالٌب البحث العلمى فوزى غراٌبة  وآخرون 18

(8/6059/:6)1 م2004 والجغرافٌا  اإلحصائٌةاألسالٌب  عٌسى على إبراهٌم  19  
(8/6059/:6)1 م1889 اسس البحث الجغرافى محمود محمد سٌف 31  
 (8/6059/:6)1 1989 مبادئ األحصاء الكصفى رمضاف حسيف عبد الرحيـ 31
اشكالية المنيج كجغرافية الحضر التطبيقية فى  جامعة البحريف  –كمية اآلداب  33

 ضكء تطكر نظـ المعمكمات كالتقنيات
1999 1(6:/8/6059) 

39 
 فتحى محمد أبو عٌانة

مدخل إلى التحلٌل اإلحصائى فى الجغرافٌا 
      البشرٌة

1(6:/8/6059) 

34 
 جودة فتحى التركمانى

ى النظرٌة والتطبٌقٌة أصول  البحث الجغراف
      )صورة(

1(6:/8/6059) 

 (8/6059/:6)1 )د .ت( الجغرافٌا التطبٌقٌة...)صورة( جمال الدٌن الدناصورى 35
 (8/6059/:6)1      البحث الجغرافى   محمد عبد الرحمن الشرنوبى 36
 (8/6059/:6)1      ة(الدراسة المٌدانٌة فى جغرافٌا العمران ) صور محمودعصفور والسٌد البدوى  37
 (55/9/6059)5 5975 اٌغغوافيب اٌزطجيميخ  عّبي اٌليٓ اٌلٔبطٛهٜ 38

 (16/8/3115)1      التحلٌل الجغرافى   عاطف حافظ سالمة  39
 (91/5/3117)1 3117 مناىج كأساليب البحث فى الجغرافيا  طالػ ػجل اٌغبثو ػيَٝ 91
 (3/7/3118)1 3115 ب الكمية فى الجغرافيا األسالي  إيممى محمد حامى  حمادة  91
 (91/7/3118)1 1991 البحث الجغرافى مناىجو كأساليبو صفكح خير  93
 (91/7/3118)1 بدكف التحميؿ اإلحصائى فى الجغرافيا البشرية فتحى محمد أبك عيانة 99
 (91/7/3118)1 3119 مناىج  البحث الجغرافى فتحى محمد مصيمحى 94
 (91/7/3118)1 1987 البحث العممى مناىجو كتقننياتو اف عمر محمد  زي 95
 (91/7/3118)1 1993 كتابة البحث العممى   عبد الكىاب إبراىيـ أبك سميماف 96
حممى محمد فكدة كعبد الرحمف  97

 صالح عبد اهلل
 (91/7/3118)1 1975 المرشد فى كتابة األبحاث

إسماعيؿ يكسؼ كحسف أبك غابة  98
 فىكأسامة لط

 (91/7/3118) 9 1998 مدخؿ إلى استخداـ الحاسب األلى فى الجغرافيا 
ِؾّل فّيٌ اٌيٚوخ   99

 ِٚؾّل إثوا٘يُ هِؼبْ 
اإلؽظبء ٚاألٍبٌيت اٌىّيخ فٝ اٌؼٍَٛ 
 اإلَٔبٔيخ 

1999 1(91/7/3118) 
 (91/7/3118)1 1998 أسس البحث الجغرافى  محمكد محمد سيؼ  41

 44 الجممة
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 (6الدكالب رقـ )حصر تابع  
 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 التخطيط اإلقميمي

 1 1986 محاضرات فى التخطيط اإلقميمي محمد الفتحى بكير 1
 1 )د.ت( التخطيط اإلقميمي عمى عبد الحي سرحاف  3
 1 1988 التخطيط اإلقميمي محمد خميس الذككة 9
 (8/6/6059)5 5988 زقطيؾ اإللٍيّٝ ٚأثؼبكٖ اٌغغوافيخاٌ ٚوخ ٌنِؾّل فّيٌ ا 4

كزارة التعمير كالمجتمعات  5
 العمرانية الجديدة

 1 1985 إعدد المخطط اإلرشادل لمقرية

(8/6059/:6)1 م1881 التخطٌط اإلقلٌمى وابعاده الجغرافٌة وكةلذمحمد خمٌس ا 6  
 (18/1/3117) 9 1999 دراسات فى التخطيط اإلقميمى فتحى محمد مصيمحى  7
 (18/1/3117)1 بدكف التخطيط اإلقميمى عمى  عبد الحى سرحاف  8
 (62/6/6432) 3 6432 التخطيط اإلقميممى من المنظور الجغرافى موسى فتحى موسى عتمم 9

 (91/7/3118)1 3111 التخطيط اإلقميمى فتحى محمد مصيمحى 11
 13 الجممة

 جغرافية الخدمات
 1 3111 جغرافية الخدمات حىفتحى محمد مصيم 1
 (18/1/3117) 1 بدكف المستشفيات الخمس السعكدية  -كزارة الصحة  3

 3 الجممة
 151 (6جممة الدكالب رقـ )
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تاريخ  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

 جغرافية العمراف
مير كالمجتمعات كزارة التع 1

 العمرانية الجديدة
 تـ الدمج 1 )د.ت( الساحؿ الشمالى

 5 3111 معمكر الصحارل المصرية  فتحى محمد مصيمحى 3
 1 3119 المنكفية طاقات متجددة فتحى محمد مصيمحى 9
كزارة التعمير كالمجتمعات  4

 العمرانية الجديدة
 1 1989 التعمير فى مصر

عات كزارة التعمير كالمجتم 5
 العمرانية الجديدة

 1 )د.ت( أكتكبر 6مدينة 

 1 3115 منطقة قناة السكيس عاطؼ حافظ سالمة  6
 3 1995 تخطيط المدينة العربية فتحى محمد مصيمحى 7
 (91/13/3114)5 1996 تجربة التعمير المصرية  فتحى محمد مصيمحى 8
 (91/13/3114)5 1995 تخطيط المدينة العربية فتحى محمد مصيمحى 9

تطكر العاصمة المصرية كالقاىرة الكبرل الجزء   فتحى محمد مصيمحى 11
 الثانى

3111 5(91/13/3114) 

تطكر العاصمة المصرية كالقاىرة الكبرل تجربة   فتحى محمد مصيمحى 11
 ـ3111ؽ. ـ إلى  4111التعمير مف 

1988 5(91/13/3114) 

 (91/13/3114)1 1996 اسة فى جغرافية المدف(القاىرة) القاىرة  الكبرل  در   جماؿ حمداف 13
محمد السيد غالب كيسرل  19

 الجكىرل
 (91/13/3114)1 )د.ت( جغرافية الحضر 

 1 1983 دراسات فى جغرافية المدف  أحمد عمى إسماعيؿ 14*
 1 1977 جغرافية المدف جماؿ حمداف 15
 1 1971 تخطيط كتنمية المجتمعات الحديثة سيد مرعي 16
 1 1965 جغرافيا العمراف طيات عبد القادر حمدلع 17
 1 1994 القرية المصرية الجزء األكؿ فتحى محمد مصيمحى 18
بحث مصكر ) الييراركية  الحجمية  لشبكة المدف  فتحى محمد مصيمحى 19

 العربية(
 1 )د.ت(

 1 1975 إنماط كنماذج المدف الكبرل  عبد المة عمى العبادل 31
 1 1974 تخطيط المدف فى السكداف العبادل عبد المة عمى 31
 1 1986 البرارم عمر الفاركؽ سيد رجب 33
 1 1988 تطكر العاصمة المصرية فتحى محمد مصيمحى 39
نسمات عبد القادر ك سيد محمد  34

 التكنى
 1 1988 فى تصميـ كتخطيط المناطؽ السكنية

الكبرل ، الجزء  تطكر العاصمة المصرية كالقاىرة  فتحى محمد مصيمحى 35
 الثانى

1999 3(7/4/3115) 

المنكفية طاقات بشرية متجددة كسقكؼ تنمكية  فتحى محمد مصيمحى 36
 متغيرة

3119 1(31/4/3115) 

 (31/4/3115)1 1997 طنجة بكابة إفريقيا ، دراسة فى جغرافية المدف عزيزة محمد عمى بدر 37
38 

(36/4/3115)1 م3891 تخطٌط المدن أحمد خالد عالم  

وزارة التعمٌر والمجتمعات  39
 العمرانٌة الجدٌدة

المدن الجدٌدة عالمات مضٌئة على  خرٌطة 
(36/4/3115)1 م3898 مصر  



 
 

- 44 - 

 (  7)الدكالب رقـ حصر تابع                   

تاريخ  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

91 
 عزٌزة محمد على بدر

دراسة فى جغرافٌة   فرٌقٌاا طنجة  ــ بوابة
 م3881 المدن

1(36/4/3115) 

91 
 (36/4/3115)1 م3811 جغرافٌة المدن جمال حمدان

93 
 (36/4/3115)1 م3811 النمو الحضرى محمود الكردى

99 
 (36/4/3115)1      دراسات فى جغرافٌة المدن أحمد على اسماعٌل  

94 
 (36/4/3115)1      جغرافٌة العمران فتحى محمد مصٌلحى

95 
 (36/4/3115)1      اإلسكان فى مصر  وزارة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 (36/4/3115)1 3114 الدراسات العمرانية المعاصرة إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 96

97 
 (36/4/3115)1      جغرافٌا العمران الرٌفى )صورة( أحمد البدوى محمد الشرٌعى

98 
 (36/4/3115)1      رافٌة االستطان  الرٌفى )صورة(جغ السٌد خالد المطرى 

99 
 (36/4/3115)1      المخطط الهٌكلى ألبها الحضرٌة ) صورة( عادل إسماعٌل

 (4/5/3115)1 1994 القرية المصرية ، الجزء األكؿ  فتحى محمد مصيمحى 41
( 31المعمكر المصرل فى مطمع القرف )  فتحى محمد مصيمحى 41

تنمية كنخطيط القرية ، الجزء بيف مشاكؿ ال
 األكؿ

1991 1(4/5/3115) 

 1 1993 تخطيط كبناء المدف فى المناطؽ الحارة  )ترجمة داكد سميماف المنير( أ . ريمثا 43
 (16/8/3115)1      جغرافٌة  الربف والعمران الرٌفى  فتحى محمد مصٌلحى  49
 (18/1/3117) 9 1995 تخطيط المدينة العربية  فتحى محمد مصيمحى  44
 (18/1/3117) 1 بدكف البحث فى جغرافية المدف  فتحى محمد مصيمحى  45
 (18/1/3117) 1 بدكف التخطيط العمرانى لمدينة سانت كاتريف فتحى محمد مصيمحى  46
 (18/1/3117) 3 1995 دراسات فى تعمير الصحارل  فتحى محمد مصيمحى  47
ارل المصرية كالخركج معمكر الصح فتحى محمد مصيمحى  48

 الصحراكل ، الجزء الثالث  
1995 1 (18/1/3117) 

 (6/3/3117)1 3116 جغرافية المدف فتحى محمد مصيمحى 49
جغرافية العمران من منظور جغرافى وتنموى  فتحى محمد مصيمحى 51

 معاصر
6445 3(62/6/6432) 

 (1/3/6438)3 بدكف زطٛهحعغوافيخ اٌويف ِٕٙغيبد ٚلؼبيب ِ طالػ ػجل اٌغبثوػيَٝ  51
 (91/7/3118)1 1954/1995 سيكةالعمراف كخصائص المسكف التقميدل فى   فاتف محمد البنا  53
 (91/7/3118)1 1989 تنميط كتخطيط المستكطنات الريفية  صالح عبد الجابر عيس  59

 (91/7/3118)1 1995 تخطيط المدينة العربية   فتحى محمد مصيمحى 54

 (91/7/3118)1 1988 تطكر العاصمة المصرية كالقاىرة الكبرل حمد مصيمحىفتحى م 55

 (91/7/3118)1 3111 الجزء الثانى تطكر العاصمة المصرية كالقاىرة الكبرل  فتحى محمد مصيمحى 56

 (91/7/3118)3 3119 المنكفية طاقات بشرية متجددة فتحى محمد مصيمحى 57
 (91/7/3118)1 بدكف الفقر فى القرية المصرية  تكزيع عبد الباسط  عبد المعطى  58

 (91/7/3118)1 1989 المدف كثركات الشعكب كحسنى صالح جيف جاككبز )ترجمة ( ىادل أبك غزالة  59

 (91/7/3118)1 1989 كظائؼ المدف المصرية  أحمد محمد عبد العاؿ  61

 (91/7/3118)صكرة  1 1974 عمـ االجتماع الحضرل كالمدف المصرية  زيداف عبد الباقى  61
 (91/7/3118)صكرة  1 بدكف كتطبيؽ(مقدمة لدراسة المجتمعات البدكية ) منيج  محمد عبده محجكب 63
 (91/7/3118)صكرة  1 1979 دراسات فى عمـ االجتماع الريفى كالحضرل  محمد الجكىرل  كآخركف 69

 91 الجممة
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 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 جغرافية السكاف

 1 1961 عالمنا المتطكر ددلى ستامب )ترجمة محمكد مكسي 1
 5 )د.ت( جغرافيا السكاف عمى عبد الحى سرحاف 3
دراسة ايككلكجية عمى متغيرات النمك السكانى  فاطمة عبد العزيز الحمداف 9

 بمدينة جدة 
1987 1 

 1 3115 جغرافيا السكاف الجزء األكؿ عاطؼ حافظ سالمة  4
ترجمة محمد نبيؿ كاحمد سيؼ  5

 النصر
 1 1985 تكامؿ المتغيرات السكانية  فى تخطيط التنمية

 (91/13/3114)1 1981 دراسات فى جغرافية السكاف  عباس فاضؿ السعدل 6
 (55/9/6059)5 5979 كهاٍخ كيّٛغوافيخٍىبْ اٌٍّّىخ اٌؼوثيخ اٌَؼٛكيخ  ِؾّل أؽّل اٌوٚيضٝ 7

 (55/9/6059)5 5980 عغوافيخ اٌَىبْ فزؾٝ ِؾّل أثٛ ػيبٔخ 8

 (3/1/3117)3 1983 الرصيد السكانى  لدكؿ الخميج العربية حسف الخياط  9
 (62/6/6432)3 6434 المشكمة السكانية ومستقبل مصر فتحى محمد مصيمحى 11
 (91/7/3118)1 3119 راؽسكاف الع عباس فاضؿ السعدل 11
 (91/7/3118)1 3111 النظريات السكانية   إبراىيـ أربابعبد المنعـ عمى إبراىيـ كمحمد  13

 17 الجممة
 مساحة كخرائط 
 4 3116 مدخؿ فى المساحة المستكية الجزء األكؿ سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 1
 3 3111 المسح األرضى سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 3
 1 3116 المساحة المستكية الجزء األكؿ سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 9
 1 3119 مبادئ الخرائط كالمساحة سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 4
 5 3114 كاألطالس قراءة الخرائط  سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 5
 1 3114 قراءة كتحميؿ الخرائط سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 6
 5 3117 الخرائط  الكنتكرية مير إسماعيؿ السيد السنباكلس 7
 1 3114 خرائط  مساقط ال GIS برنامج  سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 8
 3 )د.ت( الطرؽ الفنية فى رسـ الخرائط سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 9

 1 3118 محاضرات فى المساحة الجيكديسية سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 11
 1 3114 مساقط الخرائط سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 11
 1 ))د.ت( خرائط التكزيعات  الجزء األكؿ سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 13
محاضرات فى خرائط الطقس كالمناخ كاألرصاد  سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 19

 الجكية
3119 3 

 1 1995 محاضرات فى المساحة  ماىر الميثي 14
 1 3111 األساليب الحديثة فى المساحة براىيـ السجاعىإ 15
 1 )د.ت( محاضرات فى مبادئ الخرائط  نصر الديف محمكد سالـ  16
 1 )د.ت( قراءة الخرائط كاألطالس عالء الديف عمكاف 17
 1 1975 مساقط الخرائط الجغرافية نقكال إبراىيـ *18
 1 3114 الكرتكجرافيا عالء الديف عمكاف 19
 1 1991 خرائطلكرات فى اذم محمكد عاشكر 31
نصر السيد نصر كالسيد السيد  31

 الحسينى
 1 3111 ـ الخرائط كالمساحةمع

 1 3114 الخريطة الكنتكرية محمد صبرم محسكب 33
 1 1977 خرائط التكزيعات الجغرافية محمد محمد سطيحة 39
 1 )د.ت( لطقس كالمناخمحاضرات فى األرصاد كخرائط ا جماؿ السيد عبد الباقى 34
 1 )د.ت( تدريبات عممية عمى اساليب  البحث الكارتكجرافى سامى إبراىيـ عبد الرحمف 35
 1 3113 أطالس مع التطبيؽ عمى المنكفية )مشركع كتاب(  فتحى محمد مصيمحي 36
 (8/6/6059)5 5998 اٌقويطخ اٌىٕزٛهيخ رفَيو٘ب  ٚلطبػبرٙب  أؽّل أؽّل ِظطفٝ  37

 (8/6/6059) 5 ك.د(( اٌزؾٍيً اٌّىبٔٝ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت اآلٌٝ بي اٌَيل ػجل اٌجبلٝعّ 38

 (7/4/3115)1 3119 األرصاد الجكية مدخؿ إلى خرائط الطقس كالمناخ إيممى محمد حامى  حمادة  39
 -الطبكغرافية –محاضرات فى األطالس  التعممية  ماىر عبد الحميد  الميثى 91

 الكطنية
 (7/4/3115)1 )د.ت(
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 (7رقـ ) بالدكالتابع  حصر 

 

 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 (7/4/3115)1 )د.ت( محاضرات فى األطالس إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 91
 (7/4/3115)1 1997 ممحؽ تحميؿ محتكيات األطالس  اسماعيؿ يكسؼ اسماعيؿ 93
 (7/4/3115)1 1997 الطبكغرافية ممحؽ الخرائط اسماعيؿ يكسؼ اسماعيؿ 99
 (7/4/3115)1 1997 محاضرات فى تصميـ كانتاج الخرائط اسماعيؿ يكسؼ اسماعيؿ 94
35 

 أحمد أحمد مصطفى
الخرائط الكنتكرية إنشاؤىا كتفسيرىا كقطاعاتيا 

م2012 كتطبيقاتيا  
1(26/4/2015)  

م2000 الخرائط الكنتكرية تفسيرىا كقطاعاتيا  أحمدأحمد مصطفى 36  1   (26/4/2015)  

31 

(26/4/2015)1 1869 الجغرافيا العممية كالخرائط أحمد نجـ الديف فميجة  
 
 
 

(26/4/2015)1 )د.ت( الجغرافٌا العملٌة والخرائط أحمد نجم الدٌن فلٌجة 39  
زكى محمد نور/ نصر الدٌن بدوي  99

      الخرائط الجغرافٌة تصمٌم وانتاج محمد
1(26/4/2015) 

سامح عبد الوهاب/ عبد الفتاح  41
 م2009 اسس علم الخرائط والمساحة صدٌق عبد الاله

1(26/4/2015) 

 (26/4/2015)1 (د.ت) الجغرافٌا العملٌة وقراءة الخرائط  محمدمحمد سطٌحة 41

 (26/4/2015)1 م2009 مدخل إلى علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافٌة ناصر محمد بن سلمى 43

(26/4/2015)1      مبادئ الخرائط والمساحة زٌادى إبرهٌم 49  
محمد صبحى عبد الحكٌم وماهر عبد  44

      علم لخرائط الحمٌد اللٌثى
1(26/4/2015) 

 (26/4/2015)1 م2005 علم الخرائط نجٌب عبد الرحمن وحسٌن مجاهد 45

 (26/4/2015)1      المساحة الطبوغرافٌة على شكرى وآخرون 46

 (26/4/2015)1      المساحة المستوٌة كرى وآخرونعلى ش 47

نصر السٌد نصر  والسٌد السٌد  48
 الحسٌنى 

 (26/4/2015)1     -     علم الخرائط والمساحة

(26/4/2015)1 )د.ت( مقدمة المساحة ناجى فهٌم أنطوان 49  
تقدٌم محمد  –محمد إبراهٌم شرف  51

 )د.ت( لجغرافٌةدراسات فى مساقط الخرائط ا خمٌس الذوكة
1(26/4/2015) 

 (26/4/2015)1 )د.ت( المساحة المستوٌة كلٌم فرح حنا 51

(26/4/2015)1      تطبٌقات الحاسب اآللى عالء عزت شلبى 53  
 (26/4/2015)1      المساحة والخرائط فتحى عبد العزٌز أبو راضى 59

تقدٌم محمد  –محمد إبراهٌم شرف  54
 خمٌس الذوكة

 (26/4/2015)1 (د.ت( ى مساقط الخرائط الجغرافٌةدراسات ف

 (36/4/3115)1 1996 مذكرات فى الخرائط كالتمرينات إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 55
 (36/4/3115)1 1997 ممحؽ تحميؿ محتكيات األطالس إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 56
 (36/4/3115)1 1997 الدراسات الفنية لمخريطة بالطرؽ اليدكية إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 57
 (36/4/3115)1 1998 البحث كالتحميؿ الكارتكجرافى)صكرة( إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 58
 (36/4/3115)1 1999 تصميـ كقراءة كتحميؿ الخرائط)صكرة( إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 59
 (36/4/3115)1 )د.ت( )صكرة(مذكرة فى خرائط األغراض الخاصة محمد إبراىيـ محمد  61
كسمكل  يكسؼ إسماعيؿ إسماعيؿ 61

 محمد بكير
نتاج الخرائط  (36/4/3115)1 1999 )صكرة(ممحؽ فى تصميـ  كا 

 (36/4/3115)3 1998 ممحؽ الخرائط الطبكغرافية)صكرة( إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 63
 (36/4/3115)1 )د.ت( محاضرات فى األطالس إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 69
راض الخاصة التعداد السكانى خرائط األغ إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 64

 )صكرة(كالمساحى
7/3113 1(36/4/3115) 

مذكرة فى مبادئ الخرائط كالخريطة  إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 65
 )صكرة(الطبكغرافية

(1438/
1439) 

1(36/4/3115) 

 (36/4/3115)1 1998 دراسات فنية ، الرسـ اليدكل إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 66
 (36/4/3115)1 11/3113 )صكرة(خرائط األغراض الخاصة إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 67
 (36/4/3115)1 3/3113 )صكرة(خرائط األغراض الخاصة إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 68
 (36/4/3115)1 11/3113 )صكرة(خرائط األغراض الخاصة إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 69
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 (7رقـ ) بالدكالتابع  حصر 

 
 
 

 عدد النسخ النشر تاريخ أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 (36/4/3115)3 1997 ممحؽ تصميـ كانتاج الخرائط إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 71
 (36/4/3115)3 )د.ت( محاضرات فى الجغرافيا العممية كالخرائط إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 71
 (36/4/3115)3 1998 مبادئ الخرائط كالمساحة الجزء الثانى إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 73
مذكرات فى مبادئ المساحة كمبادئ  يؿ يكسؼ إسماعيؿإسماع 79

 الخرائط 
1998 3(36/4/3115) 

 (36/4/3115)3 )د.ت( محاضرات فى خرائط التكزيعات إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 74
 (36/4/3115)1 1999 الممحؽ فى تصميـ كتحميؿ األطالس  إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 75
 (36/4/3115)1 )د.ت( ةالمساحة التصكيري عمى شكرل كآخركف 76
77 

 نعماف محمد صياـ  
الخريطة السياحية فكائدىا كطرؽ 

      إعدادىا  )صكرة(
1(36/4/3115) 

78 
 إبراىيـ  محمد الحمادل 

أساسيات بناء الخارطة السياحية  ) 
      صكرة(

3(36/4/3115) 

 (36/4/3115)1      المساحة التصكيرية عمى رضكاف  79
ر كمحمد عبد الرحمف محمكد عصفك  81

      الخرائط كمبادئ المساحة   الشرنكبي
1(36/4/3115) 

براىيـ أحمد  81       قكاعد الجغرافيا العممية  رزقانةمحمد متكالى مكسى كا 
1(16/8/3115) 

 (16/8/3115)1      الخريطة بالحاسب الشخصى   إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ   83
 (5/4/3116)1 ـ3116 الخرائط كاألطالس  أنتاج إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 89
محاضرات فى أسس الصكر كالخرائط  محمد ىانى سعيد 84

 الجكية 
 (15/6/3116)1 بدكف

 (31/8/3116)1 3114 إنتاج الخرائط كاألطالس  إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ  85
 (31/8/3116)1 3115 إنتاج الخرائط كاألطالس  إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ  86
 (18/1/3117) 1 بدكف الخرائط الديف عمكاف عالء 87
محاضرات فى األرصاد الجكية كخرائط  ىجماؿ السيد عبد الباق 88

 الطقس كالمناخ 
 (13/3/3117)1 بدكف

عبد المنعـ محمد عامر ، كمحمد  89
 حمادة شمبى

 (13/3/3117)1 1994 محاضرات فى األرصاد الجكية
 (62/6/6432)3 6432/6432 ئط واألطالسانتاج الخرا إسماعيل يوسف إسماعيل 91
 (62/6/6432)3 6432/6432 دراسات فنية فى الخرائط  إسماعيل يوسف إسماعيل 91

 (62/6/6432)3 6435 انتاج الخرائط واألطالس إسماعيل يوسف إسماعيل 93

 (62/6/6432)3 6430 انتاج الخرائط واألطالس إسماعيل يوسف إسماعيل 99

 (62/6/6432)3 6432/6432 (6خرائط ) إسماعيلإسماعيل يوسف  94

 (62/6/6432)3 بدون خرائط التوزيعات أمانى عطية أحمد اإلمام  95

 (62/6/6432)3 بدون خرائط التوزيعات عالء الدين عموان  96

 (62/6/6432)3 6432 المساحة     وتطبيقاتها محمود فوزى محمود فرج 97

ات فى األرصاد الجكية كخرائط محاضر  جماؿ السيد عبد الباقى 98
 الطقس كالمناخ 

 (38/9/6432) 8 بدكف
 (91/11/3117)3 3114 اٌقوائؾ اٌىٕزٛهيخ هٍُ ٚرؾٍيً أؽّل ػجل اٌَالَ ػٍٝ ؽَٕيٓ 99

 (91/5/3117) 5 بدكف اٌقوائؾ اٌزفظيٍيخ  فوطمحمكد فكذل محمكد  111
 (91/11/3117)5 3114 طجٛغوافيخ ِؾبػواد فٝ اٌقوائؾ اٌ أؽّل ػجل اٌَالَ ػٍٝ ؽَٕيٓ 111
ٍبِٝ إثوا٘يُ ػجل اٌوؽّٓ/ ِؾّٛك  113

 فٛىٜ
 (91/11/3117)1 بدكف اٌَّؼ ٚاٌوطل األهػٝ

 (6/2/6438)  3 6432 المساحة المستوية محمود فوزى محمود فرج 119
 (6/2/6438)  3 6431 المساقط والمساحة الجيوديسية محمود فوزى محمود فرج 114

 (6/2/6438)  3 بدون محاضرات فى الخرائط الطبوغرافية بد السالم عمى حسنينأحمد ع 115
 143    الجممة



 
 

- 48 - 

 (7رقـ ) بالدكالتابع  حصر 
 

 
 
 
 

 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 نظـ معمكمات جغرافية كاستشعار عف بعد

 9 3119 يةأساليب كمية فى الجغراف سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 1
 5 3114 الحاسب اآللى فى الجغرافيا  الجزء األكؿ سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 3
 1 3119 تحديث الخرائط  سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 9
 3 3117 طرؽ تقنية فى رسـ الخرائط الجزء األكؿ سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 4
 3 3118 ائط الجزء األكؿترقيـ الخر  سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 5
نتاج الخرائط سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 6  3 3119 تصميـ كا 
 4 3114 مدخؿ فى الجغرافيا العممية كالخرائط الرقمية سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 7
 1 3111 نظـ المعمكمات الجغرافية سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 8
 1 3111 برمجة نظـ المعمكمات الجغرافية سمير إسماعيؿ السيد السنباكل 9

 1 1996 مدخؿ ألى نظـ المعمكمات الجغرافية يكسؼ إسماعيؿإسماعيؿ  11
 1 )د.ت( الفمؾ الحقمى كالمسح الجكل التصكيرل الجزء األكؿ حاتـ سيد الطكيؿ 11
الصكرة الجكية كالفضائية كالمساحة الجكية  عالء الديف عمكاف 13

 التصكيرىة
3118 9 

 1 3117 تحميؿ صكر جكية كفضائية عالء الديف عمكاف 19
14 

 المدخل الى استخدام الحاسب اآللى جامعة عٌن شمس
3119/
3111 

1(6:/8/6059) 

 (8/6059/:6)1 2005 اسس الصور الجوٌة واالستشعار عن بعد عبد الفتاح صدٌق  عبد الاله 15
 (8/6059/:6)1 1889 الصور الجوٌة اسماعٌل فرٌدة 16
 (8/6059/:6)1 م2004 نظم المعلومات الجغرافٌة عاطف حافظ سالمة 17
(8/6059/:6)1 م2011 نظم المعلومات الجغرافٌة محمد إبراهٌم محمد شرف 18  
 محمد الخزامى عزٌز 19

(8/6059/:6)1 م1882 نظم المعلومات الجغرافٌةمعجم    
31 

 محمد الخزامى عزٌز
 

(8/6059/:6)1 2000 نظم المعلومات الجغرافٌة  

(8/6059/:6)1      التصوٌر الجوى أسس وتطبٌقات سعد ابو راس الغامدى 31  
33 

 فوزى سعٌدعبد هللا كباره
مقدمة فى نظم المعلومات الجغرافٌة وتطبٌقاتها 

 الحضرٌة والبٌئٌة
ه1419

(8/6059/:6)1 ـ  
(8/6059/:6)1 م2001 نظم المعلومات الجغرافٌة بدر الدٌن طه عثمان 39  
34 

 الفضاء )هذا العالم الجدٌد( عٌس طنوسى
      
     

1(6:/8/6059) 

 (8/6059/:6)1 1884 االستشعار عن بعد )الجزء األول( سراج محمد محمد 35
 (8/6059/:6)1 1885 (الثانىاالستشعار عن بعد )الجزء  سراج محمد محمد 36
(8/6059/:6)1      استخدام األقمار الصناعٌة فى المالحة أحمد شكرى 37  
 (8/6059/:6)2 )د.ت( محاضرات فى الصكر الجكية كالفضائية إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 38
 (8/6059/:6)1 )د.ت( ية كترجمة الصكرك محاضرات فى المساحة الج إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 39
 (8/6059/:6)2 1996 مدخؿ إلى نظـ المعمكمات الجغرافية إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 91
91 

 مضان خلٌلر
العالم بٌن ٌدٌك بأستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة 

      ) صورة(
1(6:/8/6059) 

 (16/8/3115)1      مدخل غلى نظم المعلومات الجغرافٌة    إسماعٌل ٌوسف إسماعٌل   93
99 Esri Esri-Map Book V   3116 1(36/1/3117) 
94 Esri Arc News V  -N  3116 1(36/1/3117) 
 (62/6/6432)3 بدون مقدمة فى نظم المعمومات الجغرافية محمود فوزى محمود فرج 95
96 EsrineA GIS Training 

Coures 
Geographic Information System 3117 5(75/9/6057) 

97 EsrineA Coures Catalog Instructor-led Courses 3117 5(75/9/6057) 
 (91/11/3117) 5 بدكف بد ػٍّيخ  ػٍٝ االٍزشؼبه ػٓ ثؼلرلهيج ٍبِٝ إثوا٘يُ ػجل اٌوؽّٓ  98
الصور الجوية والفضائية والمساحة  عالء الدين عموان 99

 التصويرية 
 (6/2/6438)3 بدون
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 (7رقـ ) بالدكالتابع  حصر 
 

 
 

 
 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 3الجيكماتكس

نتاج الخرائطتصمي إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 1  (91/7/3118)1 1999 ـ كا 
 (91/7/3118)1 1996 مناىج البحث كالتحميؿ  الكارتكجرافى إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ 3
المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ  1

 ) ترجمة (
 (91/7/3118صكرة) 1 1994 االستشعار عف بعد كتفسير المرئيات 

 (91/7/3118)1 1976 مساحة كنظرية األخطاءالتطبيقات الدقيقة لم عمى شكرل  0
 (91/7/3118)1 1998 نظـ المعمكمات الجغرافية  محمد عبد الجكاد محمد 5
 (91/7/3118)1 1979 الجغرافيا العممية يسرل الجكىرل  2
إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ  تقديـ فتحى  2

 محمد مصيمحى
 (91/7/3118)1 1996 مدخؿ إلى نظـ المعمكمات الجغرافية 

محمكد حسنى عبد الرحيـ  كمحمد  8
 رشاد الديف مصطفى 

 (91/7/3118)1 1998 مبادئ المساحة المستكية كالطبكغرافية 

 (91/7/3118)1 1997 الجغرافيا كالكمبيكتر محمد نكر الديف إبراىيـ السبعاكل 9
 (91/7/3118)1 3111 نظـ المعمكمات الجغرافية محمد الخزامى عزيز 34
 (91/7/3118)1 1994 المساحة التصكيرية  رل كآخركف عمى شك 33
 (91/7/3118)1 1989 المساحة الجيكديسية  عمى شكرل كآخركف 36
 (91/7/3118)1 3119 الخرائط الجغرافية يسرل الجكىرل 31
 (91/7/3118صكرة)1 بدكف   خرائط السياحة األمريكية  إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 30
مذكرات فى مبادئ المساحة كالخرائط  الجزء   ؿإسماعيؿ يكسؼ أسماعي 35

 األكؿ
1998 1(91/7/3118) 

مقدمة فى الحاسب اآللى كدليؿ المستخدـ فى  إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 32
 البرامج ...

1997 1(91/7/3118) 

 (91/7/3118)1 بدكف  طرؽ البحث كالتحميؿ  الكارتكجرافى إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 32
 (91/7/3118)1 1998 ممحؽ الخرائط الطبك غرافية  أسماعيؿإسماعيؿ يكسؼ  38
 (91/7/3118)1 1997 محاضرات فى  تصميـ كانتاج الخرائط  إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 39
 (91/7/3118صكرة) 3 بدكف ) مذكرة( المكجز فى التعميـ الكارتكجرافى ... إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 64
مجمة المساحة كالخرائط) عدد خاص العيد  الييئة المصرية العامة لممساحة 63

 المئكل   لمييئة (
1998 1(91/7/3118) 

 (91/7/3118)1 3114 الجغرافية العممية كالخرائط أحمد نجـ الديف فميجو  66
 (91/7/3118)1 1994 المساحة المستكية عمى شكرل كآلخركف 61
ى خرائط مبادئ الخرائط كالمساحة كمدخؿ إل إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 60

 التكزيعات 
 (91/7/3118صكرة)1 بدكف

 (91/7/3118)9 1997 ممحؽ تصميـ كانتاج الخرائط  إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 65
 (91/7/3118)3 1997 ممحؽ تحميؿ محتكيات األطالس   إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 62
 (91/7/3118)9 1998 مدخؿ إلى استخداـ  الحاسب اآللى  إسماعيؿ يكسؼ أسماعيؿ 62
 (91/7/3118)1 1976 التطبيقات الدقيقة لممساحة كنظرية األخطاء عمى شكرل  68
أحمد نحـ الديف فميجة كجميؿ كنجيب   69

 عبداهلل
 (91/7/3118)1 1995 عمـ الخرائط كالدراسة الميدانية

 (91/7/3118)1 3115 مقدمة فى  نظـ المعمكمات الجغرافية  إسماعيؿ يكسؼ  14
 (91/7/3118)1 3116 المسح األرضى الجزء األكؿ  السنباكل سمير السيد  13
مذكرات فى المساحة الجيكديسية...كالمساحة  إسماعيؿ يكسؼ إسماعيؿ  16

 المائية 
 (91/7/3118)1 بدكف

 (91/7/3118)1 3119 مبادئ الخرائط كالمساحة أسس كتطبيقات  سمير السيد  السنباكل 11
 (91/7/3118)1 3114 ط الخرائط الجزء األكؿ مساق سمير السيد  السنباكل 10
برمجة نظـ المعمكمات اسس كتطبيقات الحزء  سمير السيد  السنباكل 15

 األكؿ 
3111 1(91/7/3118) 

 (91/7/3118)1 بدكف  الطرؽ الفنية فى رسـ الخرائط سمير السيد  السنباكل 12
 (91/7/3118)1 3119 يقات تصميـ كانتاج الخرائط أسس كتطب سمير السيد  السنباكل 12
 (91/7/3118)1 3114 خرائط التكزيعات الجزء األكؿ سمير السيد  السنباكل 18
 (91/7/3118)1 بدكف طرؽ تقنية فى رسـ الخرائط  أحمد عبد السالـ عمى  19
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 (7رقـ ) بالدكالتابع  حصر 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد النسخ تاريخ النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 ا التاريخيةالجغرافي

 5 1979 تاريخ البحرية المصرية محمد فاتح عقيؿ كآخركف 1
 1 )د.ت( الجغرافيا التاريخية محمد السيد غالب   3
 1 3111 الجغرافيا التاريخية فتحى محمد مصيمحي 9
 1 1973 مصر كالعالـ القديـ عبدالفتاح محمد كىيبة 4
(26/4/2015)1 م2003 طار النظرى وتطبٌقات عربٌةالجغرافٌة التارٌخٌة اإل مصٌلحى  فتحى محمد 5  
(26/4/2015)1 1898 المدن األولى طارق معصرانى )ترجمة( 6  
 (31/9/3115)1 015  أعالم التراث الجغرافً   عبد الفتاح مصطفى غنٌمة   7
 (31/9/3115)1      من تراث جغرافٌا المٌاه عبد الفتاح مصطفى غنٌمة   8
من التراث الجغرافى عند المسلمٌن الموارد  فى غنٌمة  عبد الفتاح مصط 9

      االقتصادٌة
1(31/9/3115) 

 (31/9/3115)1      من تراث الجغرافٌا السٌاسٌة عند المسلمٌن عبد الفتاح مصطفى غنٌمة   11
 (31/9/3115)1      من التراث الجغرافى عند المسلمٌن صناعات  عبد الفتاح مصطفى غنٌمة   11
 1 1981 الجغرافية التاريخية بيف النظرية كالتطبيؽ عبد الفتاح محمد كىيبة 13
 (91/7/3118)1 1994 الفكر الجغرافى كالكشكؼ الجغرافية  بكير محمدعيسى عمى إبراىيـ كمحمد الفتحى  19
 (91/7/3118)1 3111 الجغرافيا التاريخية فتحى محمد مصيمحى 14
 (91/7/3118)1 3117 ا التاريخيةالجغرافي فتحى محمد مصيمحى 15
 (91/7/3118)1 1995 جغرافية المسعكدل بيف النظرية كالكاقع عبد الفتاح محمد كىيبة  16

 976 (7جممة الدكالب رقـ ) 64 الجممة
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 (8حصر الدوالب رقم )

 
 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

 القتصاديةالجغرافيا ا
 1 1971 محاضرات فى الجغرافيا االقتصادية  محمد محمكد الصياد 1
 1 )د.ت( محاضرات فى الجغرافيا االقتصادية بدكف 3
 1 )د.ت( محاضرات فى التعديف كالطاقة أمانى أحمد المنشاكم 9
 1 1963 ناعة فى الجميكرية العربية المتحدةصال محمد محمكد الصياد 4
 1 1988 زراعة الفاكية فى المشاتؿ كالمراقد بالؿرضكاف محمد  5
 1 )د.ت( اقتصاديات الزراعة العربية مصطفى رأفت عبد الظاىر 6
 1 1965 الحديد كالصناعات المتصمة بو  فى الجميكرية العربية المتحدة   محمد صبرل يكسؼ  7
فتحى محمد مصيمحى كماجدة  محمد  8

 جمعة
 1 3119 نظرية كالتطبيؽالجغرافيا االقتصادية بيف ال

 1 1964 9مكارد الثركة االقتصادية ، الجزء األكؿ، ط ى عبد الحكيـحمحمد صب 9
 1 1961 1مكارد الثركة االقتصادية ، الجزء الثانى، ط ى عبد الحكيـحمحمد صب 11
 1 1977 الجغرافيا االقتصادية محمد محمكد أبراىيـ الديب 11
 1 1979 قتصاديات المتخمفةالتضخـ فى اال نبيؿ الركبى 13
 1 )د.ت( فى جغرافية الصناعة عادؿ شاكيش 19
 1 )د.ت( محاضرات فى جغرافية الصناعة فايز حسف غراب 14
 1 )د.ت( محاضرات فى جغرافية النقؿ كالتجارة فايز حسف غراب 15
 1 1974 المكارد االقتصادية محمد عبد العزيز عجمية 16
 9 3114 اإلقتصادل  لمدينة السادات  لسمير إسماعيؿ السنباك  17
 (91/13/3114)3 1999 الصناعات  الغذائية فى مصر  محمد محمكد إبراىيـ الديب  18
 (7/4/3115)1 )د.ت( محاضرات فى جغرافية النقؿ كالتجارة فايز حسف غراب 19
 (7/4/3115)1 1997/1998 االستسمار جغرافيا الصحارل  المكارد الطبيعية بيف اإلمكانات ككاقع فتحى محمد مصيمحى 31
(26/4/2015)1      دراسات فى الجغرافٌا االقتصادٌة عادل محمد شاوٌش  31  

رقاوى شأحمد عبد العزٌز ال 33

 وآخرون

محاضرات فى اقتصادٌات التخلف والتنمٌة والتخطٌط 

      والحسابات القومٌة 

1(26/4/2015) 

 (26/4/2015)1      فٌة الصناعة والطاقة المعاصرةجغرا عبد الفتاح صدٌق عبد الاله 39
 (4/5/3115)1 1979 المرجع فى الجغرافيا االقتصادية محمد فاتح عقيؿ 34
 (3/1/3117)1 1981 التنمية الصناعية فى دكلة قطر  محمد عمى الكبيسى 35

 (18/1/3117)1 1997/1998 جغرافية الصحارل  المكارد الطبيعية  فتحى محمد مصيمحى  36
 (62/6/6432)3 6432 جغرافية الزراعة  موسى فتحى عتمم 37
 (62/6/6432)3 6432 الجغرافيا االقتصادية  موسى فتحى عتمم 38
 (62/6/6432)3 بدون دراسات فى النقل وتنمية الموارد البشرية واالقتصادية عادل محمد شاويش 39
 (14/34/6432)5 دكفب عغوافيخ إٌمً ٚاٌّٛاطالد فبيي ؽَٓ ؽَٓ غواة 91
 (91/7/3118)1 1994 أسس جغرافية النقؿ  سعيد عبده  91
 (91/7/3118)1 1995 جغرافية الزراعة فى منطقة جيزاف، السعكدية كعمى محمد شيباف عريشىمجدل عبد الحميد السرسى   93

 (91/7/3118)1 1998 مشركع  تكشكى  لطؼ اهلل إماـ صالح  99

 (91/7/3118)1 3114 األقميـ األقتصادل لمدينة السادات اكلسمير السيد  السنب 94

فراج  95  (91/7/3118)1 1999 مكضكعات فى جغرافية التجارة  عزب باشافتحى محمد مصيمحى كا 

 43 الجممة
 جغرافية العالـ اإلسالمى

صالح الديف الشامى كزيف الديف عبد  1
 المقصكد

 1 1974 جغرافية العالـ اإلسالمى

 3 3114 جغرافية العالـ اإلسالمى المعاصر محمد مصيمحى فتحى 3
 (91/13/3114)1 3114 جغرافية العالـ اإلسالمى المعاصر فتحى محمد مصيمحى 9
 1 3119 مكضكعات فى  جغرافيا العالـ اإلسالمى صبرل محمد حمد 4
 (4/5/3115)1 1986 دراسات فى جغرافية العالـ اإلسالمى محمد خميس الزككة 
 6    جممةال
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 (8حصر الدوالب رقم )تابع 

تاريخ الطبع  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 أك النشر

 عدد النسخ
 رسائؿ عممية إىداء

المنطقة  المركزية  لمدينة منكؼ  دراسة فى جغرافية المدف  ،   رشا صابر عبد القكل  نكفؿ  1
 رسالة ماجستير  ، كمية اآلداب ، جامعة المنكفية

3111 1(35/9/3111) 

المناخ كالزراعة فى منطقة القصيـ  دراسة فى الجغرافيا  التطبيقية   ايممى محمد حممى محمد حمادة 3
 رسالة ، ماجستير،كمية اآلداب جامعة الممؾ  سعكد  

1986 1(1/4/3115) 

اليجرات الحضرية الريفية مف محافظة القاىرة  إلى اليكامش   محمد لطفى زكى عمى 9
فى ربع القرف األخير، دراسة فى جغرافية السكاف رسالة  الحضرية

 ماجستير ، كمية اآلداب  جامعة المنكفية

3114 1(1/4/3115) 

العشكائى ، رسالة ماجستير  فالتقييـ البيئي لتزاحـ السكاف  باإلسكا  عبد الحميد عبد الغنى عبد الحميد  4
 كمية اآلداب ، جامعة المنكفية

 أصؿ ك)  3 3117
 (31/4/3115صكرة

المطر كالزراعة بالسيؿ الساحمى فى شماؿ سيناء، رسالة ماجستير  حسف المرسى بيجت المرسى 5
 كمية اآلداب ، جامعة المنكفية  

3111 1(31/4/3115) 

أثر النشاط البشرم عمى تمكث المكارد المائية  ، دراسة جغرافية  سماح سعيدعبد اليادل مبارؾ  6
النعناعية بمحافظة المنكفية ، رسالة  تطبيقية عمى زماـ ترعة

 ماجستير كمية اآلداب ، جامعة المنكفية  

3111 1(31/4/3115) 

تقييـ المخاطر البيئية فى الصناعة  ، دراسة حالة مدينة برج العرب  غادة عبد المنعـ السيد محمد 7
الصناعية الجديدة ، رسالة ماجستير ، معيد الدراسات العميا 

 ة  اإلسكندريةكالبحكث ، جامع

3116 1(31/4/3115) 

عال حمدل محمكد مصطفى  8
 الشرقاكل

التنمية السياحية فى محافظة اإلسماعيمية ، دراسة فى جغرافية 
 السياحة  ، رسالة ماجستير كمية اآلداب ، جامعة المنكفية  

3119 3(31/4 
،33/4/3115) 

الناتجة عف التعرية البحرية عمى ساحؿ األشكاؿ الجيكمرفكلكجية   سعيد محمكد إبراىيـ النجار 9
مريكط فيما بيف رأس ابك الىك كرأس جرجكب ، رسالة دكتكراه كمية 

 اآلداب ، جامعة المنكفية   

3119 1(31/4/3115) 

األشكاؿ األرضية الناتجة عف فعؿ الرياح  بمنخفض الكاحات البحرية  محمكد إبراىيـ الدسكقى  بغدادل  11
جية ، رسالة ماجستير كمية اآلداب ، جامعة ، دراسة جيكمكرفكلك 

 المنكفية  

3115 1(31/4/3115) 

تقكيـ  أثر األنشطة البشرية  عمى النظاـ االيككلكجي لفرع دمياط ف  صبحى رمضاف  فرج سعد  11
دراسة فى جغرافية البيئة ، رسالة دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة 

 المنكفية
3111 1(31/4/3115) 

االستخداـ السكنى باليكامش الصحراكية المعمكرة لكادل النيؿ بمصر  ؿ عمى إسماعيؿإسماعي 13
 الكسطى ، رسالة دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة المنكفية  

3116 1(31/4/3115) 
إمكانات التنمية السياحية  فى حكض بحيرة ناصر فى ظؿ المحددات  مصطفى تكفيؽ بيكمى الحشاش 19

 تكراه ، كمية اآلداب ، جامعة المنكفيةالبيئية ، رسالة دك
أصؿ كصكرة 3 3117

(31/4/3115) 
 الرسائؿ العممية )صكر غير مجمدة(

االستخدامات الحضرية  لضفتى نير النيؿ بيف  شبرا الخيمة   سعيد محمد الحسينى 14
 كحمكاف  ، رسالة دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة المنكفية

3114 1(36/4/3115) 
الكحدة التدريسية المقترحة فى الجغرافيا  لتنمية بعض مفاىيـ   محمد عامر آؿ  ممكذحصة  15

التربية المدنية لدل طالبات الصؼ الثانى الثانكل ، رسالة دكتكراه ،  
 كمية التربية لمبانات بأبيا، السعكدية 

3116 1(36/4/3115) 

قة جازاف جزء أكؿ كثاف ، رسالة اطمس األمراض المتكطنة فى منط جكاىر عمى محمد القصطانى 16
 ماجستير ،  جامعة الممؾ خالد

3111 1(36/4/3115) 

، 1:5111تطميـ كانتاج الخريطة الطبكغرافية المصرية مقياس رسـ  ىانى سامى عبد العظيـ  17
 رسالة ماجستير ، كمية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية

3113 1(36/4/3115) 
رائط كأدلة السياحة السعكدية ، رسالة دكتكراه ،  كمية اآلداب خ ىند بنت عبد اهلل بف حمد  18

 جامعة األميرة نكره
3111 1(36/4/3115) 

منطقة جزاف دراسة فى الجغرافيا اإلقميمية، رسالة ماجستير ، كمية  عمى محمد شيباف عريش 19
العمـك  االجتماعية ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية)جزء 

 أكؿ كثاف(
1983 1(36/4/3115) 

نسيـ بنت مفرحبف عكض عمى  31
 القصطانى

عناصر المناخ كتأثيرىا عمى كمية السيكؿ فى غرب منطقة عسير ، 
 رسالة ماجستير ، كمية التربية لمبنات ،  جامعة الممؾ خالد

3111 1(36/4/3115) 
مدينة جدة، رسالة الكسائط الكارتكجرافية لرياض األطفاؿ فى  سياـ بنت سعدل بف سعيد السممى 31

 ماجستير ،  كمية اآلداب ،جامعة الممؾ عبد العزيز
3114 1(36/4/3115) 

التنمية العمرانية الرأسية لمقرية المصرية ،  كمية اآلداب ،جامعة  إسماعيؿ يكيؼ إسماعيؿ 33
 المنكفية،الجزء األكؿ

1996 1(36/4/3115) 

ياتيا فى مدينة الرياض ، رسالة دكتكراه ، مستكيات الخصكبة كاتج بدرية عبد الرحمف عثماف 39
 كمية التربية لمبناتبالسعكدية

 (36/4/3115)1 ىػ1411
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تاريخ الطبع  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ

 أك النشر
 عدد النسخ

،جزء مف رسالة ماجستير ، 19تطكر الخرائط المصرية  منذ القرف  محمد دياب راضى 34
 مية اآلداب جامعة القاىرة )صكرة(ك

1974 1(36/4/3115) 
رسالة ماجستير ،  الطاقة الكيربائية كالتنمية فى محافظة المنكفية  يكسؼ السيد محمد يكسؼ)إىداء( 35

  المنكفيةكمية اآلداب ، جامعة
3111 1(4/5/3115) 

 منى جابر فتح اهلل تركى  36
الصرؼ الصحى بالكحدة األبعاد البيئية كالصحية لمياه الشرب ك 

 المحمية )زاكية رزيف
     1(18/11/3115)+ 

 ـ(صكرة37/1/3116) 1
 

، التقكيـ البيئى التنمكل لجزيرة كراؽ الحضر ) دراسة جغرافية(  رشا صابر عبد القكل  نكفؿ  37
 015      جامعة المنكفية –رسالة دكتكراه ، كمية اآلداب 

1(18/11/3115) 
جرائـ القتؿ فى مصر ، دراسة فى نظـ المعمكمات الجغرافية، رسالة  د إبراىيـ سعاد سعيد السي 38

 دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة المنكفية.
 صكرةـ(37/1/3116) 1 3113

مياه الشرب فى المجمع الحضرل بالقاىرة الكبرل ، باستخداـ   نظـ  خمؼ مادح أميف راجح 39
، كمية اآلداب ، جامعة المعمكمات الجغرافية ، رسالة ماجستير 

 المنكفية.
 صكرةـ(37/1/3116) 1 3115

خريطة المخاطر البيئية الرتفاع منسكب المياه الباطنية بمحافظة  نيى محمكد عفيفى المقيمى 91
المنكفية ) بيف فرعى النيؿ( باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ، 

 رسالة ماجستير ، كمية اآلداب ، جامعة المنكفية.
 ـ(صكرة37/1/3116) 1 3115

 (:69/6/605ِغٍلح ) 5+

 المنكفية الضبع ، رسالة دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة األخضر بميبيا فيما بيف حكضى كادل المشيكر ككادل الخريطة الجيكمكرفكلكجية لمجانب الشمالى لمجبؿ  محمد عطايا محمد المبركؾ  91

3115 1(7/3/3116) 
 ) صكرة  (

اإلكاهح  اٌجيئيخ  اٌّزىبٍِخ ٌٍّقٍفبد اٌجٍليخ اٌظٍجخ ثّليٕخ  ٍّٝ  مووٜ ػجل اٌغٍيًإٍالَ   ؽ 93
شجيٓ ٌىَٛ ثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغوافيخ  ، هٍبٌخ 

 ِبعَزيو ، وٍيخ اآلكاة ، عبِؼخ إٌّٛفيخ 

605: 1(34/3/3116) 

يٍٛف أثٛ اٌفؼً ِؾّل  99
 ِظطفٝ 

ِؾبفظخ األٍىٕلهيخ ، االٍزٙالن إٌّيٌٝ ٌٍغبى اٌطجيؼٝ فٝ 
كهاٍخ فٝ اٌغغوافيب اإللزظبكيخ ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ ، وٍيخ 

 اآلكاة ، عبِؼخ إٌّٛفيخ

6059 1(34/3/3116) 
 ) صكرة  (

 ٌيجيب ، كهاٍخ عغوافيخ  –اٌّٛاىٔخ اٌّبئيخ فٝ ِٕطمخ ِظوارخ   أثٛ ثىو ػٍٝ ٍٍيّبْ اٌظٛي 94
 ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ ، وٍيخ اآلكاة ، عبِؼخ ؽٕطب

 (:69/6/605ِغٍلح)  5 6059

إٔزبط ٚاٍزٙالن اٌييزْٛ ثّٕطمخ ثٕٝ ٌٚيل فٝ ٌيجيب  ، كهاٍخ  إِؾّل طبٌؼ ػجل اٌٙبكٜ  95
فٝ اٌغغوافيخ االلزظبكيخ ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ ، وٍيخ اآلكاة ، 

 عبِؼخ إٌّٛفيخ .

605: 5(6:/7/605:) 

فوع هشيل                                          اٌزمٛيُ اٌجيئٝ  اٌزّٕٜٛ  ٌغيه أؽّل ِؾّٛك ػجل اٌٛاؽل  96
ثبٍزقلاَ  ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغوافيخ ، هٍبٌخ ِبعَزيو ، وٍيخ 

 اآلكاة ، عبِؼخ إٌّٛفيخ 

605:َ 1(7/11/3116) 

أمؿ عبد العظيـ عبد  97
 المقصكد 

المناخ كالنشاط البشرل فى صحراء مصر الشرقية ، 
 ، جامعة اإلسكندرية رسالة دكتكراة ، كمية اآلداب 

3115 1(36/4/3117) 
األثؼبك اٌغغوافيخ ٌّشىٍخ اٌغناء فٝ إصيٛثيب )كهاٍخ  ػٍٝ ػيل ػالَ ِؾّل 98

رطجيميخ (  هٍبٌخ كوزٛهاٖ ، ِؼٙل اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد 
 اإلفويميخ 

3111 1(9/1/3118) 

ريهام شعبان مشحوت  99
 غراب

 

 التغيرفى المكونات الجغرافية لممسكن الريفى
م، رسالة 3954بمركز منوف فيما بعد 

 جامعة المنوفية –ماجستير ، كمية اآلداب 

6438 3(0/1/6438) 

 (91/7/3118صكرة)1 1995 ، كمية اآلداب فرع بنيا ، جامعة الزقازيؽ تصميـ الخرائط الزراعية لمحافظة الغربية  ، ماجستير  أشرؼ إبراىيـ إبراىيـ حمكدة  41
 (91/7/3118صكرة)1 1974 جامعة القاىرةتطكر الخرائط المصرية ، ماجستير ، كميى اآلداب ،   محمكد دياب راضى  41
 (91/7/3118صكرة)1 1991 السيدة زينب كباب الشعرية إستخداـ األرض فى شارع بكر سعيد   فيما بيف ميدف  عالء الديف عبد الخالؽ سيد  43
نتاج الخرائط الطكبكغرافية المصرية ، تصميـ  محمد أبك العالىانى سامى عبد العظيـ  49  (91/7/3118صكرة)1 3113 ماجستير ، كمية اآلداب ، جامعة االسكندرية كا 
 Maurilio Garcia-

ortega 
Ergional planning in developing 

countrtes  with special reference to 
mexico  ة كاالجتماعية البحكث االقتصادي، رسالة ماجستير ،  جامعة جمسكك ، قسـ 

1978 
 (91/7/3118صكرة)1

 49 جممة الرسائؿ
 الجغرافية الحضارية

 (8/6059/:6)1 1434 مدخل إلى الجغرافٌا الحضارٌة حسن عبد العزٌزأحمد 1
 (36/4/3115)1 م2001 مدخل إلى الجغرافٌا الحضارٌة حسن عبد العزٌزأحمد 3

 95 (8جممة الدكالب رقـ )
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 (9) حصر الدوالب رقم
 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
 جغرافية مصر

 5 6006 ثؾٛس فٝ عغوافيخ ِظو فتحى محمد مصيمحى 5
 5 5995 ثؾٛس فٝ عغوافيخ ِظو فتحى محمد مصيمحى 6
 5 5999 اٌَيٛي فٝ طؼيل ِظو ثلهيخ شٛلٝ ػجل اٌٛ٘بة ٚآفوْٚ 7
 5 6009 واد فٝ عغوافيخ ِظوِؾبػ ِؾّل ِؾّل اٌغٍجبْ  8
اٌمبًِٛ اٌغغوافٝ ٌٍجالك اٌّظويخ  ِؾّل هِيٜ  9

اٌمَُ اٌضبٔٝ  ، اٌجالك اٌؾبٌيخ ، اٌغيء 
 اٌضبٔٝ

5997 5 

ٍّيو اٌلٍٛلٝ ػجل اٌؼييي  :
 ٚآفوْٚ

 5 6007/:600 عغوافيخ ِظو اٌَّزٜٛ اٌواثغ

 5 6007/6007 ِٛػٛػبد  فٝ عغوافيخ ِظو  طجوٜ ِؾّل ؽّل 7
(26/4/2015)1      شخصٌة مصر مال حمدانج 8  
9 

 فاطمة علم الدٌن عبد الواحد
تطور النقل والموصالت الداخلٌة فى 

(26/4/2015)1      مصر  
اٌٙيئخ اٌّظويخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة   50

 )عّبي ؽّلاْ( 
ِغٍخ اٌفىو ٚاٌفٓ اٌّؼبطو ، اٌمب٘وح  

 ( :56اٌؼلك )
5997 5(55/9/6059) 

 (16/8/3115)1 )د .ت( دراسات فى جغرافٌة مصر  فاٌز حسن غراب  55
دراسة جغرافية مع التطبيؽ عمى مصر   فتحى محمد مصيمحى  56

 ) مف الفصؿ الرابع ( 
1997/1998 1(18/1/3117) 

 (62/6/6432)3 بدون دراسات فى جغرافية مصر  ماهر حمدى عيش  57
 (62/6/6432)3 بدون موضوعات فى جغرافية مصر عواد حامد موسى 58
 (62/6/6432)3 6432 جغرافية مصر البشرية  صالح عبد الجابر عيسى 59
 (14/34/6432)5 بدكف عغوافيخ ِظو اٌطجيؼيخ ٚاٌجشويخ ِب٘و  ؽّلٜ ػيش :5
 (91/7/3118)1 3119 بحكث فى جغرافية مصر فتحى محمد مصيمحى 57
القامكس الجغرافى ، القسـ الثانى ،  محمد رمزل 58

 انى ، البالد الحالية .الجزء الث
صكرة غير  1 1958

 (91/7/3118)مغمفة
 (91/7/3118)1 1993 المجتمع الريفى فى عصر محمد عمى  حممى أحمد شبى  59
رؤية عمى مبارؾ  لتاريخ مصر  عمى بركات  60

 االجتماعى 
1983 1(91/7/3118) 

القامكس الجغرافى  لمبالد المصرية   محمد رمزل  65
 البالد المندرسة  القسـ األكؿ

صكرة غير 1 1954
 (91/7/3118)مغمفة

 (91/7/3118)1 1995 حضارة مصر سميماف حزيف 66
 (91/7/3118)1 1999 ندكة عف رسـ خريطة مصر اتحاد المعماريف المصريف 67
القامكس الجغرافى لمبالد المصرية  ،   محمد رمزل  68

 القسـ الثانى الجزء األكؿ 
صكرة 1 1955

(91/7/3118) 
التطكرات اإلجتماعية فى الريؼ  فاطمة عمـ الديف عبد الكاحد  69

 1919المصرل قبؿ ثكرة 
1984 1(91/7/3118) 

 69    اٌغٍّخ
 الجغرافية اإلقميمية 
ِقزبهاد ِٓ عغوافيخ آٍيب ٚاٌشوق  ِؾّل اثوا٘يُ ؽَٓ 5

 األٍٚؾ
 5 )ك.د(

 5 5985 خِؾبػواد فٝ اٌغغوافيب اإللٍيّي عٛكح ؽَٕيٓ عٛكح 6
 5 )ك.د( عغوافيخ آٍيب عٛكح ؽَٕيٓ عٛكح 7
 5 :600 عغوافيخ اٌؼبٌُ اٌغليل ِب٘و ؽّلٜ ػيش 8
 5 5978 اٌغغوافيب اإللٍيّيخ ِؾّل ِؾّل ٍطيؾخ 9
 5 59:8 ٔيغيويب اٌغليلح ث5ِٝؾجبد إِبَ أؽّل شو :
  كهاٍبد فٝ عغوافيخ إٌّبؽك إٌبِيخ فبيي ؽَٓ ؽَٓ غواة 7

 )ك.د (
5 

 5 5977 إفويميب  فزؾٝ ِؾّل أثٛ ػيبٔخ 8
ِؾّل اٌّؼزظُ  ِظطفٝ أؽّل  9

 ٚآفوْٚ
 5 99/6000 اٌغغوافيب اإللٍيّيخ ) اٚهاٍيب( 

 5 5970 ِؾبػواد فٝ عغوافيخإفويميب أؽّل ػٍٝ اٍّبػيً 50
 5 5977 إفويميب ِؾّل هيبع ٚوٛصو ػجل اٌوٍٛي  55
 5 5998 اإلرؾبك اٌَٛفيزٝ ِؾّل فبرؼ ػميً 56
 5 :599 اٌٛاليبد اٌّزؾلح ِؾّل ػجل إٌّؼُ اٌشولبٜٚ 57
 5 5970 اٌوؽٍخ اٌٝ أِويىب ِؾّل ٌجيت اٌجزٕٛٔٝ 58
 5 5987 عغوافيخ اٌؼبٌُ ، كهاٍخ إلٍيّيخ كٌٚذ أؽّل طبكق ٚآفوْٚ 59
ِؾّل ػجل إٌّؼُ اٌشولبٜٚ ٚ  :5

 ِؾّل ِؾّٛك اٌظيبك
 5 :599 ٘نا اٌؼبٌُ

 5 5955 ِٕظو أٚهٚثب  اٌؼغيت   ٔغيت ؽَيٓ اٌغٕلٜ  57
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 (9تابع حصر الدوالب رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد النسخ النشرتاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ 
عغوافيب الٍيّيخ )االِويىزيٓ  يٍٛف ػجل اٌّغيل فبيل  ٚآفوْٚ 58

 ٚاٍزواٌيب(
5989/598: 5 

 5 5989 افيخ األِويىزيٓعغو ِوٍٝ أثٛ اٌٍيً ٚرٛفيك ٍبثك 59
 5 59:7 أِويىب اٌٍٛطٝ يٍٛف ػجل  اٌّغيل فبيل 60
(8/6/6059) 5 :600 عغوافيخ اٌؼبٌُ اٌغليل ِب٘و ؽّلٜ ػيش  65  
 5 5988 عغوافيخ أٚهثب رٛفيك ٍبثك ٚ ِوٍٝ أثٛ اٌٍيً 66
 5 5978 ٌٕلْ أؽّل ػطيخ هللا 67
 5 5976 ٌُ اٌغليلكهًٚ فٝ ِبكح اٌؼب يٍٛف ػجل  اٌّغيل فبيل 68
ِنوواد  فٝ عغوافيخ اٌؼبٌُ اٌغليل    ػٍٝ ػجل اٌٛ٘بة شب٘يٓ  69

 ِمبهٔخ ثيٓ لبهرٝ اٌؼبٌُ اٌغليل
 5 )ك.د(

 5 5980 عغوافيخ  أٚهٚثب اإللٍيّيخ عٛكح ؽَٕيٓ عٛكح :6
 (91/13/3114) 1 3114 جغرافى كتنمكل الجغرافيا األقميمية العامة مف منظكر   فتحى محمد مصيمحى 67
 (8/3/3115أىداء)1 3111 جغرافية العالـ المتقدـ ماىر حمدل عيش  68
 (8/3/3115أىداء)1 3113 جغرافية العالـ المتقدـ إيممى محمد حممي حمادة  69
 (7/4/3115داء)ىأ5 )د.ت( محاضرات فى جغرافيا  العالـ  الجديد   إيممى محمد حامى  حمادة  91
 (7/4/3115)1 )د.ت( اإلقميميةضرات فى جغرافية أفريقيا  محا فبيي ؽَٓ ؽَٓ غواة 91
 (31/4/3115)1 1973 مدخؿ لمجغرافية اإلقميمية محمد محمكد الصياد 93
 (36/4/3115)1 1434 )الجزء األكؿ( الجغرافيا االقميمية  ) آسيا كأكركبا( صديؽدكلت أحمد  صادؽ/ عبد الفتاح  99

 (36/4/3115)1 1989 بناء أمريكا المجتمع كالثقافة نكر مممي/ رنا فكزل نجـ (ألكثرس .لكدتؾ  ترجمة )ايماف  94

دولت أحمد  صادق/ عبد الفتاح  95
 صدٌق

أوروبا  -الجغرافٌا االقلٌمٌة  ) آسٌا 
 (36/4/3115)1 3116 افرٌقٌا(

(36/4/3115)1 م1881 حقائق عن المانٌا الصحافة واإلعالم بألمانٌا 96  
 (36/4/3115)1      مدخل الجغرافٌة االقلٌمٌة  صٌادمحمد محمود ال 97
الشخصٌة  الجغرافٌة للمملكة العربٌة  حمد أحمد الروٌثى   98

 السعودٌة، دراسة إقلٌمٌة )صورة(
     1(36/4/3115) 

 (4/5/3115)1 1975 مختصر جغرافية العالـ  ىزاع بف عيد الشمرل 99
 (55/9/6059)5 6058 (85فبق أفويميخ اٌؼلك )ِغٍخ آ اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌٍالٍزؼالِبد  41
 (9/56/6059)5 5978 اٌغغوافيب اإللٍيّيخ ِؾّل  ِؾّل ٍطيؾخ 41
 (62/6/6432)3 بدون الجغرافية اإلقميمية لمعالم النامى  محمدى شعبان محمدى  43
 (62/6/6432)3 بدون محاضرات فى جغرافيا إقميمية عامة  أمانى أحمد المنشاوى  49
 (62/6/6432)3 بدون محاضرات فى جغرافية العالم المتقدم   أمانى أحمد المنشاوى  44
 (62/6/6432)3 6442 جغرافية العالم الجديد ماهر حمدى عيش 45
 (62/6/6432)3 6436 جغرافية العالم الجديد عتممعواد حامد موسى وموسى فتحى  46

 (18/9/3117)1 )د.ت( ؼبٌُ اٌغليلِؾبػواد فٝ عغوافيب اٌ إيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح  45
 (3/7/3118)1 3118 كحكض النيؿقراءات فى الجغرافية اإلقميمية أفريقيا  محمدل شعباف محمدل 46
 (3/7/3118)3 بدكف اإلقميميةمحاضرات فى جغرافية العالـ المتقدـ  عادؿ محمد شاكيش 47
 (91/7/3118)1 3111 قميميةالجغرافيا إل أنيس عيسى    محمد سعيد مريزف عمرل كناظـ  48
 (91/7/3118)1 3113 مكسكعة بالد العالـ محمد غريب جكدة 49
 (91/7/3118)1 3116 جغرافية العالـ الجديد  فتحى محمد مصيمحى 51

 61    الجممة
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تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 سخعدد الن
 جغرافية الكطف العربى

 5 5997/5998 اٌؼاللبد االلزظبكيخ ثيٓ اٌجالك اٌؼوثيخ ِؾّل ٌجيت شميو  5
 1 1978 دكلة االمارات العربية المتحدة يكسؼ أبك الحجاج كآخركف 3
 1 1969 المقكمات الجغرافية لممجتمع العربى عبد العزيز طريح شرؼ 9
 1 1971 العراؽأحكاؿ السكاف فى  أحمد نجـ الديف 4
 1 1958 دراسات فى العالـ العربى كزارة التربية كالتعميـ  5
 1 1984 الكطف العربى  صالح الديف عمى الشامى  6
محمد عبد الغنى سعكدل  7

 كآخركف
 1 1986/1987 جغرافية الكطف العربى

محمد عبد الغنى سعكدل  8
 كآخركف

 1 3114/3115 جغرافية الكطف العربى
 1 1971 عف الجميكرية العربية المتحدة حمكد الصيادمحمد م 9

 5 1969 القكمية العربية أبك الفتكح رضكاف 11
 1 1963 جغرافية ليبيا عبد العزيز  طريح شرؼ 11
 1 1971 حكض الخميج العربى محمد متكلى  13
 1 1969 جزيرة العرب الجزء األكؿ مصطفى مراد الدباغ 19
 1 )د.ت( المغرب العربى ابراىيـ احمد رزقانة 14
 1 1966 مدخؿ الى جغرافية لبناف عبد الفتاح محمد كىيبة  15
محمد عبد المنعـ الشرقاكل ك  16

 محمد محمكد الصياد
 1 1959 مالمح المغرب العربى

 1 1959 الكطف العربى غرة النص  17
 1 1978 سكاف المممكة العربية السعكدية محمد أحمد الركيثى 18
 1 3116 مدخؿ الى جغرافية الكطف العربى عبد الجابر عيسى صالح 19
محمد عبد الغنى سعكدل  31

 كآخركف
 1 3111/3111 جغرافية الكطف العربى

محمد عبد الغنى سعكدل  31
 كآخركف

 1 3116/3117 جغرافية الكطف العربى
33 

 (8/6059/:6)1 3113 الوطن العربى  السٌد خالد المطرى

39 
 (8/6059/:6)1      جفرافٌة الوطن العربى المعاصر ى فتحى محمدمصٌلح

طالػ اٌليٓ ػٍٝ اٌشبِٝ  ٚ   34

 فؤك ِؾّل اٌظمبه  

 (9/56/6059)5 5970 عغوافيخ اٌٛؽٓ اٌؼوثٝ اٌىجيو

 (62/6/6432)3 بدون  جغرافية الوطن العربى  محمدى شعبان محمدى 35
 (6/2/6438)3  6435 جغرافية الوطن العربى  محمدى شعبان محمدى 36

 91    الجممة
 رسائؿ عممية مجمدة

 تـ الدمج فى الرسائؿ 1 1979 تصميـ عينة عشكائية  لدراسة تنظيـ األسرة فى مصر فاطمة حسف محمد الزناتى 1
 1 1973 مشكالت الحدكد السياسية فى شرؽ افريقيا أجية يكناف 3
 1 1987 الغربية، رسالة ماجستيرالنقؿ عمى الطرؽ فى صحراء مصر  صبرل محمد محمد حمد 9
 1 1999 كادل النيؿ بيف منطقتى اسيكط كالقاىرة ، رسالة دكتكراة جزئيف  محمد محمكد طو 4
 1 3115 التركيح كالسياحة البيئية فى محافظة المنكفية، رسالة ماجستير أحمد الطاىر سمير رشكاف  5
 خداـ المصطمح الجغرافى  ، رسالةالتبايف المكانى فى است رضا محمد عبد الرحمف فرج 6

 ماجستير
3116 1 

 1 1971 مكرفمكجية ىكامش دلتا النيؿ الصحراكية ، رسالة دكتكراه آماؿ اسماعيؿ حسف شاكر 7
 1 1971/1971 الجغرافية الطبيعية لحكض اليرمكؾ ، رسالة ماجستير شريؼ أحمد مكسى سميماف 8
 1 1988 دكتكراهالجكفية فى الكجو القبمى، رسالة  جغرافية المياه عبد الكارث  محمد محمد  9
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 رسائؿ عممية غير مجمدة )صكر(

المياه اإلقميمية كالمنطقة االقتصادية  الخاصة لمصر  فى البحر  ماىر حمدل محمد عيش 1
 المتكسط ،رسالة  دكتكراه

3114 1 

الستخداـ السكنى باليكامش الصحراكية  المعمكرة  لكادل النيؿ  بمصر ا اسماعيؿ عمى اسماعيؿ محمد 3
 الكسطى ، رسالة دكتكراه

3116 1 

 1 3116 مجتمعات السياحة عمى الساحؿ  الغربى  لخميج  العقبة، رسالة دكتكراة  أحمد عبد الفتاح أحمد ندا 9
 1 3116 ط ، رسالة دكتكراهالطاقة الكيربائية فى محافظة دميا ياسر ابراىيـ محمد  الجماؿ 4
 1 1985 ضاحية مصر الجديدة دراسة فى التطكر العمرانى رجاء عبد العميـ محمد الخكاجة 5

 الجغرافيا األجتماعية
 (91/13/3114)9  1999 دراسات فى الجغرافيا األجتماعية مع التطبيؽ عمى مصر  فتحى محمد مصيمحى 1
3 

 (8/6059/:6)1 3116 افٌا األجتماعٌة المعاصرةالجغر عبد الفتاح صدٌق ومنسً السٌد

9 
 (8/6059/:6)1 هـ1429 مقدمة فى الجغرافٌا االجتماعٌة  لٌلى بنت صالح محمد

4 
(8/6059/:6) 1 م2001 الجغرافٌا االجتماعٌة فتحى محمد مصٌلحى   

 (3/1/3117)1 1986 الخدمات االجتماعية فى مجاؿ االسرة كالطفكلة  عبد الصبكر إبراىيـ سعداف  5
مذكرات  غير  5  المرأة الريفية فى مصر بيف تحديات الكاقع كصياغة المستقبؿ  فتحى محمد مصيمحى  6

مجمدة  إجتماعية 
(18/1/3117) 

 (91/7/3118)1 3117 الجغرافيا االجتماعية فتحى محمد مصيمحى 7

 147 (9جممة الدكالب رقـ )
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 عدد النسخ تاريخ الطبع أك النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 الجغرافيا العامة

عبد الفتاح محمد كىيبة كجكدة حسنيف   1
 جكدة

 1 1977 الجغرافيا العامة
 1 3114 الجغرافيا العامة بيف النظرية كالتطبيؽ فتحى محمد مصيمحى 3
 1 1999 الجغرافيا العامة فتحى محمد مصيمحى 9
 1 3111 قكاعد الجغرافيا العامة صالح عبد الجابر عيسى 4
 1 )د.ت( محاضرات فى الجغرافيا العامة فايز حسف حسف غراب 5

 1 )د.ت( الجغرافيا العامة عمى عبد الحى سرحاف 6

 (36/4/3115)1 3119 جغرافية القارات محمد  سعيد مريزف كناظـ أنيس عيسى 7

 1999 الجغرافية العامة تحى محمد مصيمحى ف 8
1(18/1/3117) 

 3114 الجغرافية العامة عاطؼ حافظ سالمو 9
1 (18/1/3117) 

 9    الجممة

 الجغرافيا البشرية

 1 1951 العائمة البشرية ابراىيـ  أحمد رزقانة 1
 1 )د. ت( يةاألرض كاالنساف دراسة فى قكاعد الجغرافيا البشر  عبد الفتاح محمد كىيبة 3

 1 1981 دراسات فى الجغرافيا البشرية د محمد الصقار1فؤ 9
 5 1991 محاضرات فى االجناس كالسالالت البشرية فتحى محمد مصيمحى 4

الجغرافيا البشرية بيف نظرية المعرفة كعمـ المنيج  فتحى محمد مصيمحى 5
 الجغرافى

1994 3 

نظرية المعرفة كعمـ المنيج  الجغرافيا البشرية بيف فتحى محمد مصيمحى 6
 الجغرافى

1999 5(91/13/3114) 

 1 3114 الجغرافيا البشرية بيف  النظرية كالتطبيؽ فتحى محمد مصيمحى 7
 (91/13/3114)1 )د.ت( دراسات فى الجغرافيا البشرية فؤاد محمد الصقار 8

 3 ت( )د . الجغرافيا البشرية لجميكرية مصر  العربية عمى عبد الحى سرحاف 9
 9 )د . ت( الجغرافيا البشرية  عمى عبد الحى سرحاف 11
 1 1986 محاضرات فى الجغرافيا البشرية سمير الدسكقى  11

عبد الفتاح محمد كىيبة كفتحى محمد أبك  13
 عيانة

 1 1983 محاضرات فى الجغرافيا البشرية

 1 )د.ت( الجغرافيا البشرية  ابراىيـ  أحمد رزقانة 19
(36/4/3115)1 3119 أسس الجغرافيا البشرية أحمد  صادؽ/ عبد الفتاح صديؽدكلت  14  

 (36/4/3115)1 6002 اسس الجغرافٌا البشرٌة عبد الفتاح صدٌق عبد الاله 15

(36/4/3115)1      الجغرافٌا البشرٌة المعاصرة  للمملكة العربٌة السعودٌة محمد بن عبد الحمٌد مشخص 16  
 (4/5/3115)1 1991 الجغرافيا البشرية  ىفتحى محمد مصيمح 17
 (6059//55/9)5 5979 كهاٍبد فٝ اٌغغوافيب اٌجشويخ فؤاك ِؾّل اٌظمبه  18

 (18/1/3117) 1 بدكف الجغرافيا البشرية   عمى  عبد الحى سرحاف  19
 (18/1/3117) 1 بدكف الجغرافيا البشرية   لجميكرية مصر العربية  عمى  عبد الحى سرحاف  31
 (62/6/6432) 3 بدون محاضرات فى الجغرافيا البشرية أمانى عطيه أحمد اإلمام 31
 رطجيمبد عغوافيب ثشويخ ٍِٛٝ  فزؾٝ ٍِٛٝ ػزٍُ 33

 ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت اآلٌٝ 
 

3114 
5(14/34/6432) 

فزؾٝ ِظيٍؾٝ ، طالػ ػجل اٌغبثو  39
 ػيَٝ ،  فبيي ؽَٓ  غواة

 3 بدكف اٌّشوٚع اٌزطجيمٝ 
 (91/7/3118)1 3114 الجزء األكؿ الجغرافيا البشرية بيف النظرية كالتطبيؽ  حافظ سالمة  عاطؼ 34

 41    الجممة 
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 عدد النسخ تاريخ الطبع أك النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ

 ا الطبيعيةالجغرافي
 5 )د.ت( محاضرات فى جغرافية  حميكرية  مصر العربية عمى عبد الكىاب شاىيف 1

إيممى  محمد حممى حمادة كجماؿ السيد  *3
 عبد الباقى

 1 3118/3119 محاضرات فى جغرافية  مصر الطبيعية

إيممى  محمد حممى حمادة كجماؿ السيد  *9
 عبد الباقى

 1 3118 صر ) الصحراء الغربيةدراسة جغرافية ألحد أقاليـ م

 1 )د. ت( جغرافية مصر الطبيعية  إيممى محمد حممى حمادة 4

 1 )د.ت( محاضرات فى الجغرافيا المناخية كالنباتية إيممى محمد حممى حمادة 5

 5 1993/1999 دراسات فى جغرافية البحار كالمحيطات عمى عبد الكىاب شاىيف 6

 (4/3/3115) 1+4 1993/1999 رات فى جغرافية المناخ كالنباتمحاض عمى عبد الكىاب شاىيف 7
 5 )د.ت( محاضرات فى الجغرافيا الطبيعية  عمى عبد الكىاب شاىيف 8

 1 3113 محاضرات فى جغرافية البحار كالمحيطات عكاد حامد مكسى 9*

 1 1967 دراسات فى جغرافية البحار كالمحيطات حسف سيد أحمد أبك العنيف  11
 3 1996 معالـ سطح األرض كدة حسنيف جكدة ج 11
 صكر 5+1 )د.ت( محاضرات فى جغرافية المياة العذبة عمى عبد الكىاب شاىيف 13
 1 1958 أسرار غزك الفضاء عبد العزيز طريح شرؼ 19
 1 1989 جيكلكجية الماء كمبادئ الجيكلكجيا داكد سميماف المنير 14
 3 3116 ى الجافةجغرافية األراض ماىر حمدل  عيش  15
 1 1966 العصر الجميدل جكدة حسنيف جكدة 16
 1 )د.ت( محاضرات فى جغرافية المياة العذبة ماىر حمدل  عيش 17
 1 1991 جغرافية الصحارل المصرية محمد صبرل محسكب سميـ 18
 1 1976 قشرة األرض ، دراسة جيكمكرفكلكجية محمد صفى الديف أبك العز *19
 1 1973 عصكر المطر فى الصحراء  الكبرل األفريقية جكدة جكدة حسنيف 31
أشرؼ أبك الفتكح مصطفى، محمد أحمد  31

 الشنكانى
 1 3119 أسيكط كالنيؿ الكاقع كالتطكر

 1 1951 جغرافية حكض النيؿ كمصر كالسكداف يكسؼ مجمى كعبد الفتاح عمى ابراىيـ  33
 5 )د.ت( فكلكجيامحاضرات فى الجيكمكر  عمى عبد الكىاب شاىيف 39
 1 )د.ت( محاضرات فى اسس الجغرافيا الطبيعية عبد القادر محمكد عمى 34*

 1 1989 مكرفكلكجية المنحػدرات يحي عيسى فرحاف 35
 1 1971 جيكمكرفكرلكجية سكرية  ؾ.ـ.ميرزاييؼ )ترجمة( عادؿ عبد السالـ 36
 1 1989 أصكؿ الجيكمكرفكلكجيا  حسف سيد أحمد أبك العنيف 37
 1 1981 لبناف دراسة فى الجغرافيا الطبيعية حسف سيد أحمد أبك العنيف 38
 (8/3/3115)1 1967 دراسات فى النيؿ صالح الديف  الشامي  39
 (8/3/3115)1 )د.ت( جيكمكرفكلكجيا جماؿ السيد عبد الباقى 91
 (8/3/3115)1 )د.ت( محاضرات فى الجيكمكرفكلكجيا جماؿ السيد عبد الباقى 91
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تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
 (8/3/3115)1 )د.ت( الجغرافيا الطبيعية   إيممى محمد حممي حمادة  93
ريياـ  محمد طاىر عبد الحميد ك  99

 صبحية الشحات)طالب(
 (1/4/3115)1 )د.ت( ببميكجرافيا  فى الجغرافيا الطبيعية

حامى  حمادة إيممى محمد 94 3119/3114 جغرافية الصحارل كاألراضى الجافة    5 (7/4/3115)   
(7/4/3115) 5 )د.ت( محاضرات  فى الجغرافيةالطبيعية   إيممى محمد حامى  حمادة 95  
 (7/4/3115) 1 )د.ت( الجغرافيةالطبيعية   إيممى محمد حامى  حمادة 96
رافية مصر الطبيعية محاضرات  فى جغ  إيممى محمد حامى  حمادة 97  3118/3119  1 (7/4/3115)  
(7/4/3115) 1 )د.ت( محاضرات  فى الجغرافية المناخية كالنباتية  إيممى محمد حامى  حمادة 98  
 (7/4/3115) 1 3119 الجغرافيا المناخية  إيممى محمد حامى  حمادة  99
 (7/4/3115) 1 3111/3111 يةمكضكعات الجيكمكرفكلكجيا التطبيق جماؿ السيد عبد الباقى   41
 (7/4/3115) 1 )د.ت( بحكث فى تعرية  الصحارل العربية جماؿ السيد عبد الباقى  41
 (31/4/3115) 1 )د.ت( مكضكعات  فى جغرافية المياه العذبة  جماؿ السيد عبد الباقى 43
 (31/4/3115) 1 3115 بحكث تطبيقية فى المناخ ايممي محمد حممي حمادة 49
ايممي محمد حممي حمادة )  44

 ترجمة(
 (31/4/3115) 1 3113 عمـ المناخ تطبيقات مختارة

 (8/6059/:6)1 1885 الجغرافٌا الطبٌعٌة للسعودٌة عبد الحفٌظ محمد سعٌد 45
 (8/6059/:6)1 2009 جغرافٌة اشكال سطح األرض موسً عواد حامد 46
 (8/6059/:6) 1 2003 ةالجغرافٌا المناخٌ عبد الوارث محمد عبد الوارث 47
(8/6059/:6) 1      مكتبة االسرة فى الجٌولوجٌا إبراهٌممحمد رضا على  48  
(8/6059/:6) 1 م2005 جغرافٌة الموارد المائٌة جودة فتحى  التركمانى  49  
 (8/6059/:6) 1      الجغرافٌا الطبٌعٌة محمد صبرى محسوب  51
 (8/6059/:6) 1      الجٌولوجٌا علم األرض ولٌد عبد الملك وآخرون 51
 (8/6059/:6) 1      األراضى الجافة  محمد صبرى محسوب 53
 (8/6059/:6) 1      األنهار األفرٌقٌة وإزمة الجفاف ماٌكل داركوه 59
 (8/6059/:6) 1      أصول الجٌومورفولوجٌا )صورة( حسن سٌد أحمد أبو العنٌن 54
 (36/4/3115)1      جغرافٌة الموارد المائٌة  نٌنمحمود عبد العزٌز أبو الع 55
 (16/8/3115)1      نهر النٌل  محمد عوض محمد  56
عٛكح ؽَٕيٓ عٛكح ٚؽَٓ ٍيل  57

 أؽّل أثٛ اٌؼٕيٓ
 (9/56/6059)5 :598 ٍطؼ ٘نا اٌىٛوت 

 (9/56/6059) 5 5970 وٛوت األهع ؽَٓ ٍيل أؽّل أثٛ اٌؼٕيٓ 58
 (9/56/6059) 5 ::59 أطٛي اٌغيِٛٛهفٌٛٛعيب ٕيٓؽَٓ ٍيل أؽّل أثٛ اٌؼ 59
أٌٍ اٌغغوافيب اٌطجيؼيخ ، اٌغيء اٌضبٌش اٌغغوافيب  ِؾّل ِزٌٛٝ  ٚآفوْٚ  61

  اٌؾيٛيخ  
599: 5 (9/56/6059 

أحمد عبد الحميد الفقى كمحمد  61
 ىانى سعيد

 (15/6/3116)1 بدكف محاضرات فى جغرافية المياه العذبة 
يد الفقى كمحمد أحمد عبد الحم 63

 ىانى سعيد
 (15/6/3116)1 بدكف محاضرات فى البحار كالمحيطات 

أحمد زايد عبد اهلل  كمحمد ىانى  69
 سعيد

 (15/6/3116)1 3115/3116 جغرافية األراضي الجافة اآلمكانات كالمشكالت

 (18/1/3117) 1 بدكف محاضرات فى الجغرافيا الطبيعية إيممى محمد حممى  64
جماؿ السيد  –ى محمد حممى إيمم 65

 عبد الباقى 
 (18/1/3117) 1 بدكف محاضرات فى الجغرافيا الحيكية

جماؿ  –عكاد حامد محمد مكسى  66
 السيد عبد الباقى 

 (18/1/3117) 1 بدكف محاضرات فى الجغرافيا المناخية

جماؿ  –عكاد حامد محمد مكسى  67
 السيد عبد الباقى 

 (18/1/3117) 1 بدكف الطبيعيةمكضكعات  فى جغرافية مصر 

جماؿ  –عكاد حامد محمد مكسى  68
 السيد عبد الباقى 

 (18/1/3117) 1 بدكف محاضرات فى الجغرافيا الطبيعية

 (18/1/3117) 1 بدكف البنية كالتضاريس عكاد حامد محمد مكسى  69
 (18/1/3117) 1 بدكف محاضرات فى الجيكمكرفكلكجيا عكاد حامد محمد مكسى  71
 (6/3/3117)3 بدكف الخرائط الجيكلكجية كتدريباتيا العممية  بدكف 71
 (13/3/3117)1 1939 الجيكلكجيا حسف صادؽ  73
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تاريخ  المؤلؼ أسـ الكتاب ـ
 الطبع

 عدد النسخ

 (36/3/3117)1 3115 الطقس كالمناخ محاضرات فى خرائط إيممى محمد حممى حمادة  79
 إيممى محمد حممى حمادة  74

 (36/3/3117)1 3116 الجغرافيا المناخية

 إيممى محمد حممى حمادة  75
 (36/3/3117)1 3115 جغرافية الصحارل كاألراضى الجافة 

 (36/3/3117)1 بدكف محاضرات فى الجيكمكرفكلكجيا  عكاد حامد مكسى 76

 (36/3/3117)1 بدكف الجغرافيا الطبيعية   سىعكاد حامد مك  77

 (36/3/3117)1 3119 الجغرافيا الحيكية بيف النظرية كالتطبيؽ صبحى رمضاف فرج سعد 78
 (36/3/3117)1 3118 اساسيات الجغرافيا الطبيعية  محمد مجدل تراب 79

 (75/9/6057)5 3111 جغرافية الصحارل  ػٛاك ؽبِل ٍِٛٝ 81

 (18/9/3117)1 )د.ت( ِؾبػواد فٝ عغوافيب اٌؼبٌُ اٌغليل ؽّبكحإيٍّٝ ِؾّل  81
 (18/9/3117)1 )د.ت( ثؾٛس فٝ رؼويخ اٌظؾبهٜ اٌؼوثيخ  عّبي اٌَيل ػجل اٌجبلٝ   83
 (18/9/3117)1 3116 عغوافيخ ؽٛع إٌيً طجؾٝ هِؼبْ فوط ٍؼل  89
 رطجيمبد فٝ اٌغغوافيخ اٌطجيؼيخ ػٛاك ؽبِل ٍِٛٝ 84

 ٌؾبٍت اآلٌٝثبٍزقلاَ ا 
91/11/3117)5 بدكف

) 
 (9/1/3118)1 3116 اٌغغوافيب إٌّبفيخ إيٍّٝ ِؾّل ؽٍّٝ ؽّبكح 85
 (3/7/3118)1 بدكف محاضرات فى جغرافية البحار  كالمحيطات  عكاد حامد مكسى  86
 (3/7/3118)1 بدكف الدراسة الميدانية فى الجغرافيا الطبيعية عكاد حامد مكسى 87

 (3/7/3118)1 3115 محاضرات فى جغرافية البحار  كالمحيطات  باف محمدلمحمدل شع 88

حكض النيؿ الشرقى " تحديات التنمية كمستقبؿ  عزيزة بدر 89
 التعاكف المصرل الجزء األكؿ كالثانى

3114 1(34/7/3118) 

 (91/7/3118)1 1999 جغرافية المناخ التطبيقى  محمد إبراىيـ شرؼ كمحمد خميس الذككة  91
 (91/7/3118)1 1998 المكسكعة الجغرافية لمشباب  محمد عبد العزيز اليالكل 91

 (91/7/3118)1 1997 أشكاؿ السكاحؿ المصكرة محمد مجدل تراب 93

 (91/7/3118)1 1997 الجغرافية الطبيعية كالخرائط جكدة حسنيف جكدة 99
 (91/7/3118)1 1998 المياه الجكفية بالصحراء الغربية  مغاكرل شحاتو دياب 94
 195   الجممة
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 عدد النسخ تاريخ الطبع أك النشر أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
   الجغرافيا السياسية  
 3 3115 الجغرافيا السياسية ماىر حمدل  عيش 1
 (8/3/3115)1 3115 الجغرافيا السياسية ماىر حمدل  عيش 3
 1 1974 سياسة مصر فى البحر األحمر شكقى عطا اهلل الجمؿ 9
 1 )د.ت( نير األردف كالمؤمراة الصييكنية عمى محمد عمى 4
 1 1993 خريطة القكل السياسية كتخطيط األمف القكمى فتحى محمد مصيمحى 5
 1 1977 فى أصكؿ الجغرافيا السياسية أميف محمكد عبد اهلل  6
 1 1979 ت فى اسس كمناىج الجغرافيا السياسيةدراسا محمد حجازل  7
دكلت أحمد صادؽ كمحمد  8

 السيد غالب 
 1 1965 الجغرافيا السياسية

 1 1977 العالقات العربية األفريقية محمكد عيسى كآخركف  9
 1 1983 دراسات فى الجغرافيا السياسية صالح الديف عمى الشامى      11
 (91/13/3114) 5 1993 قكل السياسية كتخطيط األمف القكمىخريطة ال فتحى محمد مصيمحى 11
 (31/4/3115) 1 3113 أسس الجغرافيا السياسية صالح عبد الجابر عيسي 13
 (8/6059/:6)1 2005 الجغرافٌا السٌاسٌة فتحى محمد مصٌلحى 19
 (8/6059/:6)1 م2006 اسس الجغرافٌا السٌاسٌة المعاصرة عبد الفتاح صدٌق عبد الاله 14
 (8/6059/:6)1 م1899 أسس الجغرافٌا السٌاسٌة على أحمد هارون 15
 (8/6059/:6)1      الجغرافٌا السٌاسٌة  محمد محمود إبراهٌم الدٌب 16
 (4/5/3115)1 1993 خريطة القكل السياسية كتخطيط األمف القكمى فتحى محمد مصيمحى  17
 (11/5/3115)1 1971 الدكلية الجغرافية كالمشكالت محمد عبد الغنى  سعكدل 18
 (16/8/3115)1      نهر النٌل  محمد عوض محمد  19
 (18/1/3117) 1 1993 خريطة القكل السياسية كتخطيط األمف القكمى   فتحى محمد مصيمحى  31
 (6/3/3117)1 3115 خريطة مصر بيف اإلرىاب كالثكرة فايز حسف حسف غراب 31
 (62/6/6432)3 6432 السياسية  والنظام الجيوبولتيكى المعاصر الجغرافيا  ماهر حمدى عيش 33
 (9/1/3118)1 3116 اٌّؾيؾ اٌؼبٌّٝ ِٓ ِٕظٛه عغوافٝ ٍيبٍي ِب٘و ؽّلٜ ػيش 39
 1(91/7/3118) 3111 خريطة القكل السياسية كتخطيط األمف القكمى فتحى محمد مصيمحى 34
 38    الجممة

 319 (11جممة الدكالب رقـ )
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 (33حصر الدوالب رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
 كتب مف مديرية المنكفية

 1 د.ت() رسالة فى الجيش المصرل البرم كالبحرم مجمس مديرية المنكفية 1
 1 1955 (1مجمة الفالح اإلقتصادل العدد ) مجمس مديرية المنكفية 3
 1 1991 الرحمة الممكية إلقميـ الفيكـ مجمس مديرية المنكفية 9
 1 1991 1991تقكيـ عاـ  مجمس مديرية المنكفية 4
 1 1957 مصر كاالتحاد السكفيتى مجمس مديرية المنكفية 5
 1 1999 (1ة الفالح اإلقتصادل العدد )مجم مجمس مديرية المنكفية 6
 1 1993 1993تقرير عف تجارة مصر الخارجية عف عاـ  مصمحة الجمارؾ المصرية 7
 1 1997 1996تقرير عف تجارة مصر الخارجية عف عاـ  مصمحة الجمارؾ المصرية 8
تقرير عف مقاكمة البعكض كالمالريا  فى اإلسكندرية  مجمس مديرية المنكفية 9

 حيياكضكا
1994 1 

المؤتمر الدكلى المراض البالد الحارة كعمـ الصحة بمدينة  مجمس مديرية المنكفية 11
 القاىرة

1938 1 
 1 1991 (7صحيفة التجارة كالصناعة العدد ) مجمس مديرية المنكفية 11
 1 1996 (1صحيفة التجارة كالصناعة العدد ) مجمس مديرية المنكفية 13
 1 1995 (1صحيفة التجارة كالصناعة العدد ) كفيةمجمس مديرية المن 19
 1 1997 أسكاؽ القطف كتجارتو مجمس مديرية المنكفية 14
 1 1999 النشرة االقتصادية األسبكعية مجمس مديرية المنكفية 15
 1 1941 131مجمة زميؿ الفالح العدد ) مجمس مديرية المنكفية 16
 1 1948 ( 9ية الشيرية العدد)الصحيفة الزراع مجمس مديرية المنكفية 17
 1 1949 أحصاءات زراعية كاقتصادية مجمس مديرية المنكفية 18
 1 1934 (99النشرة الفنية لكزارة الزراعة رقـ ) مجمس مديرية المنكفية 19
 1 1934 (91النشرة الفنية لكزارة الزراعة رقـ ) مجمس مديرية المنكفية 31
 1 1998 ر الرسمى لمؤتمر القطف الدكلىالتقري مجمس مديرية المنكفية 31
 1 1919 المجمة الزراعية المصرية الجزء الثانى مجمس مديرية المنكفية 33
 1 )د.ت( سحر اميركا حسف فريد 39
 1 1999 عمى   الدانكب  أحمد عطية اهلل 34
 1 1911 (31الجامعة فى القرف العشريف الجزر ) جامعة اإلسكندرية  35
 1 1939 الحساب لممدارس الثانكية محمد زكى 36
 1 )د.ت( مجمة تقكيـ اليالؿ مجمس مديرية المنكفية 37
 1 )د.ت( مجمة تقكيـ اليالؿ مجمس مديرية المنكفية 38
 38 الجممة

 التقارير كالمعدالت المناخية
معيد بحكث جامعة البتركؿ كالمعادف  1

 السعكدية
 1 1987 إدارة مكارد المياه كالبيئة

 1961المعدالت المناخية  لييئة العامة لؤلرصاد الجكية ا 3
(Climatological  normals) 

1961 1 
 1 1983 (3تقرير عف تكرارات الرياح رقـ ) جدة -المممكة العربية السعكدية  9
 1 1981 المسح البحرية كاليكائية جدة -المممكة العربية السعكدية  4
 1 1989 التقرير السنكل عف تكرارات الرياح جدة -المممكة العربية السعكدية  5
 1 1989 تقرير عف تكرارات الرياح  جدة -المممكة العربية السعكدية  6
 1 1979 تقرير عف تكرارات الرياح  جدة -المممكة العربية السعكدية  7
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 (33حصر الدوالب رقم )تابع 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
 1 1984 تقرير عف عناصر المناخ جدة -المممكة العربية السعكدية  8
 1 1989 تقرير عف تكرارات الرياح  جدة -المممكة العربية السعكدية  9
 1 1984 تقرير عف تكرارات الرياح  جدة -المممكة العربية السعكدية  11
 1 1983 (3تكرارات الرياح رقـ )تقرير عف  جدة -المممكة العربية السعكدية  11
 1 1987 (3تقرير عف تكرارات الرياح رقـ ) جدة -المممكة العربية السعكدية  13
 1 1986 (3تقرير عف تكرارات الرياح رقـ ) جدة -المممكة العربية السعكدية  19
 1 1986 (3تقرير عف تكرارات الرياح رقـ ) جدة -المممكة العربية السعكدية  14
 1 1989 (3تقرير عف تكرارات الرياح رقـ ) جدة -المممكة العربية السعكدية  15
-1985 بيانات ساعية عف دراجات الحرارة فى محطات القصير .... بمطيـ إيممى  محمد حممى حمادة 16

1989 
9 

 W M O "Atmospheric Gases" Report No   1994 1 منظمة األرصاد الجكية العالمية 17
 W M O "Atmospheric Gases" Report No  1995 1 األرصاد الجكية العالميةمنظمة  18
مصمحة األرصاد كحماية  البيئة  19

 المممكة السعكدية –
 1 1985 مرجع مكجز عف الممكثات البيئة كثأثيراتيا

 31 الجممة

  (11جممة الدكالب رقـ )
49 
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 (56ؽظو اٌلٚالة هلُ )

 
 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب مؤلؼأسـ ال مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

 1965اإلحصاءات الصحية كالحيكية كالعامة ماقبؿ 
 1 1949 1949اإلحصاءات الصحية  عاـ مصمحة اإلحصاء كالتعداد 1
 1 1958 1953اإلحصاءات الصحية  الجزء األكؿ عاـ مصمحة اإلحصاء كالتعداد 3
 1 1957 1951ات الصحية  الجزء األكؿ عاـاإلحصاء مصمحة اإلحصاء كالتعداد 9
 1 1955 1951اإلحصاءات الصحيةالجزء االثانى عاـ مصمحة اإلحصاء كالتعداد 4
 1 1958 1959اإلحصاءات الحيكية  الجزء األكؿ عاـ مصمحة اإلحصاء كالتعداد 5
اإلحصاءات الحيكية  الجزء االثانى  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 6

 1961عاـ
1969 1 

 1 1959 1959اإلحصاءات الحيكية  الجزء الثانى عاـ مصمحة اإلحصاء كالتعداد 7
نشرة الثالثة شيكر األكلى عف المكاليد  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 8

كالكفيات كاألمراض المعدية كالزكاج كالطالؽ 
 1951عاـ 

1959 1 

نشرة الثالثة شيكر األكلى عف المكاليد  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 9
كالكفيات كاألمراض المعدية كالزكاج كالطالؽ 

 1959عاـ 

1955 1 

نشرة الثالثة شيكر األكلى عف المكاليد  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 11
كالكفيات كاألمراض المعدية كالزكاج كالطالؽ 

 1955عاـ 

1958 1 

نشرة الثالثة شيكر األكلى عف المكاليد  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 11
مراض المعدية كالزكاج كالطالؽ كالكفيات كاأل

 1954عاـ 

1957 1 

 1 1941 1999-1998اإلحصاء السنكم لعاـ  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 13
 1 1943 1941-1941اإلحصاء السنكم لعاـ  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 19
-45/1946اإلحصاء السنكم لعاـ  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 14

46/1947 
1951 1 

-47/1948اإلحصاء السنكم لعاـ  حصاء كالتعدادمصمحة اإل 15
48/1949 

1953 1 

 1 1959 1959اإلحصاء السنكم لعاـ  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 16
اإلحصائية السنكية لحركة المالحة كالتجارة  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 17

 1948البحرية  فى الثغكر المصرية لعاـ 
1959 1 

 1 1957   1953اإلنتاج الصناعى عاـ مصمحة اإلحصاء كالتعداد 18
إحصاء المكظفيف  كالمستخدميف كالخدمة  مصمحة اإلحصاء كالتعداد 19

الخارجيف  عف ىيئة العماؿ كمستخدمى 
 1956كعماؿ اليكمية  فى يناير 

1959 1 

 19 الجممة
 إصدارات كزارة األشغاؿ العمكمية

 3 1938 الجزء الثانى39/1934التقرير السنكل كزارة األشغاؿ العمكمية 1
 3 1991 الجزء الثانى35/1936التقرير السنكل كزارة األشغاؿ العمكمية 3
 1 1996 الجزء الثانى39/1991التقرير السنكل كزارة األشغاؿ العمكمية 9
 3 1996 الجزء األكؿ 91/1993التقرير السنكل  كزارة األشغاؿ العمكمية 4
 (91/7/3118)صكرة1 1991 المشركع القكمى لحصر األراضى الزراعية  الييئة المصرية العامة لممساحة ،  كزارة االشغاؿ كالمكارد المائية  5

 8 الجممة
 األطالس

1 George Philp The University Atlas 1989 1 
جميكرية مصر العربية ،  3

 المجمس الدائـ لمخدمات العامة
 1 1964 1955اطمس الخدمات عاـ 

 د طالب القسـأطالس مف إعدا 9
  )أطالس كمشركعات تخرج(

التكزيعات السكانية عمى مراكز محافظة 
 المنكفية

+ 11 )د.ت(
5(39/11/3115) 

مجمكعة مف األساتذة فى   4
الجغرافيا كالتاريخ فى لبناف 

 كالعالـ العربى
 1 1999 أطمس العالـ الصحيح
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 (13تابع حصر الدكالب رقـ )

 

 
 
 

 

تاريخ الطبع أك  بأسـ الكتا أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

   تابع األطالس  
 (36/4/3115)1 3111 األطمس الجغرافي لممممكة العربية السعكدية مكتبة العيبكاف 5
 (36/4/3115)1 1993 األطمس الجغرافى القطرل التاريخى لممرحمة اإلعدادية  كزارة التربية كالتعميـ بقطر  6

 (36/4/3115)1 )د.ت( األطمس اإلبتدائى  ركفمحمد صبحى عبد الحكيـ كآخ 7

 (36/4/3115)1 ىػ1417 أطمس العالـ محمد سيد نصر كآخركف 8

 (36/4/3115)1 3114 األطمس الجغرافى  الحديث محمكد عصاـ الميدانى  9

 (36/4/3115)1 3115 أطمس العالـ الدار العربية لمعمـك 11

 (36/4/3115)1 ق1434 المممكة العربية السعكدية كالعالـاألطمس  محمد صبحى عبد الحكيـ كآخركف 11

 (36/4/3115)1 3118 أطمس العالـ المؤسسة العممية لمكسائؿ التعميمية 13

 (36/4/3115)1 3111 ألطمس المدرسي لمثانكية العامة  فيد المرزكؽ الصحفية مؤسسة 19

 (36/4/3115)1 3119 لمكطف العربىاألطمس الجغرافى   محمكد عصاـ الميدانى 14

 (36/4/3115)1 1991 دليؿ المناطؽ كالشكارع البمدية بقطر فكزارة الشئك 15

 (36/4/3115)1 )د.ت( أطمس جميكرية مصر العربية كالعالـ مؤسسة سعيد الصباغ  16

 (36/4/3115)1 )د.ت( أطمس الطالبالجزء الثانى مكتبة نيضة مصر 17

 (36/4/3115)1 3119 مس المدرسى لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطةاألط فيد المرزكؽ الصحفية مؤسسة 18

 (36/4/3115)1 1979 األطمس المدرسى  محمد صبحى عبد الحكيـ كآخركف 19

 (36/4/3115)1 )د.ت( األطمس االبتدائى محمد صبحى عبد الحكيـ كآخركف 31

 (36/4/3115)1 3116 األطمس المصكر الدار العربية لمعمـك 31

 (36/4/3115)1 )د.ت( أطمس العالـ الجديد كالكطف العربى زار النداؼن 33

 (36/4/3115)1 1991-1991 األطمس العربى كزارة التربية كالتعميـ بمصر 39

 (36/4/3115)1 3114 أطمس الناشئة الدار العربية لمعمـك 34

 (36/4/3115)1 3117 أطمس العالـ لمطالب  ىيئة تحرير أكاديميا 35

36 George Philip Philip Senior School Atlas 1936 1(36/4/3115) 

37 Untied States Road Atlas   1991 1(36/4/3115) 

38    Busseu Kirkpatrick Atlas New Zealand 3114 1(36/4/3115) 

39 Rob .B Road Atlas  New Zealand 3114 1(36/4/3115) 

91 Bettyb Franks The Nystrom  Atlas Of U. S. A  3111 1(36/4/3115) 

91 without From Sea To Shining Sea 1994 1(36/4/3115) 

93 Sarah Jones Beginner's Classroom Atlas   1995 1(36/4/3115) 

خرائط الفارسى المنطقة الشرقية مف األلؼ إلى  زكى محمد عمى فارسى 99
 الياء)المممكة العربية السعكدية(

1991 1(4/5/3115) 

 (4/5/3115)1 1989 أطمس العالـ اإلسالمى  دكلت أحمد صادؽ )إشراؼ( 94

 (4/5/3115)1 1977 أطمس المممكة العربية  السعكدية حسيف حمزة بند قجى 95

 (11/5/3115)1 1981 أطمس السكاف لممممكة العربية السعكدية  جامعة الرياض –كمية اآلداب  96
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 (56لُ )ؽظو اٌلٚالة ه تابع

 

 
 

 
 

 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

 األطالس التعممية لطالب
كمية -طالب قسـ الجغرافيا    97

 جامعة المنكفية–اآلداب 
 أطمس مدينة الشيداء )أطمس تعميمى (

 
3116 1(36/7/3116) 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    98
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 طمس السكانى لمحافظة جنكب سيناءاأل

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    99
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 األطمس سكاف البحر األحمر

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    41
 جامعة المنكفية–اآلداب 

أطمس تفصيمى لعدد الطالب بمجمع الكميات بشبيف 
 الككـ 

3116 1(36/7/3116) 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    41
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 األطمس السكانى لشياخات شبيف الككـ

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    43
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 التعميـ الثانكل بمحافظة المنكفية 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    49
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1   3115 األطمس السكانى لمحافظة المنكفية 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    44
 جامعة المنكفية–اآلداب 

أطمس مستكيات كفاءة الخدمة التعميمية بمركز 
 قكيسنا محافظة المنكفية  

3115 1(36/7/3116) 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    45
 معة المنكفيةجا–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 التعميـ بمركز بركة السبع 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    46
  جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 أطمس الطرؽ فى محافظة المنكفية 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    47
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 األطمس السكاف محافظة القميكبية 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    48
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3116 أطمس التعميـ فى محافظة المنكفية 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    49
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3115 أطمس الخدمات التعميمية فى مراكز محافظة المنكفية 

كمية -ا   طالب قسـ الجغرافي 51
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 3115 أطمس التعميـ فى مصر 

كمية -طالب قسـ الجغرافيا    51
 جامعة المنكفية–اآلداب 

 (36/7/3116)1 )بدكف( أطمس الخدمات العامة فى محافظة المنكفية 
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 (56ؽظو اٌلٚالة هلُ ) تابع

 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ  
 النشر

 عدد النسخ

كمية  –قسـ الجغرافيا طالب  53
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس الحالة الصحية فى محافظة المنكفية

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  59
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس السكف فى مصر

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  54
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف البريد كاالتصاالت بمحافظة المنكفيةأطمس 

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  55
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 3115 السكاف فى بركة السبع

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  56
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس تكزيع االمييف بمحافظة المنكفية

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  57
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 3115 أطمس سيناء لمتعميـ 

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  58
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس الخدمات فى محافظة الشرقية

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  59
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف سنة 13-15أطمس بكار لؤلطفاؿ مف سف 

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  61
   جامعة المنكفية –اآلداب 

أطمس الرعاية البيطرية لمركز أشمكف بمحافظة 
 المنكفية

 (15/3/3117)1 بدكف

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  61
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف يناءاألطمس الزراعى لجنكب س

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  63
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس السكاف لمحافظة االسكندرية

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  69
   جامعة المنكفية –اآلداب 

األطمس الجغرافى لمسكاف فى مدينة قكيسنا دراسة 
 مات الجغرافية تطبيقية بأستخداـ نظـ المعمك 

 (15/3/3117)1 بدكف

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  64
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف بحث فى مادة الخرائط " سكاف مركز أشمكف"

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  65
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس الحالة التعميمية لمحافظة المنكفية 

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  66
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس الصحة فى مصر 

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  67
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 3115 األطمس الزراعى لمحافظة المنكفية 

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  68
   ةجامعة المنكفي –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس فى مركز بركة السبع

كمية  –طالب قسـ الجغرافيا  69
   جامعة المنكفية –اآلداب 

 (15/3/3117)1 بدكف أطمس الخدمات بكفر الشيخ 

 (91/7/3118)1 1979 األطمس المدرسى كآخركفمحمد صبحى عبد الحكيـ  71
 (91/7/3118)1 1999/1994 أطمس مصر كالعالـ كزارة الدفاع ج ـ ع  71
 113 13جممة الدكالب رقـ  
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 (57ؽظو اٌلٚالة هلُ )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ الطبع  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 أك النشر

 عدد النسخ

 كتب جغرافية إنجميزية
1 Holmes. A Principles OF Physical Geology 1953 1 
3 Parry . E.R & Others The Americas 1935 1 
9 Monkouse .J.F Principles OF Physical Geography 1966 1 
4 Bennett .H.H Soil Conservation 1999 1 
5 King .M.A.C Beaches And Coasts 1959 1 
6 Herbertson  .J.A Africa 1914 1 
7 Davies .L.G The Earth In Decay 1968 1 
8 Sharma .C.R Oceanography For Geographers 1971 1 
9 Antbony .D.J Arab States Of The Lower Gulf 1975 1 

11 Day.A Mediterranean Pilot 1951 1 
11 Johns Hopkins The Economic Development Of Libya 1961 1 
13 George Lenczowski The Middle East In World Affairs 1959 1 
19 Cuchlaing A .M.King Techniques In Geomorphology 1967 1 
14 Walther Penck  Morphological  Analysis Of Land  Forms 1959 1 
15 C.A. Cotton New Zealand 1955 1 
16 Andre  Guilcher Coastal And Sub Marine Morphology 1964 1 
17 Yusif A. Sayigh Entrepreneurs Of Lebanon 1963 1 
18 Nevill  Barbour A survey Of North West Africa 1963 1 
19 Griffith Taylor Urban Geography 1938 1 
31 Longwell K. F Outline Of Physical Ecology  1947 1 
31 Gilbert Wooding Soils(origin  ,constitution and classification)  1951 1 
33 G.Gorsnkov, A.Yakushova Physical geography  1967 1 
39 L. Dudley Stamp  An Intermediate geography 1999 1 
34 without Reading In geography  Part    )5 )د.ت 
35 H .E. Hurst The Nile 1953 1 
36 Leonard .B The World 1941 1 
37 Martin Whitby Land Use and the Europain Environment 1987 1 
38 H. J. Wood Exploration And Discovery  1951 1 
39 T.Pickles Australia and Newzealand  1957 1 
91 V.L.Tyagunenko Industrializations Of Developing Countries  1979 1 
91 C.A.Cotton Climetic Accidents 1947 1 
93 F.M.Mosilhi Geographical Text In English Languaye 3119 1 
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 (57ؽظو اٌلٚالة هلُ ) تابع

 

 

 

 
 

تاريخ  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
الطبع أك 
 النشر

عدد 
 النسخ

99 W . M. Davis Geographical Essays 1954 1 
94 Michael West The New Method English Dictionary 1984 1 
95 T.W.Freeman A Hundred Years Of Geography   1961 1 
96 David Brunt Weather Study  1951 1 
97 Ya .Khuring Did You Say 1974 1 
98 R. P .Beckinsale Land Air And Ocean 1948 1 
99 Sidney Melmore Geology of Holderness And The Vale Of York 1995 1 
41 Sonia Cole   The Prehistory Of East Africa 1954 1 
41 S.A.Steers,M. A The Unstable Earth 1951 1 
43 W.E. Simnett Emergent Commonwealth 1954 1 
49 Pearl Buck The Good Earth 1954 1 
44 Joseph Weisborg Introductry  Oceanography 1974 1 
45 H.M.Eldaly An Advanced English Course 1999 1 
46 Daniel  .M.c Aguide To Fortraniv 1968 1 
47 Lester .C. King The Morphology Of The  Earth 1963 1 
48 Kingdom Of Libya A Study Of Libyan 1943 1 
49 R. FOSTER.F Glacial geology…. 1947 1 
51 W .G.K.Drew Climatology 1949 1 
51 H .J.Fleure History Of Man In Britain 1951 1 
53 M. E.Hardy The Geography Of Plants 1995 1 
59 University Of Alex . Reading In Geography 1968 1 
54 H.G smith  Minerals and The Microscope        

55 D.W.Malcolm Sukumaland An African        
56 H..Abou el enin Reading In Geography        
57 j.H.FUnBGROVE The Pluse Of Earth        
58 Andre.s.  The Mediterranean        
59 C.M.A.King Periglacial Geomorphology        
61 G. H. Dury The Face Of The Earth        
61 Godfrey W. Himus Dictionary Of Geogeology        
63 Thomas L. m Astralias Corner Of The World        
69 Norbrt .c Ten Yearys Under The Earth        
64 Francois p. the new Concept Of Development        
65 Robin .H..BEST Land Use And Living Space        
66 R. J .Harrison Africa And Islands        
67 W. G. kendrew Climatology        
68 M.I,Hassan Agricultural Land Use In The Fayum Depression        
69 E.H.EL.Shishini And other L. Institut du Desert DE  Egypte,        
71 E.H.EL.Shishini And other The Geographical Journal         
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 (57ؽظو اٌلٚالة هلُ ) تابع

 
 

 

 

 
 

                                 
 
 
 

71 M.REID  Europe ARegional Geography        
73 C.A.Cotton Lands Scaple as…        
79 W. H Freeman The Human Population         
74 Bulgaria Academy Of  Sciences Red Data Book Of The People's Repuplic Of 

Bulgaria  Vol   " plants" 
       

75 Untied Nations Environment  Arid Land  Development And Combat        
76 C.B.M  Mcburasnet Per history And Pleistocene Geology in  Libya        
77 George H .T Tropical Africa        
78 Thomas .R Computer Data  Processing And Programming        
79 A .K .H Weinrich Mucheke: Race, Status And Politics In A 

Rhodesian Community 
       

81 The Quarterly Journal Geographical 
Association 

Part           

81 The Quarterly Journal Geographical 
Association 

Part          

83 The Quarterly Journal Geographical 
Association 

Part          

89 The East Pakistan  Geographical Society Oriental  Geographer  DA .CCA. Pakistan's        
84 East Pakistan   The Geographical Society Oriental  Geographer  DA .CCA. Pakistan's        
85 The American Geographical Society Of 

New York 
Geographical  Review 1949 1 

86 Ana Luisamon,on Revistade Africa  1993 1 
87 Fred Gburke Africa's Quest For Order 1964 1 
88 Salah Abdel Gaber Eisa Elementary Texts In  Geography  3111 1 
89 Adrian Doff And Others Meaning Into Words Student's Book 1984 1 
91 National  Geographic 

  Society "Washington .D. 
National  Geographic Magazine No  1984 1 
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 (57ؽظو اٌلٚالة هلُ ) تابع

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
الطبع أك 
 النشر

عدد 
 النسخ

91 F .M .Abou Aianan  The East Pakistan  Geographic Veriations Of 
Fertility Rates In Arab Conteris 

1971 1 

93 The Institute Of British   
Geographers 

Transaction And Papers 1959 1 

99 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1959 1 

94 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1951 1 

95 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1954 1 

96 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1955 1 

97 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1956 1 

98 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1957 1 

99 The Institute Of British   
Geographers 

NO   1997 1 

111 The Institute Of British   
Geographers 

NO   1956 1 

111 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1957 1 

113 The Institute Of British   
Geographers 

NO    1964 1 

119 The Institute Of British   
Geographers 

The Human Geography Of Southern  Chile  1957 1 

114 Untied Stattes National Report           1961 1 
115 J. H Paterson North America  1979 1 
116 Hassan ,s. Abou  Enin Essays On The Geomorphology Of The Lebanon 1979 1 
117 International Labour Office Geneva Growth Employment And Equity 1978 1 
118 Academy Of Scientific Research 

And Technology  
Research Activity Of … Last  Three Years 1988 1 

119 Dudly .Stamp  The Earth Crust 1951 1 
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 (31تابع حصر الدوالب ر قم )                                    
 

 
 

تاريخ  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
الطبع أك 
 النشر

عدد 
 النسخ

111 Mostafa . M .Soliman Ground Water Management Without 3 
111 Raphael Datai The Kingdom Of Gordan 1958 1 
113 L. V. Dorokhin And Others Economic Mineral Deposits 1969 1 
119 Richard Carrington Abiography Of The Sea 1961 1 
114 Ruth Moore The Earth We Live On 1957 1 
115 Cairo Demographic Center NO    1974 1 
116 Quincy Claude Ayres. C .E Soil Erosion And it,s Control  1996 1 
117 Dudly .Stamp Regional geography P.IV  Asia 1991 1 
118 F. Walker   Geography From The Air 1959 1 
119 Sarah .F .Loza Egyptian Population… Bibliography 1979 1 
131 Mostafa . M .Solcman Ground Water Management Without 1 
131 Raphael Datai The Kingdom Of Gordan 1958 1 
133 L. V. Dorokhin And Others Economic Mineral Deposits 1969 1 
139 Richard Carrington Abiography Of The Sea 1961 1 
134 Ruth Moore The Earth We Live On 1957 1 
135 Cairo Demographic Center NO    1974 1 
136 Population Bulletin Of The United 

Nations 
NO                         Vol     1975 1 

137 Population Bulletin Of The United 
Nations 

NO           Vol   1979 1 
138 A. Shahin & M. M. Setaeha Selected Subjects In physical And Cultural 

Geography  
 1 )د.ت(

139 David .L Geomorphology )1 )د.ت 
191 In statue Of Social Studies Graduate Development Studies In Holand,     -

     
1994 1 

191 University Tokyo Bulletin Of The Geography Dept. No   1969 1 
193 University Tokyo Bulletin Of The Geography Dept. No   1971 1 
199 W.W. Doyel and  F.j.Maguire Ground Water Resource Of Libya 1964 3 
194 T, G. Newpot& Yousef Ground Water Resource Of Libya 1969 1 
195 Nabil .S . Embab The Semi- Playa Deposits… Egypt 1973 1 
196 Abdel Fattah Weheba The Ecnomic Geography Of Egypt During (   -

     A.d) 
1961 1 

197 M. S. Abou Elezz Some Aspects Of Migration In Cairo 1959 1 
198 Untid Kingdom Journal Of Geographical A ssociation No     1955 3 
199 Untid Kingdom Journal Of Geographical A ssociation No     1956 1 
141 Untid Kingdom Journal Of Geographical A ssociation No     1958 1 
141 Untid Kingdom Journal Of Geographical A ssociation No     1957 1 
143 Untid Kingdom Journal Of Geographical A ssociation No     1957 1 
149 Untid Kingdom Journal Of Geographical A ssociation No     1957 1 
144 S .Gwillmott Field studies In Libaya 1961 1 
145 M . S. Ghallb Transformation Of The Dtalestinian Population 

    -     
1954 1 

146 Maurice .H Stratigraphic… To Geological Map Of Egypt 1989 1 
147 Fred Hoyie The Nature Of The Universe 1959 1 
148 Sir James Jeans The Mysterious Universe 1948 1 
149 V. Zenk.Vich Sea Bed 1958 1 
151 B.Y .Levin The Origin Of The Earth And Planets 1956 1 
151 Ioan Davies African Trade      1961 1 
153 Yorkshire Geographical Society  NO    1956 1 
159 U.S.A International  Geographical 

Union 
  Th International Geographical Congress 1993 1 

154 H.H.Read Rutley"s  Elements Of Mineralogy 1974 1 



 
 

- 74 - 

 
 (31تابع حصر الدوالب ر قم )                                   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

تاريخ الطبع  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 أك النشر

 عدد النسخ
155 Christopher Paterson Economics 88-1987 1  تـ الدمجE 
156 Georci Yudin Eleven stones for boys and girls 1948 1تـ الدمج E 
157 Malysh publishers Great grandmother Universe )تـ الدمج  1 )د.تE 
158 without Red Hill  8  تـ الدمجE 
159 Richarad Thompson The Baltic sea no   1991 1 تـ الدمج E 
161 without  No   Statistique  agricole 1968 1 تـ الدمج E 
161 A .W  Shutchings The teaching of Geography in Science News   1954 1 تـ الدمجE 
163 A. W  Haslett Science News    1955 1 تـ الدمج E 
169 L.RUSSELL Muirhead Derby shire and  the peak District 1949 1 تـ الدمج E 
164 Macmilln Geography 88/1987 1 تـ الدمجE 
165 Yorkshire Geo.Society List  of Yorkshire Geo.Society 1959 1  تـ الدمجE 
166 K.ST.B.Collins Mediterranean Pilot VOL V 1956 1 تـ الدمج E 
167 GEO . Teacher GEO. Part   1954 1 تـ الدمجE 
168 GEO . Teacher GEO. Part    1959 1  تـ الدمجE 
169 GEO . Teacher GEO. Part   1954 1 تـ الدمج E 
171 GEO . Teacher GEO. Part   1954  1  تـ الدمجE 
171 Davidlow United States Of  America      (9/9/3115)   

173 National Geography  Soecity  
"Washinglon" 

The Journal of  National Geography  Soecity NO 
    

     (9/9/3115)   

179 National Geography  Soecity  
"Washinglon" 

The Journal of  National Geography  Soecity NO 
  

     (9/9/3115)   

174 Walter Emer Commopity Year Book      (9/9/3115)   
175 Buchholz ,A.R Principles Of Environmental Management      (9/9/3115)   
176 Unesco" Zuidema.c.c" Impact Of Urbanization And Industrialization On  

Water 
     (9/9/3115)   

177 Stuart  Brendon Children's Atlas Of The World  Without (9/9/3115)   
178 Frank.M &Harry.T Teaching Geography      (9/9/3115)   
179 Royleb .K Aramco hand Book      1(9/9/3115) 
181 F.M.Mosilhi Geographical Text In English Languaye 3119 1(7/4/3115) 
181 Roger Brunet Les Mots De La Geographie 1998 1(31/4/3115) 
183 The Egypt Journa Of Remote And 

Space l 
NO(   ) 3118 1(31/4/3115) 
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 (31تابع حصر الدوالب ر قم )                       
 

 

 
تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ

 النشر
 عدد النسخ

587 Alan.M.M Some truth with Maps 1994 1 
588 The building and Social Housing 

Foundation 

Homes Aboae All without 1 

589 Untied States An Out Line Of American History 1994 1 
58: Untied Nations Center For 

Human(Habitat) 

Report Of The Work Shop Of African 
Countries…. 

1994 1 

587 Association Of Amercan 

Geographers 

NO(  ) 3119 1 

588 Association Of Amercan 

Geographers 

NO(  )      1 

589 Association Of Amercan 

Geographers 

NO(  ) 3111 1 

590 Association Of American 

Geographers 

NO(  ) 3111 3 

595 Association Of Amercan 

Geographers 

NO(  ) 3113 1 

596 Association Of Amercan 

Geographers 

NO( ) March        

597 Association Of Amercan 

Geographers 

NO( ) June      1 

598 Association Of American 

Geographers 

NO( ) 3111 1 

599 Oxford University press Oxford …Dictionary Of Current 
English 

1984 1 

59: Stichting International 

Geographical  Congress 

  Th    International Geographical  

Congress     

599: 5 

597 Cologn .P   Th    International cartographicl  

Congress   Conference   

5997 5 

598 Aucakland City Groth Management strategy 6007 5 

599 Esri K-   Education G I S 6000 6 
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تاريخ الطبع  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 أك النشر

 عدد النسخ

600 Untied Nations Center For 
Human(Habitat) 

Population Urbanization And Quality 

Of Life 

5998 5 

311 New Jersey Office Of State 
Planning 

Designing  New Jersey 6000 5 

313 Sokkisha Surveying The Future without 5 

607 The World Bank Annual Report 5999 5 

314 International Monetary Fund World Economic Out Look 5999 5 

315 Monsen Dhieb Itineraires et Parcours 6056 5 

316 Unep Environment Environmental Guidelines For 

Agroforestrut Project 
598: 5 

317 The National Coincil For  
Geographic Education 

Journal Of Geography NO (  )  5999 5 

318 The National Coincil For  
Geographic Education 

Journal Of Geography NO (  )  Decemb
er      

5 

319 The National Coincil For  
Geographic Education 

Journal Of Geography NO (  )  6000 5 

311 The National Coincil For  
Geographic Education 

Journal Of Geography NO (  )  March 
      

6 

311 The National Coincil For  
Geographic Education 

Journal Of Geography NO (  )  6005 5 

313 The National Coincil For  
Geographic Education 

Journal Of Geography NO (  )  October 
     

5 

319 The National Coincil For  
Geographic Education 

Journal Of Geography NO (  )  6000 5 

314 Paul  Knox Urban Social Geography 5989 5 

315 John Kingston Geography hand book 5988 5 

316 Untied Nations Center For 
Human(Habitat) 

AnUrbanizing World 599: 5 

317 World U N E Climate Change 5996 5 

318 David Waugh Geography An Integrated 

Approach 

5999 5 

319 H.J.Deblil And Others Geography Regions And 

Concepts 

5995 5 

31 Fodors Travel PUBLICATION Fodors go U S A 5989 5 

331 John .A Geography 5987 5 

333 David.J Geography 5987 5 

339 Untied States American Economy 1981 1 
334 Yaser Bishr Semantic Aspects Of  

Interoperable GIS 

5997 5 
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تاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ

335 Auckland City Annual Plan      6008 5 

336 Akirain Journal Of Contingencies And Crisis Management 6000 5 

337 Clifford .l Geography Gcse 5987-5979 5 

338 Man And Environment 

Resources 

Geographic Information Systems  599: 5 

339 Seoul.k   Th International Geographical Congress 6000 5 

391 Boulder .V Social Studies  )6 :599 )طٛهح 

 Toefl Preparation Course Of Arab Students 6008 5 ػلٔبْ ٔؼيُ 391

393 Riving .M .M Climate Ching     5996 5 

399 Auckland City Newmarkt's Future Frame Work 3114 1 
394 Rutgers University Forward Alocidogy Of  Culture and Gognition 

 )طٛهح(
5999 5 

395 Auckland Regional Council Improving Transport In The Auckland Regional    6007 5 

396 Auckland City Council The Residential Design Guide 6005 5 

397 Journal Of North America 

Information Society 

Cartographic Perspectives Information Society      6 

398 Mohsen .B Lexique De Cartographic  et Sciences Voisines 6006 5 

399 Joint Committe Guide Lines For  Geographic Education     )5 )ك.د 

341 U S A  Vduyemirvsky Scientific and economy oriented space systems 5988 5 

341 Mark .m How To Lie with Maps 599: 5 

343 Untied Nations Center For 

Human(Habitat 

Proceedings Of The International Conference On 

Urban Poverty 

5997 5 

349 Auckland City Auckland 's C B D Without 5 

344 Alison R Living In The U. S. A 5988 5 

345 Untied Nations Center For 
Human Settlements 

Improving Rural Regional Settlement Systems In 
Africa 

5997 5 

346 Untied Nations Habitat Agenda Istanbul Declaration 599: 5 

347 M.M Lozach Habitat Rural En Egypt    )5 )ك.د 

 5 )ك. د( Abstracts عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك 348

 La Cartographie Au Service Du Development DE إٍّبػيً يٍٛف إٍّبػيً 349

La Culture Spatiale 

5999 6 

351 Untied Nations Center For 

Human(Habita 

The Human Settlements Conditions Of The 

World's Urban Por 

599: 5 

 Faculty of Arts Jounal Vol (  ) 6008 5 عبِؼخ إٌّٛفيخ 351

353 Juanr .g Communite Around Us      5 

359 Dan Lee   Cartographic Ceneralization 5996 5 

354 Cairo Demographic Center No( ) 5997 5 

355 Association Of Amercan 
Geographers 

No(  ) Without 5 

 5 :600 )طٛهح(  Sadat  Town Cogmtive Map  إٍّبػيً يٍٛف إٍّبػيً 356

 6 5999 )طٛهح(German Egyptian Research  إٍّبػيً يٍٛف إٍّبػيً 357

 Tourism &Globalization Symposium 6008 5 إٍّبػيً يٍٛف إٍّبػيً 358

359 Without Magazin Journal of visval 5997 5 

 Geographical Texts IN Engish 6059 5 إٍّبػيً يٍٛف إٍّبػيً 361

361 Inter National Monetary Fund World  Economic Out Look  5999 5 

363 Mohsen Dhieb Intiner Aires Et Parcours 6056 5 

369 Without The      Scientific Soft Ware Catalog 5997 5 

364 Herausgege benvon Proceeding  volume ( ) 5997 5 

365 T C A& A C I Assocation Cartographique International no (  ) 6007 5 

 (62/6/6432)3 6435 نجميزيةنصوص جغرافية بالمغة اال إسماعيل يوسف  366
 DAEVLOPMENT OF      EDUCATION...IN اٌّووي اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس اٌزوثٛيخ  367

EGYPT 
84/85-
85/86 

1(4/3/3118) 
- Classen( Unescoاٌيَٛٔىٛ) 368

Bauer 
Handbook on foreeing Language Teaching 1989 1(4/3/3118) 
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 .91/7/3118إسماعيؿ بتاريخ .د/ إسماعيؿ يكسؼإىداء مف أ أعٕجيخ محتكياتتابع 
 

 عدد النسخ أك النشرتاريخ الطبع  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
1 Association of American 

Geographers Annals  Of The  Association of American 
Geographer.V(  ) N.( ) ,     

3111 1 
3 Association of American 

Geographers Annals  Of The  Association of American 
Geographer.V(  ) N.( ) ,     

3113 1 
9 Association of American 

Geographers Annals  Of The  Association of American 
Geographer.V(  ) N.( ) ,     

3119 1 
4 Association of American 

Geographers Annals  Of The  Association of American 
Geographer.V(  ) N.( ) ,     

3119 1 
5 Association of American 

Geographers Annals  Of The  Association of American 
Geographer.V(  ) N.( ) ,     

3111 1 
6 Association of American 

Geographers    thAnnual  Meeting 3111 1 
7 National Council For 

 Geographic Education 
Jouranal OF Geography  . v    
N .    

 

3111 2 

8 National Council For 
 Geographic Education 

Jouranal OF Geography  . v    
N  .9 

 

       

9 National Council For 
 Geographic Education 

Jouranal OF Geography  . v    
N  .  

 

       

11 National Council For 
 Geographic Education 

Jouranal OF Geography  . v     
N .  

 

3111 1 

11 National Council For 
 Geographic Education 

Jouranal OF Geography  . v     
N .  

 

3114 1 

13 American  planning  
Association 

  Jouranal   of   planning 3111   

19 Association of American 
Geographers Professional Geographer Jouranal   of 

The Association of American 
Geographers  v   .n  

3119 1 

14 Association of American 
Geographers Professional Geographer Jouranal   of 

The Association of American 
Geographers  v   .n  

3113 1 

15 Association of American 
Geographers Professional Geographer Jouranal   of 

The Association of American 
Geographers  v   .n  

3113 1 

16 Association of American 
Geographers Professional Geographer Jouranal   of 

The Association of American 
Geographers  v   .n  

3111 1 

17 Association of American 
Geographers Professional Geographer Jouranal   of 

The Association of American 
Geographers  v   .n  

3111 1 

18 National Cluinatic Data 
Center 

 

Products And Services Gude 3111 1 

19 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v    N   

1995 1 

31 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v .   N .  

     1 

31 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v .   N .  

     1 

33 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v    N    

     1 

39 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v .   N .  

     1 

34 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v    N   

     1 

35 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v    N   

     3 

36 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v    N   

     1 

37 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v    N    

     1 

38 Association of collegiate 
schools of planning 
Geographers 

Jouranal   of The planning Education and 
Research v    N   

     1 

39 Amr A .A.M. Elleithy  د الحميد الميثىماىر عب Small Manufacturing Firm Formation 
And Regional  
Development In  Egypt     رسالة دكتكراه ، جامعة مانشستر 

1994 1 

91 United Nations Centre For 
Human Settlements and others Guide For Managing Change For Urban 

Managers And Trainers 
1993 1 
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91 United Nations Centre For 

Human Settlements 
Evaluation Of Experience With 
Initiating Enabling Shelter 
Strategies 

1991 1 

93 United Nations Centre For 
Human Settlements 

Shelter ,Infrastructure And 
Services For Poor In 
Developing Countries 

     1 

99 United Nations Development 
Programme 

Integrating Human Rights 
With Sustainable Human 
Development 

     
  

94 www.aag.org. A AG New  Shelter v    N       1 

95 www.aag.org. A AG New  Shelter v    N       1 

96 www.aag.org. A AG New  Shelter v    N       
  

97 www.aag.org. A AG New  Shelter v    N        1 
98 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N         
99 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N         

41 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N         

41 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N13        

43 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N          

49 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N          

44 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N         
45 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N         
46 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N       1 

47 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N       1 

48 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N       1 

49 www.aag.org. A AG  New Shelter v    N       1 

51 www.aag.org. A AG  New Shelter v    N       1 

51 www.aag.org. A AG  New Shelter v    N       1 

53 www.aag.org. A AG  New Shelter v    N       1 

59 www.aag.org. A AG  New Shelter v    N       1 

54 www.aag.org. A AG  New Shelter v    N       1 

55 www.aag.org. A AG  NewShelter v    N       1 

56 www.aag.org. A AG  NewShelter v    N       1 
57 www.aag.org. A AG  NewShelter v    N       1 

58 www.aag.org. Human geograph up date  
NewShelter N  1      ممحؽ بالمجمة 

59 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N11      1 

61 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N8      1 

61 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N . 8      1 
63 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N .  8      1 
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69 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N . 8      1 
64 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N . 8      1 
65 www.aag.org. A AG  NewShelter v    N        
66 World Bank  Safe Motherhood And The 

World Bank    
1999 1 

67 World Bank  Annual Report     1999 1 
68 World Bank  theWorld Bank  knowledge & 

Resources For D evelopment 
 1 بدكف

69 H . Amirahmadi Regional Development v ( ) 1999 1 
71 H . Amirahmadi Regional Development v ( ) 1999 1 
71 Ismail Youssef New Digital Mapping For State 

Of Qatar 
       

73 William M.COX New Jersey Zoning And Land 
Use Administration 

1993 1 

79 Press AND information office 
OF the Federal  Government  

Facts About Germany  1997 1 
74 Gordone .Cherry Rural Planning problems 1976 1 
75 Weitzman .Gross Cities Through  Time  Without 1 
76 Christopher Bull And others The Geography of Rural 

Resources 
 صورة1 1991

77 Andrew. W.Gilg  An Introduction To Rural 
Geography 

 صورة 1 1985
78 Central America Disaster  

Information 
Central America Disaster  
Information Atlas 

 ا 1998
79 www.aag.org. A AG  New  Shelter v    N        1 
81 United Nations Centre For 

Human Settlements 
Opetational Activities Report 1999 1999 1 

81 United Nations Centre For 
Human Settlements 

Sustainable  Development      1 

83 United Nations Centre For 
Human Settlements 

Mannual For Collaborative 
Organizational Assessments 
Organization 

 1 بدكف

89 World Bank  Enteringthe  st Century 
World  Development 
Report          

     1 
84 Shipping hand book Port of losangeles 1999 1 
85 Antony R.Orme  Physical Geography  1999 1 
86 Human Development 

Magazine 
Special issue on the 
environment 

1999 1 
87 Human Development 

Magazine 
Special issue on poverty 1999 1 

88 International Monetary FUND WORLD Summit for  SOCIAL 
 Development 

1995 2 
89 International Monetary FUND Annual Report     1999 1 

91 International Monetary FUND Economic issues    1999 1 
91 Edward,J.Bloustein New Jesey 1995 1 
93 Ismail Serageldin Servicing Innovative Financing 

Of E NVIRONMENTALLY 
Sustainable Development (11مجمة التنمية المستدامة العدد) 

1995 1 

99 International Monetary FUND Annual Report     1999 1 

94 American planning Association    New york      3111 1 مجلة 
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95 American planning Association    Planning  for Rapid Groth in .. china n.   3113 1 

96 American planning Association    n.   3111 1 

 American planning Association    n.   3111 1 

97 American planning Association    n.   3111 1 

98 American planning Association    N   3111 1 

99 American planning Association    V      n.  3113 1 

111 American planning Association    N   3111 1 

111 American planning Association    v.   n  3111 1 

113 American planning Association    v.  n       1 

119 American planning Association    V   n .       1 

114 American planning Association    N.   Disaster Recovery – A GLOBAL 
Planning Perspective  

3113 1 

115 Urban Redevelopment Authority Skyling V.    1995 1 

116 U.S.A Department Of Health 
,Education And Welfare 

Housing Maintenance And Occupancy 
Ordinance 

1975 1 

117 New Jesey Department Of 
Environmental planning 

Water for    st century: thee vital 
Resource 

1995 1 

118 Sir John Boardman Oxford  Jouranal   of Archaeology v.   
n.  

1999 1 

119 Association of American Geographers Guide to Programs in  Geographer in the u 
.s.a  And Canada           

    -     1 
111 Association of American 

Geographers(Daniel A. G riffith) SPATIAL  … USING SAS 1999 1 
111 KATZ ,A.PHYLLIS  SOCIAL ISSUES V    N,  JOURNAL OF 1999 1 
113 SIMON HARRISON ROYAL ANTHROPOLOGICAL 

INSTITUTE V    N,  JOURNAL OF 
1998 1 

119 John marcotte Net Gov 3111 1 

114 Routledge Geography And Environmental  
Studies  

3111 1 

115 Harris .D.Chauncy And others  Urban Geography ,bellwether 
publishing lted  v    n .  

3111 1 

 1 1991 متحؼ المكفر Louvre معيد العالـ العربى  116

 1 بدكف عربى-قامكس الجيب إنجميزل  كجدل  رزؽ غالى  117

 2 بدكف عربى-قامكس الجيب فرنسى  كجدل  رزؽ غالى  118

119 Yasser Abdelazim Samak Incidence of  child Abuse And The 
Development of  Resilience… case 
study In   E GYPT 

 صورة2 3116

131 Yasser Abdelazim Samak EXAMINING  Student Spatial 
Thinking In Preparation for the 
Integration of gis in the Egyptian 
geographical primary curriculum 

 صورة 3 3115
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 عدد النسخ النشرتاريخ الطبع أك  أسـ الكتاب أسـ المؤلؼ مسمسؿ
131 Yasser Abdelazim Samak Benefits for the population of assiut 

city  
 صورة 1 3116

133 Yasser Abdelazim Samak Analysis for an efficient transport 
Egypt ,using gis and graph theory 

 صورة 1 3116

139 Yasser Abdelazim Samak And 
other How does Aggressive parenting Affect 

Child Development And Personality  
 صورة 1 3116

134 Yasser Abdelazim Samak And 
other 

Given the Demographics of Emotional 
Divorce of Spouses- How to Minimize 
It Using Structural Equation Modeling 
: Case  study InEgyp 

 صورة1 3116

135 Yasser Abdelazim Samak And 
other 

Quality Of Life For Youth To E 
IDERLY : How Value And Happiness 
are Perceived  Case  study of Egyp 
Based GIS 

 صورة2 3116

136 Yasser Abdelazim Samak And 
other 

The Demographic and psychological 
Dimensions Of  Hopelessness: Acase  
study Into The Long- term Effects Of 
Childhood Abuse . 

 صورة1 3116

137 United states Information Agency AN Out  line of A merican H istoty 1994 1 

138 Ucla Extension Puplic Policy 
Program 

Urban Policy Development 
Enhancement Workshop 

3111 1 

139 department of public information 
United Nations 

Human Rights Today  1998 1 
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 البمشركعات تخرج الط

 
 
 
 
 

 عدد النسخ تاريخ الطبع أك النشر البحث أسـ  أسـ المؤلؼ مسمسؿ
وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  1

 عبِؼخ إٌّٛفيخ –اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 رؾٍيً إٌّبمط ٚإٌّنعخ فٝ اٌزؾٍيً اٌّىبٔٝ 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  3

 عبِؼخ إٌّٛفيخ –اآلكاة 
Applid Study in Spatial Analysis 605: 5(6:/7/605:) 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  9

 عبِؼخ إٌّٛفيخ –اآلكاة 
GIS 

Spatial Analysis 
605: 5(6:/7/605:) 

كثٍِٛخ ٔظُ ؽالة  4
وٍيخ  – ِؼٍِٛبد عغوافيخ

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 

اٌزؾٍيً اٌّىبٔٝ ٌٍقلِبد اٌزؼٍيّيخ فٝ ِليٕخ شجيٓ 
 اٌىَٛ 

605: 5(6:/7/605:) 

وٍيخ  –َزيو ؽالة اٌّبع 5
 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 

ّٔٛمط ٌزؾليل أَت األِبوٓ ٌلفٓ إٌفبيبد اٌظؾيخ 
 اٌقطوح ثّليٕخ شجيٓ اٌىَٛ 

605: 5(6:/7/605:) 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  6
 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 

ّٔٛمط ٌزؾليل ثؼغ ٔطبلبد االِزظبص ٚاالٔؼىبً 
  Arc Gisٌألشؼخ اٌشَّيخ ثبٍزقلاَ 

605: 5(6:/7/605:) 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  7

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 ّٔٛمط االهرفبػبد اٌولّيخ 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  8

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 ّٔٛمط رؾٍيً ٌظٛهح فؼبئيخ 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  9

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 Python 3116 5(6:/7/605:)معمكمات الجغرافية باستخداـ برمجة نظـ ال

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  11

 عبِؼخ إٌّٛفيخ –اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 إٌّنعخ فٝ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغوافيخ 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  11

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
كافً  damّٔٛمط اٍزقالص شجىخ اٚكيخ ِٓ ٍِف 

  Arc Gisثؤبِظ 
605: 5(6:/7/605:) 

لَُ اٌغغوافيب ؽالة  13

وٍيخ  – اٌفولخ اٌواثؼخ

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 

 (:7/605/:6)5 :605 أؽل ألبٌيُ ِظو اٌغغوافيخ "ِؾبفظخ عٕٛة ٍيٕبء"

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  19
 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 

ِٛكيً أفؼً ِىبْ الٔشبء ِلهٍخ ثبٌزطجيك ػٍٝ 
 ٕخ شجيٓ اٌىَٛ شيبفبد ِلي

605: 5(6:/7/605:) 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  14
 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 

ّٔنعخ ثبٌزطجيك ػٍٝ اٌىضبفخ اٌَىبٔيخ فٝ ِواوي شجٗ 
 عييوح ٍيٕبء 

605: 5(6:/7/605:) 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  15

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 اٌظؾبهٜ اٌجيؼبء  

وٍيخ  –اٌّبعَزيو ؽالة  16

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
اٌظٛا٘و إٌّبفيخ ٌٍلٚهح اٌٙيلهٌٚٛعيخ  ثبٍزقلاَ 

 االلّبه اٌظٕبػيخ 
605: 5(6:/7/605:) 

وٍيخ اآلكاة  – اٌمَُؽالة  17

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–
 (:7/605/:6)5 :605 اإلشؼبع اٌشَّٝ 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  18

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 اٌّل ٚاٌغيه ؽبلخ 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  19

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ فٝ شوق اٌمب٘وح 

وٍيخ  –ؽالة اٌّبعَزيو  31

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 ِؾّيبد أشزَٛ اٌغّيً ٚعييوح ربٔيٌ ٚاٌجوٌٌ...

وٍيخ  –عَزيو ؽالة اٌّب 31

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 :605 اٌوِبي اٌجيؼبء هِبي اٌَيٍىب
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 مشركعات تخرج الطالب
 

تاريخ الطبع أك  البحث أسـ  أسـ المؤلؼ مسمسؿ
 النشر

 عدد النسخ
–وٍيخ اآلكاة  –بعَزيو ؽالة اٌّ 33

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 رل٘ٛه اٌجيئخ ٚاٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  39

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 اٌشؼبة اٌّوعبٔيخ فٝ شجٗ عييوح ٍيٕبء

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  34

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 رطٛهٖٔٙو إٌيً أطٍٗ ٚ

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  35

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ فٝ ِؾبفظخ ٍيٕبء 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  36

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ فٝ ِوٍٝ ِطوٚػ

–ة وٍيخ اآلكا –ؽالة اٌّبعَزيو  37

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 األِٛاط

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  38

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 ِؾّيخ ٚاكٜ اٌغّبي فٝ ِظو 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  39

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ فٝ ٔٙو إٌيً 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  91

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 3116 المحميات الطبيعية فى محافظة اسكاف 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  91

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 اٌظٛاػل ٚاٌٙٛاثؾ 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  93

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605  اٌطبلخ اٌشَّيخ ٚآفبلٙب اٌَّزمجٍيخ فٝ ِظو

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  99

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 ِؾّيخ عجً ػٍجخ 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  94

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 اٌوِبي اٌَٛكاء 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  95

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 ٌجؾو األؽّواٌشؼبة اٌّوعبٔيخ فٝ ا

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  96

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 :605 اٌّؾّيبد اٌطجيؼيخ ثّؾبفظخ اٌفيَٛ 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  97

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)6 6056 طٕبػخ ٚرغبهح اٌَيواِيه فٝ ِظو 

–آلكاة وٍيخ ا –ؽالة اٌّبعَزيو  98

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
اٌظوف اٌظؾٝ ٚأصبهٖ اٌجيئيخ فٝ لويخوفو أة اٌؾَٓ 

 كهاٍخ عغوافيخ 
6056 5(6:/7/605:) 

وٍيخ  – ؽالة لَُ اٌغغوافيب 99

 عبِؼخ إٌّٛفيخ–اآلكاة 
 (:7/605/:6)5 )ثلْٚ( اٌزٛطيف اٌجيئٝ ٌّؾبفظخ اٌٛاكٜ اٌغليل 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  41

 ٕٛفيخعبِؼخ اٌّ
هطل ٚرؾٍيً ِشىٍخ إٌفبيبد اٌظٍجخ إٌّيٌيخ ثّليٕخ شجيٓ 

 اٌىَٛ 
6056 5(6:/7/605:) 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  41

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 6056 األِواع ٚاٌقلِبد اٌطجيخ فٝ ِووي ىفزٝ 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  43

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 ثلْٚ بفخ اٌشّبٌيخ ٌٙؼيجخ اٌغالٌخ اٌمجٍيخ عيِٛٛهفٌٛٛعيخ اٌؾ

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  49

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 ثلْٚ اٌيهاػخ فٝ كٌٚخ اٌّغوة 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  44

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 ثلْٚ اٌزّٕيخ اٌيهاػيخ ثّووي لٛيَٕب ثّؾبفظخ إٌّٛفيخ 

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  45

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
رٛىيغ اٌَىبْ ؽَت فئبد آٌَ ٚإٌٛع ٚإٌشبؽ اإللزظبكٜ 

 فٝ ِؾبفظخ اٌللٍٙيخ 
 (:7/605/:6)5 ثلْٚ

–وٍيخ اآلكاة  –ؽالة اٌّبعَزيو  46

 عبِؼخ إٌّٛفيخ
 (:7/605/:6)5 ثلْٚ ِيبح اٌشوة فٝ ِووي شجيٓ اٌىَٛ 
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–كمية اآلداب  –طالب قسـ الجغرافيا  47

 جامعة المنكفية
 (62/2/6432)3 3113 الفقرالزراعى فى مركز شبيف الككـ 

–كمية اآلداب  –طالب قسـ الجغرافيا  48
 جامعة المنكفية

ؿ الجغرافى لنتائج انتخابات مجمس الشعب التحمي
 "محافظة المنكفية(ـ3111

3113 3(62/2/6432) 

–كمية اآلداب  –طالب قسـ الجغرافيا  49
 جامعة المنكفية

 (62/2/6432)3 بدكف  بميكجرافيا عف جغرافية السكاف

–كمية اآلداب  –طالب قسـ الجغرافيا  51
 جامعة المنكفية

 (62/2/6432)3 بدكف  ات الصمبة بمدينة منكؼ رصد كتحميؿ مشكمة النفاي

–كمية اآلداب  –طالب قسـ الجغرافيا  51
 جامعة المنكفية

تنمية البيئة السكنية ، دراسة تطبيقية عمى قرية 
 سركىيت 

3113 3(62/2/6432) 

 –كمية اآلداب  –طالب قسـ الجغرافيا  53
   جامعة المنكفية

 (15/3/3117)1 3116 قناة السكيس بيف الماضى كالحاضر 
 (15/3/3117)1 بدكف التكزيع السكانى لمحافظة مطركح   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  59
 (15/3/3117) 3 3116 تطبيقات فى نظـ المعمكمات الجغرافية    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  54
 (15/3/3117)1 بدكف Arc Gisنامج النمذجة بأستخداـ بر    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  55
 تحميؿ نماذج اإلرتفاعات الرقمية بأستخداـ برنامج   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  56

Arc Gis   
3116 1(15/3/3117) 

 (15/3/3117)1 بدكف Arc Gisالنمذجة بأستخداـ برنامج    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  57
 (15/3/3117)1 بدكف demالتحميؿ المكانى لمدينة جدة كتحميؿ نمكذج    دراسات عميا – طالب قسـ الجغرافيا 58
 (15/3/3117)1 بدكف نظـ معمكمات جغرافيا   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  59
 (15/3/3117)1 3116 نماذج المكديؿ بالتطبيؽ عمى الييدركلكجى   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  61
 (15/3/3117)1 3116 التحميؿ المكانى لخميج السكيس    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  61
لمكحة باريس كبنكؾ كمحطات   DAMنمكذج    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  63

 الكقكد بالفصيمية 
3116 1(15/3/3117) 

 (15/3/3117)1 3116 عمكمات الجغرافية رسكـ تطبيقية فى نظـ الم   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  69
خرائط التحميالت المكانية لبنكؾ جدة كالتحميؿ    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  64

 المكانى لخميج العقبة 
3116 1(15/3/3117) 

عمؿ نمكذج المكقع األفضؿ لمقمب قمامة مدينة    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  65
 أسمكف

 (15/3/3117)1 بدكف

 (15/3/3117)1 3116 مكديؿ  ىيكركلجى   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  66
 (15/3/3117)1 3116 تطبيقات المكديؿ   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  67
 (15/3/3117)1 بدكف محطات الكقكد بجدة   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  68
 (15/3/3117)1 بدكف تطبيقات فى نظـ المعمكمات الجغرافية   اسات عميادر  –طالب قسـ الجغرافيا  69
 (15/3/3117)1 بدكف التحميالت المكانية كبناء النماذج   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  71
خرائط التحميؿ المكانية لمحطات الكقكد كخرائط    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  71

 تحميؿ راستر
3116 1(15/3/3117) 

 (15/3/3117)1 بدكف  DAMنمكذج استخالص شبكة أكدية مف ممؼ    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  73
 (15/3/3117)1 3115 التحميؿ المكانى    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  79
 ـ برنامج تحميمنماذج االرتفاعات الرقمية باستخدا   دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  74

Arc Gis  كالتحميؿ المكانى لمبنكؾ فى مدينة جدة 
3116 1(15/3/3117) 

 DAMنظـ المعمكمات الجغرافية  نمكذج    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  75
 كمحطات الكقكد بالفيصمية 

 (15/3/3117)1 بدكف
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 التحميؿ المكانى لمدينة جدة كتحميؿ نمكذج    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  76
DAM 

 (15/3/3117)1 بدكف

التحميؿ المكانى لشماؿ سيناء كنمكذج محطات    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  77
 الكقكد كالبنكؾ بجدة

3116 1(15/3/3117) 

التحميؿ المكانى البشرل الفيصمية كالتحميؿ المكانى    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  78
 الطبيعى سيناء

3116 1(15/3/3117) 

التحميؿ المكانى  كنمكذج االرتفاعات  لخميج    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  79
 العقبة 

 (15/3/3117)1 بدكف

 (15/3/3117)1 بدكف محطات الكقكد كتطبيقات عمييا بالفصيمية    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  81
 (15/3/3117)1 3117 التحميؿ المكانى كنمكذج االرتفاعات     دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  81
 (15/3/3117)1 بدكف تنزيؿ مرئية فضائية    دراسات عميا –طالب قسـ الجغرافيا  83
" الككارث الطبيعية الزالزؿ"             بحث  ػجل اٌٛاؽل  أؽّل ِؾّٛك 89

 مستكل أكؿ دكتكراه
3117 1(91/5/3117) 

 " تمكث اليكاء بمحافظة اإلسكندرية " ٚالء ػجل هللا أؽّل ػٍٝ 84
 بحث مستكل أكؿ دكتكراه

3117 1(91/5/3117) 

ؽالة اٌفولخ  اٌواثؼخ شؼجخ اٌَّبؽخ  85
ٚاطً   ٚاٌقوائؾ )أؽّل ٍبِٝ ؽَٓ

 ٚآفوْٚ 

اٌقلِبد فٝ ِؾبفظخ ِطوٚػ  ) ِشوٚع 
 رقوط( اٌفولخ اٌواثؼخ 

3117 1(9/1/3118) 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  86
 المساحة كالخرائط

 (3/7/3118)1 3118 الخدمات الصحية فى محافظة البحر األحمر

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  87
 المساحة كالخرائط

 (3/7/3118)1 3118 ت التعميمية فى محافظة البحر األحمرالخدما

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  88
 المساحة كالخرائط

 (3/7/3118)1 3118 3117أطمس تكزيع المبانى  طبقا لتعداد 

 (3/7/3118)1 3118 3117أطمس تكزيع السكاف  طبقا لتعداد  مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   89
التحميؿ المككانى لممبانى فى مصر باستخداـ  طالب الفرقة الرابعة   مجمكعة 91

 نظـ المعمكمات الجغرافية 
3117 1(3/7/3118) 

المشركع التطبيقى لرفع مجمع الكميات  مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   91
 etmبأحداثيات 

3118 9(3/7/3118) 

تعداد السكاف المصرييف التحميؿ اإلحصائى ل مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   93
 ) طبقا لمنكع كفئات السف( 3117

 باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية 

3118 1(3/7/3118) 

 (3/7/3118)1 3118 أطمس منافع السكاف  مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   99
 (3/7/3118)1 3118 أطمس المتسربكف مف التعميـ فى مصر مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   94
التحميؿ المكانى لمتعميـ فى مصر باستخداـ  مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   95

 نظـ المعمكمات الجغرافية 
3117 1(3/7/3118) 
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 (3/7/3118)1 3117 الصرؼ الصحى كاإلضاءة  مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   97
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 فى الجميكرية 
3117 1(3/7/3118) 

شعبة   مجمكعة طالب الفرقة الرابعة 99
 المساحة كالخرائط

الحيازة كمصدر مياه الشرب لسكاف جميكرية 
 مصر العربية

3118 1(3/7/3118) 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  111
 المساحة كالخرائط

أطمس المنشآت مف خالؿ الحالة كالنكع 
 كاالستخدامات

3118 1(3/7/3118) 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  111
 ة كالخرائطالمساح

 (3/7/3118)1 3118 أطمس سكاف مصر  

 (3/7/3118)1 3118 نسب التعميـ فى مصر مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   113
أطمس طرؽ التخمص مف القمامة  فى جميكرية  مجمكعة طالب الفرقة الرابعة   119

 مصر العربية 
3118 1(3/7/3118) 

 (91/7/3118)1 3111 تمييدل ماجستيرالريفى فى أبيا إمارة منطقة عسير  بحث  العمراف سممى عبد اهلل حسف الغرابى  114
مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  345

 المساحة كالخرائط
 (91/7/3118)1 3114 أطمس محافظة الدقيمية 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  342
 المساحة كالخرائط

 (91/7/3118)1 3114 أطمس محافظة الشرقية 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  342
 المساحة كالخرائط

 (91/7/3118)1 3114 أطمس محافظةكفر الشيخ 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  348
 المساحة كالخرائط

 (91/7/3118)1 3114 أطمس محافظة الغربية

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  349
 المساحة كالخرائط

 (91/7/3118)1 3114 ظة مطركحأطمس محاف

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  334
 المساحة كالخرائط

 (91/7/3118)1 3114 أطمس الصحة فى مصر  

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  111
 المساحة كالخرائط

 (91/7/3118)1 3116 األطمس السكانى لمحافظة شماؿ سيناء 

بعة  شعبة مجمكعة طالب الفرقة الرا 113
 المساحة كالخرائط

 (91/7/3118)1 3118 األطمس العمرانى لمحافظات الجميكرية  

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  331
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 (91/7/3118)1 3117 ع سكاف الحضر كالريؼ فى ج ع ـ أطمس تكزي

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  335
 المساحة كالخرائط

األطمس السكانى كاالستراتجية الخدمية بمحافظة 
 المنكفية 

3114/
3115 1(91/7/3118) 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  332
 المساحة كالخرائط

نات جغرافية لمجمع مشركع اعداد قاعدة بيا
 الكميات بشبيف الككـ 

3118 1(91/7/3118) 

مجمكعة طالب الفرقة الرابعة  شعبة  332
 المساحة كالخرائط

 .ARC GIS  Vاعماؿ تطبيقية عمى برنامج 
     

3118 1(91/7/3118) 
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