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السنة الغالفالمؤلفاسم الصنفكود

2012هـــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى.د.أعلم النفس اإلجتماعى04060

2012هــــــــــــــاردحسام الدٌن أبو الحسن.د"نظرٌات معاصرة وتطبٌقاتها التربوٌة"علم النفس المعرفى 04063

2012ســــــــــوفتخالد محمد عسل.د"رإى نظرٌة وتدخبلت ارشادٌة"ذوى اإلحتٌاجات الخاصة 01061

2011هـــــــــــــــاردرشاد عبد العزٌز وآخرون.دسٌكولوجٌة الغضب01062

2011هـــــــــــــــاردنعمة سٌد خلٌل.د"بحوث نفسٌة"علم النفس التطبٌقى04057

2011هـــــــــاردفاطمة الزهر اء.دمشكبلت األطفال السلوكٌة واإلنفعالٌة01059

2011هـــــــــاردربٌع شكرى.أ,ولٌد السٌد .دالمدخل الحدٌث فى التربٌة الخاصة01058

2011هـــــــــاردولٌدالسٌد خلٌفة وآخرون.د"التطبٌقات -النظرٌات-المفاهٌم" االتجاهات الحدٌثة فى الصم 01060

2011هـــــــــاردفاروق شوقى البوهى.دأسالٌب ومناهج البحث فى التربٌة وعلم النفس02138

2010هـــــــــاردولٌدالسٌد خلٌفة وآخرون.د"المٌتامعرفٌة " التفكٌر فى التفكٌر  : (1)سلسلة علم النفس المعرفى 01049

2010هـــــــــاردولٌدالسٌد خلٌفة وآخرون.دالذاكرة وماوراء الذاكرة لدى المتخلفٌن عقلٌاً فى ضوء علم النفس المعرفى   :(2)سلسلة علم النفس المعرفى 01050

2010هـــــــــاردسلٌمان عبد الواحد ٌوسف.د"رإٌة جدٌدة فى اطار نظرٌة الذكاءات المتعددة"المخ االنسانى والذكاء الوجدانى 01055

2010هـــــــــاردسلٌمان عبد الواحد ٌوسف.د"ذوى المحنة التعلٌمٌة بٌن التنمٌة والتنحٌة"سٌكولوجٌة صعوبات التعلم 01053

2010هـــــــــاردسلٌمان عبد الواحد ٌوسف.د"ذوى االحتٌاجات الخاصة بٌن الواقع وآفاق المستقبل"المرجع فى التربٌة الخاصة المعاصرة 01056

2010هـــــــــاردالسعٌد عبد الخالق وآخرون.داالتجاهات الحدٌثة فى القٌاس النفسى والتقوٌم التربوى01054

2010هـــــــــاردخالد محمد عسل وآخرون.داالغتراب النفسى بٌن الفهم النظرى واالرشاد النفسى الكلٌنٌكى01051

2010هـــــــــاردربٌع شكرى.أ,ولٌد السٌد .د"التوحد"االعاقة الغامضة 01052

2010هـــــــــاردولٌد السٌد.د,عادل صبلح .دبحوث ودراسات حدٌثة فى مجال الصحة النفسٌة والتربٌة الخاصة01048

2010هـــــــــارداٌهاب عٌسى عبد الرحمن.د"تطبيقات-نظريات-مفاهيم" MCS برنامج مهارات التفكٌر فى التفكٌر 01057

2010هـــــــــاردطه عبد العظٌم وآخرون        .داستراتٌجٌات وبرامج مواجهة العنف والمشاغبة فى التعلٌم02127

2010هـــــــــاردمدحت أحمد فتح هللا.د"العبلقة المنتورٌة دور األستاذ الجامعى فى رعاٌة طبلبه الباحثٌن لتعمٌق االنتماء للجامعه ومستوى الطموح " األستاذٌة الراعٌة 02131

2010هـــــــــاردمدحت أحمد فتح هللا.دتسلطٌة المعلمٌن فى البٌبة المدرسٌة والمٌول للمواد الدراسٌة02128

التربية الخاصة وعلم النفس
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2010هـــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أعلم النفس البشرى11091

2009هـــــــــاردعبد الفتاح رجب مطر . ددراسات فى سٌكولوجٌة ذوى االحتٌاجات الخاصة 01001

2009هـــــــــاردصالح عبد المقصود وآخرون.د"النظرٌة والتطبٌق " تعدٌل سلوك األطفال المعاقٌن سمعٌاً 01002

2009هـــــــــاردرشاد على عبد العزٌز  وآخرون.د.أاالرشاد النفسى لذوى االحتٌاجات الخاصة 01003

2009هـــــــــاردجٌهان محمود حسن. دسٌكولوجٌا طفل الروضة 01004

2009هـــــــــاردرحاب أحمد راغب . د"مستوٌات المعالجة المعرفٌة–اإلدراك البصرى"العملٌات المعرفٌة والمعاقٌن سمعٌا 01005

2009هـــــــــاردالسٌد كامل الشربٌنى.د" المهنٌة– اللغوٌة–االجتماعٌة–الشخصٌة–الجسمٌة"خصابص المتخلفٌن عقلٌاً 01006

2009هـــــــــاردالسٌد كامل الشربٌنى . دتربٌة وتعلٌم المتخلفٌن عقلٌاً دلٌل المعلمٌن والوالدٌن 01046

2009هـــــــــاردسعٌد كمال عبد الحمٌد . داالعاقة البصرٌة بٌن السواء والبلسواء 01008

2009هـــــــــاردرحاب أحمد راغب . دالصم وتجهٌز المعلومات 01009

2009هـــــــــارداسامة فاروق مصطفى . د"المفاهٌم النظرٌات البرامج " االضطرابات السلوكٌة لدى الصم 01010

2009هـــــــــاردسعٌد كمال عبد الحمٌد . دالتقٌم والتشخٌص لذوى االحتٌاجات الخاصة 01011

2009هـــــــــاردإبراهٌم عبد هللا سلٌم . د"المعاقٌن ذهنٌا القابلٌن للتعلم"التدرٌس بتكنولوجٌا الوسابط المتعددة للفبات الخاصة 01012

2009هـــــــــاردمحمد عبد المإمن حسٌن .دصعوبات التعلم والتدرٌس العبلجى تناول جدٌد 01045

2008هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.داالتجـاهات الحدٌثة فى اإلحصاء الوصفى01014

2008هـــــــــاردخالد محمد عسل. د(أ)العبلج المعرفى السلوكى للنمط السلوكى 01015

2008هـــــــــاردعبدالفتاح رجب مطر.داضطرابات األكل لدى العادٌٌن والمعاقٌن01016

2008هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.د(النظرٌة والتطبٌق)العسر القرابى والمعرفة القرابٌة 01017

2008هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.دالكمبٌوتر وذوى اإلعاقة البصرٌة والمكفوفٌن 01018

2008هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.د"المفاهٌم والنظرٌات"  الكمبٌوتر والصم فى ضوء علم النفس المعرفى 01019

2008هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.د"الدٌسلسٌكا"االتجاهات الحدٌثة فى التربٌة الخاصة 01020

2008هـــــــــاردفضلون سعد الدمرداش.د"التطبٌقات–النظرٌات–المفاهٌم"الذكاءات المتعددة والتحصٌل الدراسى01021

2008ســــــوفتولٌد خلٌفةوآخرون.د"الموهوبون وذوى صعوبات التعلم"االتجاهات الحدٌثة فى التربٌة الخاصة 01022

2008هــــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.دالضغوط النفسٌة والتخلف العقلى فى ضوء علم النفس المعرفى01023

2007ســــــوفتطه عبد العظٌم حسٌن. دمفاهيم وتطبيقات –العبلج النفسى المعرفى 04016

2007هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ التوحدي : (1)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة01024

2007هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ ذو النشاط الزابد المصحوب بنقص االنتباه: (2)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة 01025

2007هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.دالنظرٌة والتطبٌق (المكفوفٌن)كٌف ٌتعلم المخ ذو االعاقة البصرٌة  :(3)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة01026

2007هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.د"النظرٌة والتطبٌق"كٌف ٌتعلم المخ ذو التخلف العقلً : (4)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة 01027

2007هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ ذو االضطرابات السلوكٌة والوجدانٌة : (5)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة01028

2007هـــــــــاردولٌد خلٌفةوآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ ذو اضطرابات النوم: (6)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة 01029

2007هـــــــــاردمراد على عٌسى وآخرون.د"النظرٌة والتطبٌق"كٌف ٌتعلم المخ األصم : (7)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة 01030

2007هـــــــــاردمراد على عٌسى وآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ ذو صعوبات القراءة  والعسر القرابً   : (8)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة01031

2007هـــــــــاردمراد على عٌسى وآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ ذو صعوبات الكتابة والعسر الكتابً : (9)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة01032
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2007هـــــــــاردمراد على عٌسى وآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ ذو صعوبات الرٌاضٌات والعسر الحسابً: (10)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة 01033

2007هـــــــــاردمراد على عٌسى وآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ الموهوب ذو صعوبات التعلم : (11)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة 01034

2007هـــــــــاردمراد على عٌسى وآخرون.دكٌف ٌتعلم المخ ذو اضطرابات الكبلم : (12)سلسلة كٌف ٌتعلم المخ ذو اإلحتٌاجات الخاصة01035

2007ســـــوفتبهجات محمد عبدالسمٌع.داالغتراب لدى المكفوفٌن ظاهرة وعبلج 01036

2007ســـــوفتمحمد مسلم محمد. دالموهوبون والمتفوقون أسالٌب اكتشافهم ورعاٌتهم01037

2006ســـــوفتمراد على، وآخرون.دالتعلم باستخدام الكمبٌوتر فى ظل عالم متغٌر01038

2006ســـــوفتمراد على، وآخرون.دالكمبٌوتر وصعوبات التعلم النظرٌة والتطبٌق01039

2006ســـــوفتأحمد جمعة، أحمد ناٌل.دالتحلٌل األدبى أسسه وتطبٌقاتها التربوٌة01040

2006ســـــوفتأحمدجمعة أحمد ناٌل.دالضعف فى اللغة تشخٌصه وعبلجه 01041

2006ســـــوفتولٌد خلٌفةوآخرون.د"التخلف العقلى"االتجاهات الحدٌثة فى مجال التربٌة الخاصة 01042

2006ســـــوفتولٌد خلٌفةوآخرون.دتكامل الذكاءات المتعددة وأسالٌب التعلم01043

2006ســـــوفتمراد على عٌسى. دالضعف فى القراءة وأسالٌب التعلم01044

2006ســـــوفتطه عبد العظٌم حسٌن. دمهارات توكٌد الذات04015

2006ســـــوفتعبد المنعم عبد هللا. دمقدمة فى الصحة النفسٌة04019

2003ســـــوفتهارون الرشٌدى. دسٌكولوجٌة اإلبداع والمواهب الخاصة                  04026

2002ســـــوفتمحمد فرج أبو طقه. دفً التنمٌة اللغوٌة والتطور النفسً للفرد04033

2001ســـــوفتعزت الطوٌل عبد العظٌم. دمعالم علم النفس المعاصر04035

1999ســـــوفتهارون الرشٌدى. دالضغوط النفسٌة01047

2012هــــــــــــــاردحسٌن عبد الحمٌد رشوان.د"دراسة فى علم االجتماع النفسى"التنشبة االجتماعٌة 04062

2011هــــــــــــــاردحسٌن عبد الحمٌد رشوان.د"دراسة فى علم اإلجتماع السكانى " السكان والمجتمع 04055

2011هــــــــــــــاردحسٌن عبد الحمٌد رشوان.د"دراسة فى علم إجتماع المرأة"المرأة والمجتمع 03037

2011ســــــــــوفتمحمد عبده محجوب. د"دراسة فعلٌة فى مصر ولٌبٌا " التراث الشعبى العربى 04053

2010ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر. ددراسات انثروبولوجٌة فى المجتمع اللٌبى04052

2010ســــــــــوفتزكرٌا طاحون.د"إجتماعٌاً وأمنٌاً وبٌبٌاً ودٌنٌاً"القضٌة السكانٌة الى أٌن ؟ 13037

2009ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر . د" دراسة  انثروبولوجٌة " دور الثقافة فى االحبلم04001

2009هــــــــــــــاردهناء محمد  شوٌخ .دبرنامج تطبٌقى لتحسٌن المتغٌرات النفسٌة والفسٌولوجٌة لنوعٌة الحٌاة لدى مرضى الفشل الكلوى 04002

2009ســــــــــوفتٌحى مرسى عٌد بدر.دمقدمة فى علم اجتماع األدب04040

2008ســــــــــوفتمحمد عبده محجوب. داثنوجرافٌا المجتمعات البدوٌة العربٌة فى ستٌنٌات القرن الماضى04003

2008ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر. دعلم االجتماع مقدمة فى سوسٌولوجٌا المجتمع04004

2008ســــــــــوفتفاتن شرٌف. دالثقافة والفولكلور04005

علم اإلجتماع
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2007ســــــــــوفتمحمد عبده محجوب. دالتراث الشعبً دراسات مٌدانٌة فً مجتمعات رٌفٌة بدوٌة04006

2007ســــــــــوفتفاتن شرٌف . د"دراسات فى األنثربولوجٌة االجتماعٌة"الرإٌة المجتمعٌة للمرأة واألسرة 04007

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفً. دالحاسوب واالحصاء االجتماع11048ً

2007ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر. دمقدمة فً علم الشٌخوخة– المسنون فى عالم متغٌر 04008

2007ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر. د"دراسة انثروبولوجٌة مقارنة"نظرة المسنٌن للموت والموتى 04009

2007ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر. دالشباب فى مجتمع متغٌر04010

2007ســــــــــوفتٌحٌى مرسً عٌد بدر. دكٌف ظهرت الدٌانات الكبرى04011

2007ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر. د"الجزء األول"أصول علم اإلنسان04012

2007ســــــــــوفتٌحٌى مرسى عٌد بدر. د"الجزء الثانى"أصول علم اإلنسان04013

2006ســــــــــوفتفاتن محمد شرٌف. داألسرة والقرابة دراسات فى األنثروبولوجٌا االجتماعٌة04017

2006ســــــــــوفتفاتن محمد شرٌف. دالثقافة والمجتمع البدوى04018

2006ســــــــــوفتسامٌة على حسنٌن. دصورة المرآة فى المثل الشعبى04020

2005ســــــــــوفتعبد الرإوف الضبع. دمداخل نظرية ودراسات واقعية –علم االجتماع وقضاٌا البٌبة 04021

2004ســــــــــوفتالدسوقى عبده إبراهٌم.دوسابل وأسالٌب االتصال الجماهٌرٌة واالتجاهات االجتماعٌة04022

2004ســــــــــوفتالدسوقى عبده إبراهٌم.دتحليل نظرى –التغٌٌر االجتماعى والوعى الطبقى 04023

2004ســــــــــوفتالدسوقى عبده إبراهٌم.دالتلٌفزٌون والتنمٌة 04024

2003ســــــــــوفتالسٌدعوض.جبارةعطٌة،د.دالمشكبلت االجتماعٌة 04025

2003ســــــــــوفتعبد الرإوف الضبع. دعلم االجتماع الحضرى04059

2003ســــــــــوفتعبد الرإوف الضبع. دعلم االجتماع االقتصادى04027

2003ســــــــــوفتعبد الرإوف الضبع. دإشكالٌات التعلٌم وقضاٌا التنمٌة02050

2002ســــــــــوفتعبد الرإوف الضبع. دعلم االجتماع العابلى04028

2003ســــــــــوفتفاٌز مراد دندش. دعلم االجتماع التربوى بٌن التؤلٌف والتدرٌس04029

2003ســــــــــوفتفاٌز مراد دندش. ددلٌل التربٌة العملٌة وإعداد المعلمٌن02048

2002ســــــــــوفتمحمد على سبلمة. داالنفتاح االقتصادى وآثاره االجتماعٌة على األسرة04030

2002ســــــــــوفتصابر عبد ربه. داالتجاهات النظرٌة فى تفسٌر الوعى السٌاسى04031

2002ســــــــــوفتصابر عبد ربه. دموقف الصفوة من النظام العالمى الجدٌد04032

2002ســــــــــوفتاألمٌن عبد الحفٌظ. دتوجٌه العلوم وفق المنهج اإلسبلمى04034

2001ســــــــــوفتجبارة عطٌة جبارة. داالتجاهات النظرٌة فى علم االجتماع الصناعى04051

2001ســــــــــوفتجبارة عطٌة جبارة. دعلم اجتماع اإلعبلم04036

2000ســــــــــوفتمحمد على سبلمة. دالبناء الطبقى فى الرٌف المصرى بٌن التارٌخ وعلم االجتماع04037

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى . دحقوق ورعاٌة المعاقٌن من منظور الخدمة اإلجتماعٌة03043

الخدمة االجتماعية
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2012ســــــــــوفتفاٌزة محمد .د,محمد سٌد فهمى. د.أالصحة اإلجتماعٌة03050

2012هــــــــــــــاردأمل محمد سبلمة.د, سلوى عبد هللا .داإلتصال اإلجتماعى فً الخدمة اإلجتماعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق03052

2012هــــــــــــــاردعبد الناصر عوض أحمد جبل.د.أالنزاعات األسرٌة من منظور الخدمة اإلجتماعٌة03053

2012هــــــــــــــاردمحمد الصافى عبد الكرٌم وآخرون.دالعلوم النفسٌة لؤلخصابى اإلجتماعى : ( 1 )سلسلة العلوم التؤسٌسٌة لؤلخصابى اإلجتماعى 03055

2012هــــــــــــــاردمحمد الصافى عبد الكرٌم وآخرون.دعلم النفس اإلجتماعى : ( 2 )سلسلة العلوم التؤسٌسٌة لؤلخصابى اإلجتماعى 04064

2012هــــــــــــــاردعبده السٌد الشرٌف وآخرون.دقطوف إجتماعٌة من وحى الشرٌعة اإلسبلمٌة : ( 3 )سلسلة العلوم التؤسٌسٌة لؤلخصابى اإلجتماعى 03054

2012هــــــــــــــاردمحمود عبد الحمٌد وآخرون.د"دراسات – قراءات " علم اإلجتماع الرٌفى  : ( 4 )سلسلة العلوم التؤسٌسٌة لؤلخصابى اإلجتماعى 03057

2012هــــــــــــــاردجابر أحمد بسٌونى وآخرون.د.أ"تطبٌقات– نظرٌات – مفاهٌم "التنمٌة اإلقتصادٌة  : ( 5 )سلسلة العلوم التؤسٌسٌة لؤلخصابى اإلجتماعى 03056

2011هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى وآخرون.دالبحث اإلجتماعى والمتغٌرات المعاصرة03039

2011هــــــــــــــاردرشاد أحمد عبد اللطٌف.دالتنمٌة المحلٌة03038

2011هــــــــــــــاردأبو الحسن عبد الموجود.دالمتغٌرات اإلجتماعٌة فى مإسسات التعلٌم قبل الجامعى03033

2011هــــــــــــــارداٌمان محمود دسوقى.دالمشكبلت التى تواجهه أعضاء جماعة التكوٌن المهنى03036

2011هــــــــــــــاردنهى سعدى.دالخدمة اإلجتماعٌة وفصام الشخصٌة03035

2011هــــــــــــــاردفاٌزة محمد رجب.دالرضا الوظٌفى للعاملٌن من منظور الخدمة اإلجتماعٌة03040

2011هــــــــــــــاردفاٌزة محمد رجب.دممارسة الخدمة اإلجتماعٌة فى المجال الطبى03041

2011هــــــــــــــاردعناٌات حامد محمد شلبى.داآلداء المهنى لؤلخصابٌٌن اإلجتماعٌٌن فى المجال المدرسى03042

2010هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى . دالرعاٌة االجتماعٌة للمعوقٌن فى العالم العربى03031

2010هــــــــــــــاردأمل محمد سبلمة غبارى.دالشباب وتنمٌة المجتمع من منظور الخدمة االجتماعٌة03032

2010هــــــــــــــاردرشادأحمد عبداللطٌف.دتقوٌم المشروعات االجتماعٌة03030

2009هــــــــــــــاردمحمد سبلمة غبارى . دمداخل الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة وأهدافها التنموٌة  03001
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2009هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى . دفن االتصال فى الخدمة االجتماعٌة 03002

2009هــــــــــــــاردجبلل الدٌن عبد الخالق .دنظرٌات وتطبٌقات  (خدمة الفرد)طرٌقة العمل مع الحاالت الفردٌة 03003

2008هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى. دالرعاٌة االجتماعٌة بٌن حقوق اإلنسان وخصخصة الخدمات03004

2008هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى . دالخدمة اإلجتماعٌة العمالٌة 03005

2008هــــــــــــــاردرشادأحمد عبداللطٌف.د"مدخل دراسة المجتمع"أسس طرٌقة تنظٌم المجتمع فى الخدمة االجتماعٌة 03006

2008هــــــــــــــاردرشاد أحمد عبد اللطٌف.دمهارات الممارسة العامة للخدمة االجتماعٌة03007

2008ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.دإدارة المإسسات االجتماعٌة فً مهنة الخدمة االجتماعٌة03008

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمً. درعاٌة المسنٌن03009

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. دالتؤهٌل المجتمعى لذوى االحتٌاجات الخاصة03010

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. دالرعاٌة االجتماعٌة اإلسبلمٌة03011

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. دأطفال فى ظروف صعبة03012

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. دتصمٌم وتنفٌذ بحوث الخدمة االجتماعٌة03013

2007هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى. دالمشاركة االجتماعٌة والسٌاسة للمرأة فى العالم الثالث03014

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. دالفبات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعٌة03015

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. د"المجاالت– الطرق – التطور "الخدمة االجتماعٌة 03016

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. د"األسرة، الطفل، المعاقٌن، العمل، األحداث"التشرٌعات االجتماعٌة 03017

2007هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمً. دالعولمة والشباب من منظور اجتماع03018ً

2007ســــــــــوفترشادأحمد عبداللطٌف.دفً بٌتنا مسن مدخل اجتماعً متكامل03019

2007ســــــــــوفترشادأحمد عبداللطٌف.دتنظٌم المجتمع وقضاٌا التعولم03020

2007ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.دالبٌبة واالنسان منظور اجتماع03021ً

2007ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.دتنمٌة المجتمع المحل03022ً

2007ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.دالممارسة المهنٌة للخدمة االجتماعٌة فً منظمات تنظٌم المجتمع03023

2007ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.دالتنمٌة االجتماعٌة فً اطار مهنة الخدمة االجتماعٌة03024

2007ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.دتنمٌة المنظمات االجتماعٌة مدخل مهنً لطرٌق تنظٌم المجتمع03025

2007ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.داساسٌات الدفاع االجتماعً فً الخدمة االجتماعٌة03026

2007ســــــــــوفترشاد أحمد عبد اللطٌف.دانحراف الصغار مسبولٌة من03027

2007ســــــــــوفتمحمد سبلمة غبارى. دالدفاع االجتماعى فى مواجهة الجرٌمة03028

2007ســــــــــوفتمحمد سبلمة غبارى. داإلدمان خطر ٌهدد االمن االجتماع03029ً
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2012هــــــــــــــاردأمٌرة رمضان عبد الهادى.دنظم تعلٌم المتفوقٌن خبرات عالمٌة02142

2012هــــــــــــــاردحنان عبد هللا الكوارى.داألمن اإلجتماعى وتؤثٌرة على التربٌة فى ضوء التحدٌات المعاصرة02145

2012هــــــــــــــاردمحمود صدٌق سلطان.د"مدخل للحفاظ على الهوٌة العربٌة اإلسبلمٌة"فلسفة التربٌة فى التصوف اإلسبلمى 02144

2012هــــــــــــــاردأنوار محمد موسى.أالمإسسات التربوٌة ودورها فى التنشبة السٌاسٌة للمرأة02146

2011هــــــــــــــاردعبد الجواد بكر وآخرون,د"دراسة عالمٌة"نظم التعلٌم بٌن النمطٌة والتحدٌث 02140

2011هــــــــــــــاردأحمد ابراهٌم أحمد.دواقع اإلعتماد التربوى فى المدارس02141

2011هــــــــــــــاردأمٌرة عبد السبلم زاٌد,د"قضاٌا مركزٌة فى تربٌة المرأة"المرأة والتعلٌم والوعى الحقٌقى للمواطنة02139

2011هــــــــــــــاردفاروق شوقى البوهى.د"صٌغة للمشاركة المجتمعٌة إلدارة المإسسات التربوٌة " مجالس األمناء 03034

2011هــــــــــــــاردفاروق شوقى البوهى.د"عملٌاتة ومداخلة وارتباطة بالتنمٌة والدور المتعٌر للمعلم "التخطٌط التربوى 02137

2011هــــــــــــــاردفاروق شوقى البوهى.دأسالٌب ومناهج البحث فى التربٌة وعلم النفس02138

2010هــــــــــــــاردطه عبد العظٌم وآخرون.داستراتٌجٌات وبرامج مواجهة العنف والمشاغبة فى التعلٌم02127

2010هــــــــــــــاردرشاد على عبد العزٌز وآخرون.ددور الجودة التعلٌمٌة الشاملة فى تنمٌة ابداع الطفل 02133

2010هــــــــــــــاردمدحت أحمد فتح هللا.د"العبلقة المنتورٌة دور األستاذ الجامعى فى رعاٌة طبلبه الباحثٌن لتعمٌق االنتماء للجامعه ومستوى الطموح " األستاذٌة الراعٌة 02131

2010هــــــــــــــاردمدحت أحمد فتح هللا.دتسلطٌة المعلمٌن فى البٌبة المدرسٌة والمٌول للمواد الدراسٌة02128

2010ســــــــــوفتعبد هللا احمد الذٌفانى.د"أصول التربٌة -النشؤة و المكونات" التربٌة 02085

2010هــــــــــــــاردنخبة من الخبراءتنمٌة المهارات اللغوٌة والكفاءة التربوٌة05230

2010ســــــــــوفتهشام بركات.د"دلٌل للمعلمٌن والباحثٌن"التنمٌة المهنٌة والتدرٌس األصٌل 02134

2009هــــــــــــــاردالهام عبد الرحمن خلٌل.دمناهج البحث الكمٌة فى العلوم النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌة 02093

2009ســــــــــوفتأحمد إبراهٌم احمد . دخطة أجرابٌة فى إدارة األزمة المدرسٌة 02002

2009ســــــــــوفتعبد هللا احمد الزٌفانى . د"انشطته وفنونه– مجاالته – مفهومه " االعبلم التربوى 02005

التربية والتعليم

Web Site : www.daralwafaa.net 7 E-Mail : dwdpress@yahoo.com



002/0103738822: جوال  - 00203/5404480: تليفاكس  2012معرض القاهرة الدولى للكتاب  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ومكتبة الوفاء القانونية

2009هــــــــــــــاردافراح محمد عقبلن . دالتخطٌط االستراتٌجى لتطوٌر االشراف التربوى 02006

2008ســــــــــوفتأحمد إبراهٌم أحمد. دالعبلقات اإلنسانٌة فى اإلدارة المدرسٌة02007

2008ســــــــــوفترمزى أحمد عبدالحى. دالدور التربوى لمإسسات المجتمع المدنى 02008

2007ســــــــــوفتمجموعــــةجامعة اإلسكندرٌة جمٌع األعداد- مجلة التربٌة المعاصرة 02094

2007هــــــــــــــاردحسن حسٌن  البٌبلوي وآخرون. دإدارة المعرفة فً التعلٌم02009

2007ســــــــــوفتشبل بدران. دأزمة الفكر التربوي02010

2007ســــــــــوفتشبل بدران وآخرون. دالتعلٌم االساسً الفلسفة االهداف 02011

2007ســــــــــوفتإبراهٌم أحمد السٌد.دالتعلٌم والتنمٌة البشرٌة خبرات عالمٌة02012

2007ســــــــــوفترمزي احمد عبد الحً. دتقٌٌم أداء اإلدارة الجامعٌة فً ضوء إدارة الجودة الشاملة 02013

2007ســــــــــوفتأمل حسٌن عبدالرازقحدوتة تعلٌمٌة– ٌبل سوا 02014

2006ســــــــــوفترمزى أحمد عبدالحى. دالتعلٌم العالى والتنمٌة وجهة نظر نقدٌة 02015

2006ســــــــــوفتشبل بدران . داألصول الفلسفٌة واإلجتماعٌة لئلدارة المدرسٌة02016

2006ســــــــــوفتشبل بدران وآخرون.دالتعلٌم الجامعى وتحدٌات المستقبل02017

2006ســــــــــوفتسبلمة عبد العظٌم وآخرون. داتجاهات حدٌثة فى اإلشراف التربوى02018

2006ســــــــــوفتسبلمة عبد العظٌم وآخرون. دالذكاء الوجدانى للقٌادة التربوٌة02019

2006ســــــــــوفتسبلمة عبدالعظٌم. داالتجاهات المعاصرة فى نظم التعلٌم02023

2006ســــــــــوفترمزى أحمد عبدالحى. دقاسم أمٌن والتربٌة02020

2006ســــــــــوفتأحمد محمد حسٌن. داألساس الفطرى فى التربٌة اإلسبلمٌة02021

2006ســــــــــوفترمزى أحمد عبد الحى.دماهيته ومبرراته وأسسه –التخطٌط التربوى 02125

2006ســــــــــوفترمزى أحمد عبد الحى.دالتعلٌم العالى اإللكترونى محدداته ومبرراته02024

2006ســــــــــوفتأحمد إبراهٌم أحمد. دإدارة الفصل الفعال قراءات من اإلنترنت02022

2006ســــــــــوفتفاروق عبده فلٌة. دالتعلٌم فى غرفة اإلنعاش02025

2006ســــــــــوفتأحمدعبدالفتاح الزكى.دالتجربة الٌابانٌة فى التعلٌم دروس مستفادة 02026

2006ســــــــــوفتسبلمةعبدالعظٌم حسٌن.داإلدارة الذاتٌة والمركزٌة التعلٌم02027

2006ســــــــــوفتمحمد فتحى موسى. دالتربٌة وحقوق اإلنسان فى اإلسبلم02028

2006ســــــــــوفتإبراهٌم مرعى إبراهٌم. دسٌاسات مإسسات النقد الدولٌة والتعلٌم دراسة تحلٌلٌة 02029

2005ســــــــــوفتعلى صالح جوهر. دالنظرٌة والتطبٌق فى اإلدارة التعلٌمٌة                            02031

2004ســــــــــوفتأحمد إبراهٌم أحمد. دالتطوٌر التنظٌمى فى المإسسة التعلٌمٌة 02032

2004ســــــــــوفتأحمدعبدالفتاح الزكى.د"دراسة منهجٌة ونماذج تطبٌقٌة "التربٌة المقارنة ونظم التعلٌم 02033

2004ســــــــــوفتأحمد عبد الفتاح وآخرون. دمعجم مصطلحات التربٌة لفًظا وإصبلًحا02034

2004ســــــــــوفتمحمد حسن رسمى. دأساسٌات اإلدارة التربوٌة02035

2004ســــــــــوفتمحمد حسن رسمى. دالسلوك التنظٌمى فى اإلدارة التربوٌة02036

2004ســــــــــوفتفاروق عبده فلٌة وآخرون.دقاموس المصطلحات التربوٌة02037
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2004ســــــــــوفتابتسام البسام وآخرون.دم2015التعلٌم للجمٌع فى الوطن العربى دراسة تحلٌلٌة ومستقبلٌة حتى عام 02038

2004ســــــــــوفتكمال الدٌن المرسى. دقضٌة التعلٌم فى العالم اإلسبلمى02039

2004ســــــــــوفتكمال الدٌن المرسى . دالحل اإلسبلمى لمشكلة البطالة02040

2004ســــــــــوفتصبلح الدٌن المتبولى. د"قضاٌا تربوٌة" التربٌة ومشكبلت المجتمع 02041

2003ســــــــــوفتصبلح الدٌن المتبولى. دجهود منظمة الٌونسكو فى تطوٌر التعلٌم األساسى  قضاٌا تربوٌة02042

2003ســــــــــوفتصبلح الدٌن المتبولى. د"قضايا تربوية" التعلٌم  والقروض األجنبٌة 02043

2003ســــــــــوفتعبد الناصر أنٌس. دالصعوبات الخاصة فى التعلم األسس النظرٌة والتشخٌصٌة02044

2003ســــــــــوفتفاٌز مراد دندش. دمعنى التعلم وكنهه من خبلل نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها التربوٌة02045

2003ســــــــــوفتفاٌز مراد دندش. داتجاهات جدٌدة فى المناهج وطرق التدرٌس02046

2003ســــــــــوفتفاٌز مراد دندش. دفى أصول التربٌة02047

2003ســــــــــوفتفاٌز مراد دندش. ددلٌل التربٌة العملٌة وإعداد المعلمٌن02048

2003ســــــــــوفتمحمود نصر. أاإلعبلم المدرسى أفكار وتجارب02049

2003ســــــــــوفتعبد الرإوف الضبع. دإشكالٌات التعلٌم وقضاٌا التنمٌة02050

2003ســــــــــوفتأحمد إبراهٌم أحمد. دالجودة الشاملة فى اإلدارة التعلٌمٌة والمدرسٌة02051

2003ســــــــــوفتالسٌد سبلمة الخمٌسى. د"بعض قضاٌا التكوٌن ومشكبلت الممارسة المهنٌة"دراسات وبحوث عن المعلم العربى 02052

2003ســــــــــوفتالسٌد سبلمة الخمٌسى. ددراسات فى التربٌة العربٌة وقضاٌا المجتمع العربى02053

2003ســــــــــوفتالسٌد سبلمة الخمٌسى. داألدب التربوى العربى بعض قضاٌا التنظٌر والبحث والممارسة02054

2003ســــــــــوفتعبد الجواد بكر. دالسٌاسات التعلٌمٌة وصنع القرار02055

2003ســــــــــوفتعبد الجواد بكر. دمنهج البحث المقارن بحوث ودراسات02056

2002ســــــــــوفتمهنى محمد غناٌم. دالتعلٌم العالى فى القرن الواحد والعشرٌن02057

2002ســــــــــوفتهادٌة محمد رشاد. ددراسات فى تخطٌط التعلٌم واقتصادٌاته02058

2002ســــــــــوفتهادٌة محمد رشاد. دالبحث التربوى وصنع السٌاسة التعلٌمٌة بحوث ودراسات02059

2002ســــــــــوفتهادٌة محمد رشاد. دالتعلٌم العالى فى المملكة العربٌة السعودٌة بحوث ودراسات02060

2002ســــــــــوفتمهـا عبدالباقى جوٌلى. دالتربٌة والمجتمع االتجاهات الحدٌثة فى التوظٌف االجتماعى للتربٌة02061

2002ســــــــــوفتمهـا عبد الباقى جوٌلى.ددراسات تربوٌة فى القرن الحادى والعشرٌن 02062

2002ســــــــــوفتجمال الدٌن الشامى. دالمعلــم وابتكــار التــبلمٌــذ02063

2002ســــــــــوفتالسٌـد سبلمة الخمٌسى.دقراءات فى اإلدارة المدرسٌة وأسسها النظرٌة وتطبٌقاتها المدنٌة والعملٌة02064

2001ســــــــــوفتأحــمد إبـراهٌم أحمد. دإدارة األزمـة التعلٌمٌــــــة منظور عالمى02066

2001ســــــــــوفتعبد الجواد بكر. دقراءات فى التعلٌم من بعد02067

2001ســــــــــوفتالسٌد سبلمة الخمٌسى. د"دراسة نظرٌة ومٌدانٌة عن التربٌة السٌاسٌة لشباب الجامعات"الجامعــة والسٌــاســة فــى مصر 02068

2001ســــــــــوفتالسٌد سبلمة الخمٌسى. دالتربٌـة والمـدرسـة والمعلم قراءة اجتماعٌة ثقافٌة02069

2001ســــــــــوفتالسٌد سبلمة الخمٌسى. دالتربٌـة وقضاٌا البٌبة المعاصرة قراءات عن الدراسات البٌبٌة للمعلم02070

2000ســــــــــوفتمحمود زوٌل. منحو فلسفة للتربٌة فى مصر المعاصرة02071

2000ســــــــــوفتأحمد زلط. دالطفل مبدًعا قراءة نقدٌة فى إبداع الطفل األدبى02072
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2012هــــــــــــــاردأحمد طاهر حافظ.د.تعلم الداللة5291

2012هــــــــــــــاردأحمد طاهر حافظ.د.ت"علم الداللة"اللغة الحدٌثة المعاصرة 5292

2012هــــــــــــــاردأحمد فهمى.دقصٌدة التفعٌلة وسماتها المستحدثة5290

2012هــــــــــــــاردفوزى عٌسى.دالنص الشعرى وآلٌات القراءة05284

2012هــــــــــــــاردمحمد فوزى مصطفى.د"قراءة فى نصوص معاصرة"جمالٌات التشكٌل 05285

2012هــــــــــــــاردمحمد على سبلمة.دالنظام اإلجتماعى: الجزء األول : النظام اإلجتماعى والخلقى فى اإلسبلم 05278

2012هــــــــــــــاردمحمد على سبلمة.دالنظام الخلقى: الجزء الثانى : النظام اإلجتماعى والخلقى فى اإلسبلم 05279

2012هــــــــــــــاردمحمد على سبلمة.دمدخل الى الثقافة اإلسبلمٌة05277

2012هــــــــــــــاردبهاء حسب هللا.دظواهر أدبٌة فى الشعر العربى القدٌم والمعاصر5293

2012ســــــــــوفتعصام الدٌن أبو زالل.دالشعر العربى قضاٌا ونصوص05286

2012ســــــــــوفتابراهٌم عبد العزٌز زٌد.د"دراسات تطبٌقٌة فى بنٌة االستبلب والمقاومة"الثورة وطبابع األدب 5289

2012ســــــــــوفتمحمود عبد الحفٌظ.د"قراءة فى أخبار معاوٌة بن أبى سفٌان رضى هللا عنة"أدبٌة النص التارٌخى 5288

2012ســــــــــوفتكمال عبد الحمٌد صابر رضوان.د"عصرة وحٌاتة وشعرة"فٌض الكاشانى 05287

2012ســــــــــوفتعثمان موافى.د(هـ879-788)األنموذج فى بحث اإلستعارة ألبى عبد هللا محى الدٌن محمد بن سلٌمان الكافٌجى : سلسلة من تراثنا الشعرى 05282

2012ســــــــــوفتأٌمن محمد مٌدان.د( م 1358-1297/  هـ 760-697 )دٌوان جهد المقل للشرٌف الغرناطى : سلسلة من تراثنا الشعرى 05263

2012ســــــــــوفتنهى حمدى أحمد.د(هـ679-601)ألبى الحسين يحيى بن عبد العظيم المشهور بالجزار المصرى التحرٌض على حفظ أوزان القرٌض : سلسلة من تراثنا الشعرى 05283

2011ســــــــــوفتحٌاة قاوة.دفى  أعمالة األدبٌة الشعر والنثر"م1285-هـ684المتوفى "دٌوان أبى الطٌب صالح بن شرٌف الرندى : سلسلة من تراثنا الشعرى 05265

2011ســــــــــوفتولٌد بن محمد السراقبى.د"هـ737عن نسخة فريدة قُرئت على أبى حيان سنة  (745-654)أثر الدين محمد بن يوسف الحيانى "دٌوان أبى حٌان األندلسى : سلسلة من تراثنا الشعرى 05266

2011ســــــــــوفتمحمد غرٌب.د"هـ384المتوفى سنة "شعر أبى اسحــــــــاق الصـــــابى : سلسلة من تراثنا الشعرى 05267

2011هــــــــــــاردفرج قدرى الفخرانى.د"فهرست الموٌتف "تصنٌف السٌر الشعبٌة 22004

2011هــــــــــــاردحسنى عبد الجلٌل.د.أقواعد قراءة اللغة العربٌة05269

2011ســــــــــوفتٌسرى محمد سبلمة.دالنقد اإلجتماعى فى آثار أبى العبلء المعرى05276

2011هــــــــــــاردعصام الدٌن أبو زالل.د"أسس ومهارات " الكتابة العربٌة 05264

2011ســــــــــوفتابراهٌم عبد العزٌز زٌد.د"مقاربات نصٌة " النص االدبى 05272

2011ســــــــــوفتعلى محمد السٌد خلٌفة.دتٌار الشعوبٌة فى أدب الجاحظ05270

2011ســــــــــوفتعلى محمد السٌد خلٌفة.دالجاحظ والدولة العباسٌة05271

اللغة العربية والنقد األدبى
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2011هــــــــــــاردمجدى ابراهٌم.د"التعبٌر-القراءة-النصوص-الببلغة-النحو"طرق تدرٌس اللغة العربٌة 05268

2011هــــــــــــاردمجدى إبراهٌم . د" دراسة وصفٌة تحلٌلٌة فى الممنوع من الصرف"اللهجات العربٌة 05056

2011هــــــــــــاردمجدى إبراهٌم . دعلم الصرف بٌن النظرٌة والتطبٌق 05053

2011هــــــــــــاردمجدى إبراهٌم . دفى أصوات العربٌة دراسة تطبٌقٌة 05058

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.د"مع دراسة للقصٌدة العربٌة فى الجاهلٌة"النابغة الذبٌانى : سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05236

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.دقضاٌا النقد األدبى بٌن القدٌم والحدٌث: سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05237

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.داألدب وقٌم الحٌاة المعاصرة: سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05238

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.دالرإٌة المعاصرة فى األدب والنقد: سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05239

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.د"مع دراسات تحلٌلٌة مقارنة"المسرح أصولة واتجاهاتة المعاصرة : سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05240

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.دموقف الشعر من الفن والحٌاة فى العصر العباسى: سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05241

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.دأعبلم معاصرون من الشرق والغرب فى الفكر واالدب والفن: سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05242

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.د"النقد األدبى -القصة-المسرح-الشعر"أعبلم األدب العربى الحدٌث واتجاهاتهم الفنٌة  : سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05243

2010ســــــــــوفتمحمد زكى العشماوى.دشعراء االسكندرٌة وتجاربهم االبداعٌة: سلسلة األعمال النقدٌة الكاملة 05244

2010ســــــــــوفتمحمد عبد الحمٌد خلٌفة.دجدلٌات نقدٌة ومقاربات نصٌة05261

2010ســــــــــوفتحسنى عبد الجلٌل.دظواهر التجدٌد فى موسٌقى الشعر العربى05252

2010ســــــــــوفتعلى محمد السٌد خلٌفه.د"دراسة تحلٌلٌة " الفكاهة فى مقامات بدٌع الزمان الهمزانى 05245

2010ســــــــــوفتفوزى عٌسى.دشعراء معاصرون05246

2010هــــــــــــاردنخبة من الخبراءتنمٌة المهارات اللغوٌة والكفاءة التربوٌة05230

2010ســــــــــوفتأحمد عوٌن.داتجاهات الشعر العربى الحدٌث والمعاصر05229

05208ً 2010ســــــــــوفتنادٌة رمضان النجار. داللغة و علم اللغة قدٌماً وحدٌثا

2010ســــــــــوفتأحمد عوٌن.دشعرٌة السرد فى نظرات المنفلوطى05249

2010ســــــــــوفتعلى محمد السٌد خلٌفة.د"نوادر األعراب فى كتاب عٌون األخٌار نموذجاً"بنٌة السرد فى النادرة 05257

2010هــــــــــــاردمجدى إبراهٌم . د"دراسة فى النحو والصرف والداللة واألصوات " هـ 276الظواهر الغوٌة فى أدب الكاتب البن قتٌبٌة ت 05055

2009هــــــــــــاردإٌمان الجمل . دقصٌدة الغزل فى عصر الموحدٌن دراسة فنٌة 05001

2009ســــــــــوفتنادٌة رمضان النجار. دطرق تولٌد الثروة اللفظٌة 05002

2009ســــــــــوفتحسنى عبد الجلٌل . دالمفارقة فى شعر عدى بن زٌد الموقف واألداة05006

2009ســــــــــوفتحسنى عبد الجلٌل . دالنفس فى الشعر الجاهلى 05007

2009ســــــــــوفتأحمد عوٌن . دقراءة النص الشعرى الحدٌث والمعاصر 05008

2009ســــــــــوفتأحمد عوٌن . ددراسات فى السرد الحدٌث والمعاصر 05009

2009ســــــــــوفتفوزى عٌسى.دشعراء أندلسٌون منسٌون: سلسلة من تراثنا الشعرى 05256

2009ســــــــــوفتمحمد غرٌب.د هـ198شعر ابن مناذر المتوفى سنة : سلسلة من تراثنا الشعرى 05251

2009ســــــــــوفتأٌمن محمد مٌدان.د"فى معارضة ملقى السٌبل البن األبار القضاعى " مظاهرة المسعى الجمٌل ومحاذرة المرعى الوبٌل : سلسلة من تراثنا الشعرى 05250

2009ســــــــــوفتهبلل ناجى  وآخرون. أدٌوان الجعبرى : سلسلة من تراثنا الشعرى 05003

2009ســــــــــوفتهبلل ناجى  وآخرون. أدٌوان ابن الخٌمى : سلسلة من تراثنا الشعرى 05004
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2009ســــــــــوفتولٌد محمد السراقبى . دشعر بنى سلول : سلسلة من تراثنا الشعرى 05005

2008ســــــــــوفتفوزى عٌسى. ددٌوان الشعر الصقلى: سلسلة من تراثنا الشعرى 05016

2008ســــــــــوفتمحمدمصطفى أبوشوارب.دشعر إبراهٌم بن المهدى أخباره ونثره: سلسلة من تراثنا الشعرى 05017

2008ســــــــــوفتأشرف نجا. دشعر بن شرف القٌروانى االبن: سلسلة من تراثنا الشعرى 05018

2008ســــــــــوفتاحمد المصرى . درإى فى الببلغة العربٌة دراسة تطبٌقة لمباحث علم المعانى 05010

2008ســــــــــوفتٌسرى محمد سبلمة . دالحكمة فى شعر المتنبى 05011

2008ســــــــــوفتنجوى محمود صابر . ددراسات اسلوبٌة وببلغٌة 05012

2008ســــــــــوفتنجوى محمود صابر . دالنقد األدبى حتى نهاٌة القرن الثالث الهجرى 05013

2008ســــــــــوفتنادٌة رمضان . د (الجملة الفعلٌة  )الواضح فى النحو وتطبٌقاته 05014

2008ســــــــــوفتكرٌمة سبلم . أ الحلم جنٌن الواقع 05015

2008ســــــــــوفتمحمدعبدالواحدحجازى.أالتآمر على اللغة العربٌة05019

2008ســــــــــوفتحسنى عبدالجلٌل . د"االلتزام واالغتراب والتمرد "المواقف اإلنسانٌة فى الشعر الجاهلى05020

2008ســــــــــوفتحسنى عبدالجلٌل. د"األوزان والقوافى والفنون "موسٌقى الشعر العربى 05023

2008ســــــــــوفتمحمدعبدالواحدحجازى.أاأللعاب فى أدب العرب 05024

2008ســــــــــوفتمحمود أحمد نحلة. دعلم اللغة النظامى مدخل إلى النظرٌة اللغوٌة عند هالٌداى05025

2008ســــــــــوفتأحمد المصرى.دقطوف ببلغٌة05207

2008ســــــــــوفتأحمد المصرى.د"دراسة تطبٌقٌة لمباحث علم البٌان"رإى فى الببلغة العربٌة 05259

2008ســــــــــوفتأحمد المصرى.د"دراسة تطبٌقٌة لمباحث علم البدٌع"رإى فى الببلغة العربٌة 05260

2007ســــــــــوفتمجمـــوعـة جزء2موسوعة نجٌب محفوظ والسٌنما 05026

2007هــــــــــــاردمحمد أحمد دقالى. دالحنٌن فى الشعر االندلسى القرن السابع الهجرى 05028

2007ســــــــــوفتفوزي عٌسى. دالشعر العربً فً صقلٌة فً القرن الخامس الهجري05029

2007ســــــــــوفتفوزي عٌسى. دالشعر االندلسً فً عصر الموحدٌن05030

2007ســــــــــوفتفوزى عٌسى. دالهجاء فى األدب األندلسى05031

2007ســــــــــوفتحسنى عبد الجلٌل. داألدب الجاهلى قضاٌا وفنون ونصوص05032

2007ســــــــــوفتحسنً عبد الجلٌل . داللغة العربٌة بٌن األصالة والمعاصرة خصابصها ودورها الحضاري وانتصارها05033

2007ســــــــــوفتحسنى عبد الجلٌل. دعلم البٌان بٌن القدماء والمحدثٌن دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة05034

2007ســــــــــوفتحسنى عبد الجلٌل. دعالم المرأة فى الشعر الجاهلى05035

2007ســــــــــوفتبهاء حسب هللا. دالحٌاة األدبٌة فى عصر صدر اإلسبلم تارٌخ وتذوق05036

2007ســــــــــوفتجمال زاهر. دشعر الإاإاو الدمشقً دراسة فنٌة05037

2007ســــــــــوفتحسنى عبد الجلٌل. دعلم البدٌع بٌن االتباع واالبتداع دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة فً شعر الخنساء05038

2007ســــــــــوفتاٌمان الجمل. دالمعارضات فً الشعر األندلس05039ً

2007ســــــــــوفتبهاء حسب هللا. دفً األدب المملوكً دراسات فً السٌر وتحلٌل النص االدب05040ً

2007ســــــــــوفتمحمدمصطفى ابوشوارب.دشعرٌة التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباس05041ً

2007ســــــــــوفتاحمد محمود المصري. دالمدخل لدراسة الببلغة العربٌة05042
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2007ســــــــــوفتمحمد علً سبلمة. دالشخصٌة الثانوٌة ودورهافى المعمار الروابً عند نجٌب محفوظ05043

2007ســــــــــوفتمحمد علً سبلمة. دنموذج الشخصٌة الدٌنٌة فً رواٌات نجٌب محفوظ05044

2007ســــــــــوفتمحمد علً سبلمة. د"مهاد نظري وتجلٌات تطبٌقٌة"التعبٌر العربً وآنماطه 05045

2007ســــــــــوفتمحمد ابو شوارب. ددراسة فى شعرٌة االعتٌاد– إبراهٌم بن المهدي الخلٌفة الشاعر 05047

2007ســــــــــوفتمحمد ابو شوارب. دالمدخل إلى فنون النثر األدبى الحدٌث ومهاراته التعبٌرٌة05048

2007ســــــــــوفتإٌمان الجمل. دعمر من الحب– دكتور محمد زكى العشماوى 05050

2007ســــــــــوفتفوزى عٌسى. د"القصة- المسرح  –الشعر "أدب األطفال 05051

2007ســــــــــوفتمصطفى عبدالشافى. ددراسات فى القصة والرواٌة اللٌبٌة05052

2007ســــــــــوفتمجدى إبراهٌم . دمداخل الخطؤ عند الناطقٌن للممنوع من الصرف 05054

2007ســــــــــوفتمجدى إبراهٌم . دالمعرب والمولد فى أدب الكاتب البن قتٌبٌه 05057

2007ســــــــــوفتمجدى إبراهٌم . دبحوث ودراسات فى علم اللغه 05059

2007ســــــــــوفتأحمد المصرى.دقطوف من ببلغة العرب05021

2006ســــــــــوفتفرج قدرى الفخرانى. د"دراسة فً قصص ٌهود مصر" األصول العربٌة للقصص الشعبى الٌهودى09020

2006ســــــــــوفتبسام قسطوس. دالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر05060

2006ســــــــــوفتإٌمان الجمل. دالعصر الغرناطً نموذجاً- فن الرقوش فى الشعر األندلسى 05061

2006ســــــــــوفتبهاء حسب هللا. دالقرن السادس نموذجاً– شعر الطبٌعة فى األدبٌن الفاطمى واألٌوبى 05062

2006ســــــــــوفتنجوى صابر حسٌن. دالذوق األدبى وتطوره عند النقاد العرب حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري05063

2006ســــــــــوفتمحمود أحمد نحلة. دصور تؤلٌف الكبلم عند ابن هشام05064

2006ســــــــــوفتمحمدابوشوارب وآخرون.دفنون ببلغٌة05065

2006ســــــــــوفتإٌناس كمال الحدٌدى. دالمصطلحات النحوٌة فى التراث النحوى فى ضوء علم اإلصبلح الحدٌث05066

2006ســــــــــوفتمحمدمصطفى ابوشوارب.داشكالٌة الحداثة قراءة فً نقد القرن الرابع الهجري05067

2006ســــــــــوفتخلٌل ابو ذٌاب. ددراسات فً فن القص05068

2006ســــــــــوفتفوزى خضر. دشعراء من اإلسكندرٌة05069

2006ســــــــــوفتأحمد فضل شبلولفى أدب الرحبلت من استانبول إلى قرطبة 05071

2006ســــــــــوفتأحمد فضل شبلولرأٌت بارٌس00000

2006ســــــــــوفتمصطفى عبد الشافى. دشوقى ضٌف وتارٌخ األدب العربى. د05072

2006ســــــــــوفتأشرف محمود نجا. دفى األدب األندلسى بحوث فى نقد الخطاب اإلبداعى05073

2006ســــــــــوفتنادٌة رمضان النجار . دفصول فى الدرس اللغوى بٌن القدماء والمحدثٌن05074

2006ســــــــــوفتنادٌة رمضان النجار. دأبحاث نحوٌة ولغوٌة05075

2006ســــــــــوفتنادٌة رمضان النجار. دأبحاث داللٌة معجمٌة05076

2006ســــــــــوفتنادٌة رمضان النجار. دقطوف من أزاهٌر العربٌة05077

2006ســــــــــوفتوحٌد الدٌن طاهر. دالمعاقبة فى نظام اللغة العربٌة05078

2006ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دفصول من الفكر العربى فى القدٌم والحدٌث05079

2006ســــــــــوفتمحمد ابو شوارب. دفى أدب صدر اإلسبلم والعصر األموى05080
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2006ســــــــــوفتأحمد ٌوسف خلٌفة. دمدخل إلى األدب العربى الحدٌث فى المهجر األسبانى05081

2006ســــــــــوفتأحمد ٌوسف خلٌفة. ددراسات أدبٌة ونقدٌة05082

2006ســــــــــوفتمحمدأبوشوارب وآخرون.دأثر المتكلمٌن فى تطور الدرس الببلغى القاضى عبد الجبار نموذًجا05084

2006ســــــــــوفتمحمدأبوشوارب وآخرون.دجمالٌات األداء الفنى قراءات تحلٌلٌة فى نصوص أدبٌة05085

2006ســــــــــوفتعبد القادر زٌدان. د"الجزء الثانى " قضاٌا العصر فى أدب أبا العبلء المعرى    05086

2006ســــــــــوفتعصام الدٌن أبو زالل. د" الجزء الثانى " التعابٌر االصطبلحٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  05087

2006ســــــــــوفتأحمد جمعة نــاٌـل. دالتحلٌل األدبى أسسه تطبٌقاتها التربوٌة01040

2006ســــــــــوفتأحمد جمعة نــاٌـل. دالضعف فى اللغة تشخٌصه وعبلجه 01041

2006ســــــــــوفتمجموعةمناهج فى قراءة الشعر وتذوقة05211

2006ســــــــــوفترمضان الصباغاألعمال الشعرٌة05204

2006ســــــــــوفترمضان الصباغفى نقد الشعر العربى امعاصر05209

2005ســــــــــوفتأحمد عوٌن. دحكاٌات الحٌوان فى شعر شوقى05088

2005ســــــــــوفتمحمدأبوشوارب.دإٌقاع الشعر العربى تطوره وتجدٌده منهج تعلٌمى مبسط05089

2005ســــــــــوفتمحمدأبوشوارب.دأبو على القالى ومنهجه فى رواٌة الشعر وتفسٌره05090

2005ســــــــــوفتمحمدأبوشوارب.ددراسات تحلٌلٌة فى األدب العربى المعاصر– قراءة الوعى األدبى 05091

2005ســــــــــوفتمحمدأبوشوارب.دجمالٌات النص الشعرى قراءة فى أمالى القالى05092

2005ســــــــــوفتسلٌمان محمد سلٌمان. دأثر األدب فى التقعٌد اللغوى05093

2005ســــــــــوفتسلٌمان محمد سلٌمان. ددراسات أدبٌة فى الخطب واألمثال الجاهلٌة05094

2005ســــــــــوفتسلٌمان محمد سلٌمان. درإى نقدٌة فى دراسات أدبٌة05095

2005ســــــــــوفتسلٌمان محمد سلٌمان. دالمحاكاة فى الشعر الجاهلى بٌن التقلٌد واإلبداع05096

2005ســــــــــوفتهانا الفرنوانى. دظاهرة االجتزاء فى العربٌة05097

2005ســــــــــوفتهانا الفرنوانى. دالخبلصة فى النحو05098

2005ســــــــــوفتكمال الدٌن المرسى. دالخروج من فخ العولمة05099

2005ســــــــــوفتمختار عطٌة. ددراسة بالغية –علم المعانى ودالالت األمر فى القرآن الكرٌم 05100

2005ســــــــــوفتمختار عطٌة. ددراسة بالغية –علم البٌان وببلغة التشبٌه فى المعلقات السبع 05101

2005ســــــــــوفتمختار عطٌة. ددراسة بالغية –علم البدٌع ودالالت االعتراض فى شعر البحترى 05102

2005ســــــــــوفتمختار عطٌة. دالجملة الفعلٌة فى شعر محمد بن حازم الباهى05103

2005ســــــــــوفتمختار عطٌة. دالتقدٌم والتؤخٌر ومباحث التراكٌب بٌن الببلغة واألسلبوبٌة05104

2005ســــــــــوفتمحمد عبد الحمٌد. دفى إٌقاع شعرنا العربى وبٌبته05105

2005ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أاألسرة فى األدب العربى05106

2005ســــــــــوفتحلمى مرزوق. دفى النظرٌة األدبٌة والحداثة 05107

2005ســــــــــوفتحلمى مرزوق. د"أصولها الفنية والفلسفية واأليديولوجية "الواقعية االشتراكية  –الواقعية النقدية  –الرومانسٌة 05108

2005ســــــــــوفتعصام الدٌن أبو زالزل. د"الجزء األول " التعابٌر االصطبلحٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق دراسات لغوٌة  05109

2005ســــــــــوفتعصام الدٌن أبو زالزل. د"دراسات لغوٌة " قراءة فى مصادر اللغة العربٌة  05110
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2005ســــــــــوفتحلمى مرزوق . دتطور النقد والتفكٌر األدبى الحدٌث فى الربع األول من القرن العشرٌن05111

2005ســــــــــوفتنادٌة رمضان النجار. داللغة وأنظمتها بٌن القدماء والمحدثٌن05112

2004ســــــــــوفتأحمد عوٌن. د"نجيب محفوظ نموذجين –شعراء الدٌوان "مفارقة التبــاٌن فى النقــد العـــربى واإلبداع 05113

2004ســــــــــوفتأحمد عوٌن. دأبعاد المكان الفنٌة05114

2004ســــــــــوفتسامى منٌر. درسالة البارمان 05115

2004ســــــــــوفتمجمـــوعةالتراث األندلسى الشخصٌة واآلثر05116

2004ســــــــــوفتالسٌد نجم. دموهبة –طفل القرن الحادى والعشرٌن ذكاء 05117

2004ســــــــــوفتحلمى مرزوق. دالنقد والدراسة األدبٌة05118

2004ســــــــــوفتحلمى مرزوق. دفى  الببلغة العربٌة علم المعانى05119

2004ســــــــــوفتحلمى مرزوق. دفى فلسفة الببلغة العربٌة علم البٌان05120

2004ســــــــــوفتأحمد فضل شبلول. أثورة النشر االلكترونى 05121

2004ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالعقاد فٌلسوف التارٌخ05122

2004ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أفلسفة األٌام08108

2004ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أسٌرة الحب والجمال فى حٌاة العقاد05123

2004ســــــــــوفتأٌمن مٌدان. دالحوار األدبى بٌن المشرق واألندلس المتنبى والمعرى نموذجٌن05124

2004ســــــــــوفتأٌمن مٌدان. ددراسات فى األدب األندلسى05125

2004ســــــــــوفتمحمد عبد الحمٌد. دالمراٌا المتحاورة دراسة فى تكاملٌة نقادنا الرواد 05126

2004ســــــــــوفتعثمان موافى. دمنهج النقد التارٌخى اإلسبلمى والمنهج األوروبى05127

2004ســــــــــوفتعثمان موافى. ددراسات فى النقد العربى05128

2004ســــــــــوفتأحمد ٌوسف خلٌفة. دالبنٌة الدرامٌة فى شعر إٌلٌا أبا ماضى05129

2004ســــــــــوفتمحمد أبوشوارب.دمنهج تعليمى مبسط –علم العروض وتطبٌقاته 05130

2004ســــــــــوفتعبد القادر زٌدان. د"الجزء األول " قضاٌا العصر فى أدب أبى العبلء المعرى    05131

2004ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دبنٌة الجامعات العلمٌة العربٌة اإلسبلمٌة05132

2004ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دالحسن البصرى إمام التابعٌن05133

2003ســــــــــوفتكمال الدٌن المرسى. دالحل اإلسبلمى لمشكلة البطالة02040

2003ســــــــــوفتمحمد أبوشوارب.دالبدٌع فى علم البدٌع لٌحٌى بن معطى05134

2003ســــــــــوفتأحمد عوٌن. دالحوارات التنوٌرٌة قراءة فى شعر الفرق اإلسبلمٌة05135

2003ســــــــــوفتعبد القادر زٌدان. دالتمرد والغربة فى الشعر الجاهلى05136

2003ســــــــــوفتأشرف محمود نجا. دقصٌدة المدٌح فى األندلس قضاٌاها الموضوعٌة والفنٌة05137

2003ســــــــــوفتمجدى أحمد توفٌق. داألدب والحٌاة من الرسالة إلى الصمت05138

2003ســــــــــوفتمجمــــوعةفى اللغة واألدب05139

2003ســــــــــوفتأحمد فضل شبلول. أجسر دروٌش ووصاٌا أمل شعر المقاومة05140

2003ســــــــــوفتحلمى بدٌر. دأثر األدب الشعبى فى األدب الحدٌث05141

2003ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دصوت التارٌخ05142
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2003ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دمدارس الشعر الحدٌث05143

2003ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دالحٌاة األدبٌة فى العصر العباسى05231

2003ســــــــــوفتماجد محمد خفاجى. م.ددراسات معاصرة فى الدٌن واألدب والحٌاة05144

2003ســــــــــوفتبدر ضٌف.دشعر سابق ٌن عبد هللا البربرى05145

2003ســــــــــوفتبدر ضٌف.دشعر طرٌح بن إسماعٌل الثقفى05146

2003ســــــــــوفتمرسى الصباغ. دقراءة جدٌدة فى الشعر الشعبى العربى05147

2003ســــــــــوفتأبو السعود سبلمة. أالمبسط فى فن النحو05148

2002ســــــــــوفتأبو السعود سبلمة. أتٌسٌر الصرف05151

2002ســــــــــوفتأبو السعود سبلمة. أاإلٌقاع فى الشعر العربى05152

2002ســــــــــوفتحلمى بدٌر. داالتجاه الواقعى فى الرواٌة العربٌة الحدٌثة 05153

2002ســــــــــوفتمراد مبروك. دآلٌات المنهج الشكلى فى نقد الرواٌة العربٌة المعاصرة05154

2002ســــــــــوفتمراد مبروك. دجٌوبولتٌكا النص األدبى تضارٌس الفضاء الروابى نموذًجا05155

2002ســــــــــوفتمراد مبروك. دمن الصوت إلى النص نحو نسق منهجى لدراسة النص الشعرى05156

2002ســــــــــوفتصبرى قندٌل. أرٌاح االنشطار قضاٌا ومعارك أدبٌة05157

2002ســــــــــوفتمرشد أحمد. دأنسنة المكان فى رواٌات عبد الرحمن منٌف05158

2002ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دالمكتبة العربٌة ومصادرها05159

2002ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دحركات التجدٌد فى الشعر الحدٌث05160

2002ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دعبقرٌة اإلبداع األدبى أسبابه وظواهره05161

2002ســــــــــوفتمختار عطٌة. دبحوث تطبٌقٌة فى األدب العربى05162

2002ســــــــــوفتأحمد عوٌن. دمن قضاٌا الشعر الجاهلى05163

2002ســــــــــوفتأحمد عوٌن. دالمكتبة العربٌة 05164

2002ســــــــــوفتأحمد ٌوسف خلٌفة. دمصادر األدب األندلسى00000

2002ســــــــــوفتحلمى بدٌر. داألدب المقارن بحوث ودراسات05165

2002ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أاألطبلل فى الشعر العربى دراسة جمالٌة05166

2002ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أظاهرة الغموض فى الشعر الحدٌث05167

2002ســــــــــوفتمرسى الصباغ. دقراءة أدبٌة فى التراث الفكرى05254

2001ســــــــــوفتمدحت الجٌار. دالنص األدبى من منظور اجتماعى05168

2001ســــــــــوفتمحمد عبد الحمٌد. دالنص األدبى بٌن إشكالٌة األحادٌة والرإٌة التكاملٌة05169

2001ســــــــــوفتأحمد فضل شبلول. أالحٌاة فى الرواٌة قراءات فى الرواٌة العربٌة والمترجمة05170

2001ســــــــــوفتعلى أحمد عبلم. دشعراء فرسان تحت راٌة اإلسبلم تارٌخ وظواهر فنٌة05171

2001ســــــــــوفتأحمد ٌوسف خلٌفة. ددٌوان قبل أثناء بعد05172

2001ســــــــــوفتمرسى الصباغ. ددراسات فى الثقافة الشعبٌة05173

2001ســــــــــوفتمحمد عبد الواحد حجازى.أدابرة التعاطف االنسانى06038

2000ســــــــــوفتحسٌن على محمد. دمراجعات فى األدب السعودى00000

Web Site : www.daralwafaa.net 16 E-Mail : dwdpress@yahoo.com



002/0103738822: جوال  - 00203/5404480: تليفاكس  2012معرض القاهرة الدولى للكتاب  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ومكتبة الوفاء القانونية

2000ســــــــــوفتحسٌن على محمد. ددراسات فى النص األدبى العصر الحدٌث05174

2000ســــــــــوفتصابر عبد الداٌم. دشعراء وتجارب نحو منهج تكاملى فى النقد التطبٌقى05175

2000ســــــــــوفتمصطفى عبد الشافى. درحلتى مع الكتب05176

2000ســــــــــوفتمحمود عبد الوهاب. أمقاالت نقدٌة05177

2000ســــــــــوفتمجدى أحمد توفٌق. دالمعرفة التارٌخٌة للنقد العربى القدٌم05178

2000ســــــــــوفتأحمد عوٌن. دالطبٌعة الرومانسٌة فى الشعر العربى الحدٌث 05179

2000ســــــــــوفتإٌمان عبد الفتاحعبقرية الفكر الروائى –دكتور ٌوسف عز الدٌن 05180

2000ســــــــــوفتمرسى الصباغ. د(كتب فى التراث)القصص الشعبى العربى 05181

2000ســــــــــوفتأحمد محمود مبارك. أومضات إسبلمٌة فى الشعر العربى المعاصر05182

2000ســــــــــوفتأحمد محمود مبارك. أرإٌة إسبلمٌة فى األدب والثقافة05183

2000ســــــــــوفتأحمد زلط. دمعجم الطفولة مفاهٌم ومصطلحات لغوٌة00000

2000ســــــــــوفتمحمود عبد الهاب.أ"مقاالت فى النقد األدبى"قراءات وابداعات معاصرة 05262

1999ســــــــــوفتأحمد زلط. ددراسات نقدٌة فى األدب المعاصر05184

1999ســــــــــوفتأحمد زلط. دقراءة فى األدب الحدٌث بحوث ومقاالت05185

1999ســــــــــوفتأحمد زلط. دالطفل مبدًعا قراءة نقدٌة فى إبداع الطفل األدبى02072

1999ســــــــــوفتحسٌن على ، أحمد زلط. داألدب العربى الحدٌث الرإٌة والتشكٌل 05186

1999ســــــــــوفتحسٌن على محمد. دالفؤر المخترع وأوبرٌتان أخرى كومٌدٌة لؤلطفال05187

1999ســــــــــوفتحسٌن على محمد. ددراسات نقدٌة فى أدبنا المعاصر05188

1999ســــــــــوفتمحمود فرج. د. تمعرفة اللغة05189

1999ســــــــــوفتأحمد فضل شبلول. أتكنولوجٌا أدب األطفال05190

1999ســــــــــوفتمحمود عبد الوهاب.أ"مقاالت فى النقد األدبى"قراءات وأدباء معاصرون 05222

1998ســــــــــوفتعلى أحمد عبلم. دالكتابة العربٌة الصحٌحة إمبلبٌا ونحوٌا ولغوٌا وصٌاغة05191

1998ســــــــــوفتمصطفى عبد الشافى. دفى الشعر الحدٌث والمعاصر05192

1998ســــــــــوفتمصطفى عبد الشافى. دمبلمح من عالمهم القصصى دراسات فى القصة العربٌة05193

1998ســــــــــوفتأحمد زلط. دأدب الطفل العربى دراسة معاصرة فى التؤصٌل والتحلٌل05194

1998ســــــــــوفتأحمد زلط. أ من روابع القصص الخٌال الشرقى00000

1998ســــــــــوفتأحمد فضل شبلول. أأصوات سعودٌة فى القصة القصٌرة00000

1998ســــــــــوفتأحمد فضل شبلول. أأدب األطفال فى الوطن العربى قضاٌا وآراء05196

1998ســــــــــوفتحسٌن عٌد مادى. أٌوسف إدرٌس الصراع والمواجهة05197

1998ســــــــــوفتمدحت الجٌار. دالشاعر والتراث دراسة فى عبلقة الشعر العربى بالتراث05297

1998ســــــــــوفتحاتـم السٌداألدب القومى05198

2012هــــــــــــــاردمحمد على سبلمة.دالنظام اإلجتماعى: الجزء األول : النظام اإلجتماعى والخلقى فى اإلسبلم 05278

الدراسات اإلسالمية
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2012هــــــــــــــاردمحمد على سبلمة.دالنظام الخلقى: الجزء الثانى : النظام اإلجتماعى والخلقى فى اإلسبلم 05279

2012هــــــــــــــاردمحمد على سبلمة.دمدخل الى الثقافة اإلسبلمٌة05277

2012هـــــــــــاردسامٌة سلٌمان.أ"أٌات فى الكون "العلم واإلٌمان قبس من نور القرآن : موسوعة العلم واإلٌمان الجزء األول 06066

2012هـــــــــــاردسامٌة سلٌمان.أ"أٌات فى الكون "العلم واإلٌمان قبس من نور القرآن : موسوعة العلم واإلٌمان الجزء الثانى 06067

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد عركز.أآٌات الكون وأحوال اآلخرة6069

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد عركز.أمع المرسلٌن نصلح الدنٌا بالدٌن06065

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد عركز.أاإلسبلم ٌقود الحاكم والمحكوم06062

2012ســــــــــوفتنبٌل هبلل.أاإلسراء بٌن القرآن والتراث06064

2011هـــــــــــاردأحمد محمد عركز . أٌاغربى وٌاشرقى هذه أسنان المفتاح06061

2011هـــــــــــاردأحمد محمد عركز . أكرامة القوارٌر وحقوقهن فى اإلسبلم06058

ٌُولُون الُدُبر06055 ٌُهَزُمون و 2010هـــــــــــاردأحمد محمد عركز . أس

2010هـــــــــــاردأحمد محمد عركز . أ()ُدر منثور حول الرسول  06054

2010هـــــــــــاردأحمد محمد عركز . أالقرآنٌون والسنة06052

2010هـــــــــــاردسامٌة سلٌمان.أالواسع فى الجزاء الرابع ألفضل الصنابع06053

2009هـــــــــــاردأحمد محمد عركز . أ()ٌا غرب هذه عطور من سٌرة الرسول 06001

2008هـــــــــــاردأحمد محمد عركزصمود اإلسبلم عبر القرون واألعوام06051

2008هـــــــــــاردسامٌة سلٌمان.أ()اقتدوا تهتدوا صفات وسلوكٌات الرسول  06035

2008ســـــــــوفتعلى حسٌن المٌبلدى. أأحسن القصص بٌن القرآن الكرٌم والكتاب المقدس06002

2008ســـــــــوفتعلى حسٌن المٌبلدى. أرفع الحواجز بٌن الفرق والمذاهب 06003

2008ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى. داالمام محمد عبده وأثره فً تجدٌد الفقه والفكر اإلسبلم06004ً

2007هـــــــــــارداحمد محمد عركز.أكرامة االنسان وحقوقه فً اإلسبلم06005

2007هـــــــــــاردأحمد محمد عركز. أحضارة اإلسبلم وحضارة الغرب 09019

2007ســـــــــوفتزكرٌا طاحون. د()سلسلة الرسول الخاتم ما جدوى إغراءات البشر على سٌد البشر  00000

2007ســـــــــوفتمحمد علً سبلمة. دالمنهج التكاملً للعقٌدة والعبادة فً االسبلم06006

2007ســـــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجً.دكبلم هللا العظٌم فً القرآن الكرٌم06007

2007ســـــــــوفتمحمد عبد الواحد حجازى الحرٌة فى القرآن06008

2006ســـــــــوفتعصام الدٌن ابو زالل. دألفاظ األلوان فى القرآن الكرٌم06009

2006ســـــــــوفتهانى الفرنوانى. دفى أصول إعراب القرآن06010

2006ســـــــــوفتحسن قندٌل. دأمثلة واقعٌة من خوا تٌم وكرامات الطابعٌن06019

2005ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى. د"دراسة مقارنة"الحدود الشرعٌة فى الدٌن اإلسبلمى  06011

2005ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى. دمراعاة النظٌر فى كبلم هللا العلى القدٌر06012
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2005ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى. دعلم التفسٌر ومناهج المفسرٌن06013

2005ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى. دبحوث فى الدراسات اإلسبلمٌة 06014

2005ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى. دفواصل اآلٌات القرآنٌة06015

2005ســـــــــوفتحلمى مرزوق. داإلسبلم والفكر المعاصر بحوث ومقاالت06016

2005ســـــــــوفتمحمد إبراهٌم. ددراسة فى علوم الحدٌث06017

2004ســـــــــوفتمحمد إبراهٌم. ددراسات وبحوث إسبلمٌة06018

2004ســـــــــوفتعصام الدٌن أبو زالزل . دالمحظور اللغوى والمحسن اللفظى دراسة تؤصٌلٌة داللٌة فى القرآن الكرٌم05218

2004ســـــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالقرآن وفكرة التارٌخ06020

2004ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى. ددراسة فى علوم القرآن 06021

2003ســـــــــوفتكمال الدٌن المرسى.داألسرة المسلمة والرد على ما ٌخالف أحكامها وآدابها06022

2003ســـــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجى.داإلسبلم واإلنسان06023

2003ســـــــــوفتصبرى قندٌل. أوقفات وتؤمبلت رإى ومناقشات حول قضاٌا معاصرة06024

2002ســـــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجى.داإلسبلم وبناء المجتمع06025

2002ســـــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجى.داإلسبلم وتحقٌق الذات06026

2002ســـــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجى.داإلسبلم وتربٌة الشباب06027

2002ســـــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجى.دعظمة الشخصٌة المحمدٌة دراسة فى السٌرة النبوٌة الخالدة06028

2000ســـــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالكلمة فى القرآن الكرٌم06029

2000ســـــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالبطولة فى القرآن الكرٌم06068

1999ســـــــــوفتصابر عبد الداٌم. دالحدٌث النبوى رإٌة فنٌة جمالٌة06030

1999ســـــــــوفتأسامة األلفى. أحقوق اإلنسان وواجباته فى اإلسبلم06031

1998ســـــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أاإلحساس بالجمال فى ضوء القرآن الكرٌم06032

1998ســـــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أأثر القرآن الكرٌم فى اللغة العربٌة06033

2012ســــــــــوفتنادر أحمد عبد الخالق.دآفاق المسرح الشعرى المعاصر07075

2012ســــــــــوفتمحمد فوزى مصطفى.دجمالٌات الفكاهة وتجلٌات القٌم فى مسرح األطفال07060

2012ســــــــــوفتطارق الحصرى.دحكاٌات سارة07067

2012ســــــــــوفتعلى خلٌفة.دمغامرات الثعلب مكور07068

2012ســــــــــوفتعلى خلٌفة.دالقاضى الصغٌر07069

2012ســــــــــوفتعلى خلٌفة.دأصدقاء الفراشات وأوبرٌتان أخرى لؤلطفال07070

2012ســــــــــوفتعلى خلٌفة.دالفؤر المخترع وأوبرٌتان أخرى كومٌدٌة لؤلطفال07071

2012ســــــــــوفتعلى خلٌفة.دجحا والمجنون ومسرحٌتان أخرى كومٌدٌة قصٌرة07072

2012ســــــــــوفتعلى خلٌفة.دأجمل حكاٌات الحٌوان لؤلطفال07073

2012ســــــــــوفتعلى خلٌفة.دقصص جحا المضحكة لؤلطفال07074

المســـرح والسينما
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2012هــــــــــــــاردمروه حمدى.أالمكتبة والزمن22005

2011هـــــــــــــــاردأبو الحسن سبلم.دالمسرحٌة بٌن اللقطة الزماكانٌة-التشكٌلٌة-جمالٌات الفنون األدبٌة07057

2011ســـــــــوفتمحمد فوزى مصطفى.دالمستوٌات الجمالٌة فى مسرحٌات األطفال07056

2011ســـــــــوفتعلى خلٌفة.د"ومسرحٌتان كومٌدٌتان أخرٌان لؤلطفال "غابة األجداد 07059

2011ســـــــــوفتعلى خلٌفة.د"وسرحٌات كومٌدٌة أخرى لؤلطفال " حلم سندرٌبل 07058

2010ســـــــــوفتمحمد زكى العشماوى.دالمسرح أصولة واتجاهاتة المعاصرة مع دراسات تحلٌلٌة مقارنة05240

2010ســـــــــوفتمحمد زكى العشماوى.د"النقد األدبى-القصة-المسرح-الشعر"أعبلم األدب العربى الحدٌث واتجاهاتهم الفنٌة 05243

2009هـــــــــــــــاردفوزى السعداوى . أ(حكاٌات واسرار فنٌة واغنٌات ونوتات موسٌقٌة )ملحنى أم كلثوم 07006

2008ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دالرقص المسرحى وحداثةالرإى اإلخراجٌةفى أعمال ولٌد عونى07001

2008هـــــــــــــــاردكمال الدٌن عٌد. د1المسرح حٌاتً ستون عام فً خدمة المسرح العربً    جـ 07002

2008هـــــــــــــــاردكمال الدٌن عٌد. د2المسرح حٌاتً ستون عام فً خدمة المسرح العربً    جـ 07003

2008هـــــــــــــــاردكمال الدٌن عٌد. د3المسرح حٌاتً ستون عام فً خدمة المسرح العربً    جـ 07004

2008ســـــــــوفتهانً ابو الحسن سبلم. دجمالٌات االخراج بٌن المسرح والسٌنما07005

2008ســـــــــوفتأمانى عبد الجواد . دالتراث فى مسرح مهدى بندق الشعرى دراسة فى المصادر والقضاٌا 07007

2008ســـــــــوفتطارق الحصرى . دكٌف نحكى حكاٌات ألطفالنا 07008

2007ســـــــــوفتابو الحسن سبلم. دحٌرةالنص المسرحً بٌن الترجمةواالقتباس واإلعدادوالتؤلٌف 07009

2007هـــــــــــــــاردعلً عاشور الجعفر. دمسرح الطفل فً الكوٌت07010

2007ســـــــــوفتالسٌد حافظ. أابداعات ودراسات مسرحٌات تجرٌبٌة حبٌبتً أنا مسافر07011

07012ً 2007ســـــــــوفتالسٌد حافظ. أمسرحٌات تجرٌبٌة عربٌة األشجار تنحنً احٌانا

2007ســـــــــوفتمجمــوعـةعلم جمال الموسٌقى07013

2007ســـــــــوفتطارق الحصرى. داستلهام التراث فى مسرح الطفل07014

2006ســـــــــوفتكمال الدٌن عٌد. دالثقافة والرهان الحضارى07015

2006ســـــــــوفتكمال الدٌن عٌد. دنظرٌة الحركة فى الدراما والبالٌه07016

2006ســـــــــوفتهانى أبو الحسن. دسٌمٌولوجٌا المسرح بٌن النص والعرض07017

2006هـــــــــــــــاردكمال الدٌن عٌد. دأعبلم ومصطلحات المسرح األوروبى07018

2006هـــــــــــــــاردكمال الدٌن عٌد. دأعبلم ومصطلحات الموسٌقى الغربٌة07019

2006ســـــــــوفتأحمد إبراهٌم. دالدراما والفرجة المسرحٌة07020

2006ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دمقدمة فى نظرٌة المسرح الشعرى07021
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2005ســـــــــوفتكمال الدٌن عٌد. داتجاهات فى الفنون المسرحٌة المعاصرة07022

2005ســـــــــوفتالسٌد حافظ. أ"الجزء األول " أدب الحرب   –المسرح السٌاسى 07023

2005ســـــــــوفتالسٌد حافظ. أ"الجزء الثانى " أدب الحرب –المسرح السٌاسى 07024

2006ســـــــــوفتفوزى السعداوى. أ"عصر الفن الجمٌل " شٌوخ الغناء والموسٌقى  07025

2005ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. د"الجزء األول " اإلرهاب فى وسابل اإلعبلم والمسرح 07026

2005ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. د"الجزء الثانى " اإلرهاب فى وسابل اإلعبلم والمسرح 07027

2005ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. د"الجزء الثالث " اإلرهاب فى وسابل اإلعبلم والمسرح  07028

2004ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دفنون العرض المسرحى ومناهج البحث07029

2004ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دالمسرح السعودى –نهار الٌقظة فى المسرحٌة العربٌة 07030

2004ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. داإلٌقاع فى فنون التمثٌل واإلخراج المسرحى07031

2004ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دالمخرج المسرحى والقراءة المتعددة للنص07032

2004ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دالممثل وفلسفة المعامل المسرحٌة07033

2004ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دفنون النص والعرض –مصادر الثقافة  –مسرح الطفل النظرٌة 07034

2004ســـــــــوفترضا عبد الغنى . دالنثر الفنى فى عصر الموحدٌن وارتباطه بواقعهم الحضارى07035

2004ســـــــــوفترضا عبد الغنى. دالتشكٌل الدرامى فى مسرح شوقى وعبلقته بشعره الغنابى07036

2003ســـــــــوفتأبو الحسن سبلم. دالظاهرة الدرامٌة والملحمٌة فى رسالة الغفران07037

2003ســـــــــوفتضٌاء مرعى. أالسٌنما التسجٌلٌة 07038

2003ســـــــــوفتحلمى بدٌر. دفن المسرح07039

2003ســـــــــوفتالسٌد عبد الحافظ. أ"كبرٌاء التفاهة فى ببلد البلمعنى"إبداع ودراسات مسرحٌات تجرٌبٌة عربٌة  07040

1999ســـــــــوفتأحمد زلط. د"مسرحٌة "مدخل إلى علوم المسرح دراسة أدبٌة فنٌة07041

2001ســـــــــوفتمجموعةحركة الممثل على خشبة المسرح 07048

2001ســـــــــوفتمجموعةمختارات من الدراما اإلسرابٌلٌة 07080

2001ســـــــــوفتمجموعةاإلرهاب والمسرح الحدٌث 07081

2001ســـــــــوفتمجموعة(نحو نظرٌة فى اإلنتاج والتلقى المسرحٌٌن)جمهور المسرح 07054

2001ســـــــــوفتمجموعة(مجموعة أبحاث)قضاٌا المسرح اإلفرٌقى 07082

2004ســـــــــوفتمجموعةالتعبٌر الجسدى للممثل 20068

2000ســـــــــوفتمجموعةاتجاهات جدٌدة فى المسرح 07042

2005ســـــــــوفتمجموعةالممثل وجسده 07043

2001ســـــــــوفتمجموعةمسرح فوبرتال الراقص07083

2001ســـــــــوفتمجموعةالمسرح الجدٌد فى كولمبٌا : من مسرح أمرٌكا البلتٌنٌة 07084

2001ســـــــــوفتمجموعةالمسرح المستقل فى األرجنتٌن : من مسرح أمرٌكا البلتٌنٌة 07085

2001ســـــــــوفتمجموعةمسرح السرد التمثٌلى : من مسرح أمرٌكا البلتٌنٌة 07086

2003ســـــــــوفتمجموعةالمسرح والعبلمات 07044

2001ســـــــــوفتمجموعةالمسرح المعارض 20071
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2001ســـــــــوفتمجموعةالحرباء البٌضاء07087

2001ســـــــــوفتمجموعةالفضاء المسرحى 07052

2001ســـــــــوفتمجموعةالمسرح والعالم 07088

2002ســـــــــوفتمجموعةالمسر ح الطلٌعى 20072

2001ســـــــــوفتمجموعةكرم مطاوع فارس المسرح المصرى20140

2001ســـــــــوفتمجموعةسحرة المسرح20073

2001ســـــــــوفتمجموعةإٌزابٌلبل وثبلث سفن ومحتال 07089

2001ســـــــــوفتمجموعةسعد وهبة بٌن ثنابٌة الكلمة والفعل 07090

2001ســـــــــوفتمجموعةمسرحٌات إٌطالٌة 07091

2001ســـــــــوفتمجموعةمسرح خٌال الظل التركى .. األراجوز 07049

2001ســـــــــوفتمجموعة (1ج)اآلفاق واألعماق : فن التمثٌل07092

2001ســـــــــوفتمجموعة (2ج)اآلفاق واألعماق : فن التمثٌل07093

2001ســـــــــوفتمجموعةنظرٌة الكومٌدٌا فى األدب والمسرح والسٌنما 07053

2001ســـــــــوفتمجموعةالجمهــور 07094

2000ســـــــــوفتمجموعة االرتجال للمسرح 07046

2001ســـــــــوفتمجموعة"مقاالت فى المسرح انثروبولوجٌا المسرح "طاقة الممثل 20078

2000ســـــــــوفتمجموعةمسرح الشمس 20115

2001ســـــــــوفتمجموعة"دراسة إلبداعات انطونٌو فالٌنتى"العمارة والسٌنوجرافٌا فى إٌطالٌا 20077

2001ســـــــــوفتمجموعة"مقدمة نقدٌـة"فن األداء 20079

2000ســـــــــوفتمجموعةالتمثٌل واآلداء المسرحى 07095

2001ســـــــــوفتمجموعةعروس البحر07096

2001ســـــــــوفتمجموعةالمسرح الهندى07097

2001ســـــــــوفتمجموعةنبٌل األلفلى خارج دابرة النسٌان 07098

2001ســـــــــوفتمجموعةفى ذكرى غالى شكرى 07099

2001ســـــــــوفتمجموعةالمشهد المسرحى التجرٌبى النمساوى واأللمانى 07100

2001ســـــــــوفتمجموعةالممثل والحرباء 20080

2001ســـــــــوفتمجموعةالمٌتا تٌاترو المسرح داخل المسرح 07101

2001ســـــــــوفتمجموعة(النظرٌة والتطبٌق مسرحٌاً وسٌنمابٌاً)برت برٌشت 07102

2001ســـــــــوفتمجموعةاللغة الجسدٌة للمثل 07103

2001ســـــــــوفتمجموعةالممثل والدور المسرحى 07104

2005ســـــــــوفتمجموعةالفودفٌل فى تارٌخ المسرح المصرى 07105

2001ســـــــــوفتمجموعةالرقص التركى07106

2003ســـــــــوفتمجموعةأوهام ما بعد الحداثة 07107

2001ســـــــــوفتمجموعةالتحول الثقافى 07108
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2001ســـــــــوفتمجموعة(السٌمٌوطٌقا)معجم المصطلحات األساسٌة فى علم العبلمات 07109

2001ســـــــــوفتمجموعةفجوة الحداثة العربٌة 07110

2001ســـــــــوفتمجموعةأغانى كورال األطفال 07111

2001ســـــــــوفتمجموعة(الجزء األول)قضٌة األوبرا 07112

2001ســـــــــوفتمجموعة(الجزء الثانى)قضٌة األوبرا 07113

2001ســـــــــوفتمجموعةوثابق حول أحداث الحادى عشر من سبتمبر 07114

2001ســـــــــوفتمجموعة(حدٌث ناعوم تشومسكى)منتدى المسرحٌٌن األمرٌكٌٌن 07115

2001ســـــــــوفتمجموعةنصوص المسرح اإلٌطالى المعاصر07116

2001ســـــــــوفتمجموعةالمسرح الراقص07117

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد األول: مجلة الفن المعاصر 07061

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد الثانى: مجلة الفن المعاصر 07062

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد الثالث: مجلة الفن المعاصر 07118

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد الرابع: مجلة الفن المعاصر 07063

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد الخامس: مجلة الفن المعاصر 07119

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد السادس : مجلة الفن المعاصر 07120

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد السابع والثامن: مجلة الفن المعاصر 07121

2001ســـــــــوفتمجموعةالعدد التاسع والعاشر: مجلة الفن المعاصر 07122

2001ســـــــــوفتمجموعةمن آخر ما كتب الدكتور محسن مصلحى 07123

2001ســـــــــوفتمجموعةسٌنارٌو فٌلم العامل 07124

2001ســـــــــوفتمجموعةأوبرا حسن البصرى 07125

2001ســـــــــوفتمجموعة جزء2قضٌة األوبرا بٌن التقلٌدٌة والتجدٌدٌة 

2001ســـــــــوفتمجموعةالمقتضب فٌما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب 07126

2001ســـــــــوفتمجموعةالسمكة وبنت الصٌاد ومسرحٌات أخرى لؤلطفال 07127

2001ســـــــــوفتمجموعةالشاطر حسن تحت الماء 07128

2001ســـــــــوفتفوزى فهمى. دوقفات متؤنٌة 07129

2001ســـــــــوفتمجموعة(ثبلثة أجزاء)التشرٌعات السٌنمابٌة 

2004ســـــــــوفتمجموعةدراسات مختارة السرد فى السٌنما 20084

2001ســـــــــوفتمجموعةتقنٌات الصوت فى السٌنما 07047

2002ســـــــــوفتمجموعةالكادراج السٌنمابى 07045

2000ســـــــــوفتمجموعةفنٌات المونتاج الرقمى فى الفٌلم السٌنمابى 20085

2000ســـــــــوفتمجموعةالبغاء على شاشة السٌنما المصرٌة 07130

2001ســـــــــوفتمجموعةمذكرات محمد كرٌم فً تارٌخ السٌنما المصرٌة07131

2001ســـــــــوفتمجموعةالتكنولوجٌا الرقمٌة فً التصوٌر السٌنمابى الحدٌث07132

2001ســـــــــوفتمجموعةأوراق فً مشكبلت إعادة التارٌخ للسٌنما المصرٌة07133
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2001ســـــــــوفتمجموعةهنرى النجلو السٌنماتٌك الفرنسى: عشق األفبلم 07134

2001ســـــــــوفتمجموعةمحمد بٌومى الرابد األول للسٌنما المصرٌة07135

2001ســـــــــوفتمجموعةالرومانسٌة فً السٌنما: قضاٌا فنٌة 07136

2001ســـــــــوفتمجموعة جزء2وثابق السٌنمابٌٌن المصرٌٌن فً الخارج 

2001ســـــــــوفتمجموعةقررنا تكاملٌة الفنون وتراسلها : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07137

2001ســـــــــوفتمجموعةتجربتى القلب مازال ٌنتظر: سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07138

2001ســـــــــوفتمجموعةدفترة سٌنما الدوجما : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07139

2001ســـــــــوفتمجموعةتقٌٌمى لقضاٌا التجرٌب المسرحى المصرى : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07140

2001ســـــــــوفتمجموعةتقٌٌمى لرإٌة النقاد: سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07141

2001ســـــــــوفتمجموعةفرضٌاتى الكتشاف السٌنما المصرٌة: سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07142

2001ســـــــــوفتمجموعةنظرٌتى مشاهدة الصوت فى موسٌقى الوسابط اإللكترونٌة : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07143

2001ســـــــــوفتمجموعةتجربتى إبداعات مشاهدة الصوت فى الموسٌقى اإللكترونٌة : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07144

2001ســـــــــوفتمجموعةتجربتى حسٌن وعزٌزة لبرتو بالٌه : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07145

2001ســـــــــوفتمجموعةالتؤسٌس - 1نظرٌتى أرشٌف الفلوكلور : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07064

2001ســـــــــوفتمجموعةنظرٌتى فى فلسفة الفن : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07066

2001ســـــــــوفتمجموعةدراستى الوسابط الحدٌثة فى سٌنوجرافٌا المسرح : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07146

2001ســـــــــوفتمجموعةمنهجى فن االشتباك السٌكو درامى بٌن الممثلٌن والمشاهدٌن : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07147

2001ســـــــــوفتمجموعةسإال من كتب مسرحٌات ٌعقوب صنوع؟: سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07148

2001ســـــــــوفتمجموعةرإٌتى أهم اتجاهات اإلخراج المسرحى المصرى فى الستٌنات : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07149

2001ســـــــــوفتمجموعةدفترى توظٌف الثقافة الشعبٌة : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07150

2001ســـــــــوفتمجموعةدراستى التحطٌب فى الصعٌد : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07151

2001ســـــــــوفتمجموعةمداخلتى قضٌة المقارنة الموسٌقٌة : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07152

2001ســـــــــوفتمجموعةدراستى تقنٌات الغناء العربى : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07153

2001ســـــــــوفتمجموعةرإٌتى تشكٌل المناظر فى مسرح الهواة : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07154

2001ســـــــــوفتمجموعةدراستى الكٌانات السٌنمابٌة الكبرى: سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07155

2001ســـــــــوفتمجموعةدراستى الضمة البورسعٌدٌة : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07156

2001ســـــــــوفتمجموعةدفترى سٌادة النموذج األمرٌكى : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07157

2001ســـــــــوفتمجموعةمداخلتى فى دراسة الفنون الشعبٌة المصرٌة والعربٌة: سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07158

2001ســـــــــوفتمجموعةتحلٌلى صورة نجٌب محفوظ ومدكور ثابت : سلسلة دفاتر األكادٌمٌة 07159

2001ســـــــــوفتمجموعةمارتن سكورسٌزى07160

2001ســـــــــوفتمجموعةفرانسٌس فورد كوٌوال: أعبلم الفنون 07161

2001ســـــــــوفتمجموعةستٌفن سبٌلبٌرج07162

2009ســـــــــوفتعبد اللطٌف دربالة مسرحٌتان بالٌة أسماك الزٌنة 00000

2004ســـــــــوفتالسٌد حافظ. أ"مسرحٌة "الغجرٌة والسنكوح                        00000
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2004ســـــــــوفتعبد اللطٌف دربالة. أ"مسرحٌة "أنظر خلفك فى غضب                       00000

2003ســـــــــوفتعبد اللطٌف دربالة. أ"مسرحٌة "عزٌزى المواطن رٌنجو                      00000

2003ســـــــــوفتعبد اللطٌف دربالة. أ"مسرحٌة "عاصفة على العرب       00000

2003ســـــــــوفتعبد اللطٌف دربالة. أ"مسرحية "   عربة اإلمبراطور المرحة                   00000

2003ســـــــــوفتعبد اللطٌف دربالة. أ"مسرحية "   عدالة ببل ضفاف                    00000

2002ســـــــــوفتعبد اللطٌف دربالة. أ"مسرحية "  فر وطار وثبلث مسرحٌات                    00000

2001ســـــــــوفتمحمد الجمل"مسرحية "   فك وتركٌب                  00000

2011هــــــــــــــاردأبو الحسن سبلم.دالمسرحٌة بٌن اللقطة الزماكانٌة-التشكٌلٌة-جمالٌات الفنون األدبٌة07057

2011هـــــــــــــاردحنان مصاوع.د"أمثلة من فنونها التطبٌقٌة -أشهر عناصرها الزخرفٌة-مصادرها الفنٌة" الفنون اإلسبلمٌة جتى نهاٌة العصر الفاطمى09082

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دمع الموسٌقى ذكرٌات ودراسات08201

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. درٌتشارد فاجنر08202

2010ســـــــــوفتسناء خضر . دالخبرة الجمالٌة عند جون دٌوى08209

2010ســـــــــوفتحنان عبد الفتاح مطاوع.دمدخل لآلثار اإلسبلمٌة فى مصر والعالم اإلسبلمى09075

2010هــــــــــــــاردحنان عبد الفتاح مطاوع.دالفنون اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة والتركٌة09077

2010ســـــــــوفتحسنى عبد الرحٌم وآخرون.دفنون وآثار العصر المتؤخر09076

2010هــــــــــــــاردرمضان الصباغ .دمدخل لعلم الجمال 08218

2009ســـــــــوفتسناء خضر . دالعبلقة بٌن الجمال واالخبلق عند جورج سانتٌانا 08006

2008ســـــــــوفتمجمـوعــة1دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة العمارة ج09002

2008ســـــــــوفتمجمـوعــة2دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة العمارة ج09003

2008ســـــــــوفتمجمـوعــةدراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة الفنون 09004

2008ســـــــــوفتمجمـوعــةدراسات وبحوث فى اآلثار والحضارةاإلسبلمٌةاألبحاث التذكارٌة09005

2007ســـــــــوفتهالة محجوب. دجمالٌات فن الموسٌقى عبر العصور08031

2007ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دالنقد الفنً دراسة جمالٌة 08021

2007ســـــــــوفتمصطفى حمٌدكاظم الطابً .دالفنون االذاعٌة والتلٌفزٌونٌة وفلسفة االقناع10003

2006ســـــــــوفتاٌمان الجمل. دفن الرقوش فً الشعر االندلس05061ً

2006ســـــــــوفتهالة محجوب خضر. دعلم الجمال وقضاٌاه08048

2006ســـــــــوفتهالة محجوب خضر. د"الجمال والجبلل " اإلبداع االلهى 08049

2005ســـــــــوفترمضان الصباغ. دالعبلقة بٌن الفن واألخبلق عند جاك مارٌتان08070

الفنون
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2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. د. ت"الجزء األول " الفن والمجتمع عبر التارٌخ 08064

2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. د. ت"الجزء الثانى " الفن والمجتمع عبر التارٌخ 08065

2005ســـــــــوفترمضان الصباغ. دالنظرٌة الجمالٌة السٌاقٌة عند ستٌفن بٌبر08071

2005ســـــــــوفترمضان الصباغ. دالفــن واألٌدٌولوجٌا08081

2005ســـــــــوفتمجمــــوعة"العمارة"دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة الكتاب األول 09021

2005ســـــــــوفتمجمــــوعة"الفنون "دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة الكتاب الثانى09022

2004ســـــــــوفتمحمد عبد الحفٌظ. ددراسات فى علم الجمال08099

2004ســـــــــوفتفإاد زكرٌــا. دالفٌلسوف وفن الموسٌقى08102

2004ســـــــــوفتسناء خضر. دمبادئ فلسفة الفن08109

2003ســـــــــوفترمضان الصباغ. دالفن والدٌن08113

2003ســـــــــوفترمضان الصباغ. دجمالٌات الفن اإلطار األخبلقى واالجتماعى08116

2003ســـــــــوفتعابشة عبد العزٌز. ددراسة أثرية فنيـة (م17-14/هـ11– 8)النسٌج فى العالم اإلسبلمى من القرن 09033

2003ســـــــــوفتعبد الناصر ٌاسٌن. دالفنون الزخرفٌة اإلسبلمٌة بمصر فى العصر األٌوبى09034

2002ســـــــــوفتمجدى الجزٌرى. دالفن والمعرفة الجمٌلة عند كاسٌرر08137

2001ســـــــــوفترمضان الصباغ. دالفن والقٌم الجمالٌة بٌن المثالٌة والمادٌة08152

2000ســـــــــوفتمحمود محمد على. داالتجاه التجرٌبى عند لٌوناردو دافنشى08159

1999ســـــــــوفترمضان الصباغ. دعناصر العمل الفنى دراسة جمالٌة08160

1999ســـــــــوفترمضان الصباغ. داألحكام التقوٌمٌة فى الجمال واألخبلق08161

1999ســـــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أفلسفة الفنون فى اإلسبلم08167

2011هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دنــــٌـــتـــــشـــــه08230

2011هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دعبد الناصر والٌسار المصرى08231

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دخطاب الى العقل العربى08199

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. د. تعصر االٌدولوجٌة مجموعة من المقاالت الفلسفٌة08203

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دالجزء األول"  عرض تارٌخى للفلسفة الغربٌة فى اطارها االجتماعى والسٌاسى"حكمة الغرب 08213

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دالجزء الثانى"الفلسفة الحدٌثة والمعاصرة"حكمة الغرب 08214

أعمـــــــال األستـــــاذ الدكـتــــور

الفلسفــــــة و المنطـــــــــق

فــــــؤاد زكــريــا
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2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. داالنسان والحضارة فى العصر الصناعى08200

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دمع الموسٌقى ذكرٌات ودراسات08201

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. درٌتشارد فاجنر08202

2010هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا .د" هٌكل وأزمة العقل العربى"كم عمر الغضب ؟  08220

2009هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. د"الجزء األول"الفلسفة اإلنجلٌزٌة فى مابة عام  08002

2009هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. د"الجزء الثانى"الفلسفة اإلنجلٌزٌة فى مابة عام  08003

2009هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. داسبٌنوزا 08004

2008ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دالمنطق وفلسفة العلوم08007

2008ســـــــــوفتفإاد زكرٌا . دالعقل والثورة هٌجل ونشؤة النظرٌة االجتماعٌة 08014

2007ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دالنقد الفنً دراسة جمالٌة08021

2007ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دآفاق الفلسفة08022

2006ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دالصحوة اإلسبلمٌة فى مٌزان العقل08043

2006ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دالحقٌقة والوهم فى الحركة اإلسبلمٌة المعاصرة08044

2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. د. ت"الجزء األول " الفن والمجتمع عبر التارٌخ         08064

2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. د. ت"الجزء الثانى " الفن والمجتمع عبر التارٌخ         08065

2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دنظرٌة المعرفة والموقف الطبٌعى لئلنسان08066

2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دهربرت ماركٌوز08067

2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دالتفكٌر العلمى08068

2005ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دنشؤة الفلسفة العلمٌة08069

2004ســـــــــوفتفإاد زكرٌــا. دالفٌلسوف وفن الموسٌقى08102

2004ســـــــــوفتفإاد زكرٌــا. دجمهورٌة أفــبلطون08103

2004ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دآراء نقدٌة فى مشكبلت الفكر والثقافة 08104

2004ســـــــــوفتفإاد زكرٌا. دالتساعٌة الرابعة ألفلوطٌن فى النفس08084

2012هــــــــــــــاردعاطف العراقى. د"طبعة مزيدة ومنقحة" ... "قضايا ومذاهب وشخصيات"العقل والتنوٌر فى الفكر العربى المعاصر08112

2012هــــــــــــــاردعبد الوهاب جعفر.د.أمبادئ الفلسفة وقضاٌاها المعاصرة8259

الفلسفة والمنطق
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2012هــــــــــــــاردسامى عبد الوهاب.دالبنٌة التجرٌبٌة المنطقٌة لفلسفة العلم عند كارل همبل08258

2011هــــــــــــــاردمحمد جمال الكٌبلنى. د"أصولها وأثرها على فبلسفة العصرٌن الهللٌسنى والرومانى "الفٌثاغورثٌة الجدٌدة 08196

2011هــــــــــــــاردمحمود مراد.دفلسفة التنوٌر لدى السفسطابٌٌن 08232

2011هــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أ"وتساإالت محٌرة ٌجٌب عنها الفبلسفة " كنز الفلسفة فى الحب والسعادة 08251

2011ســــــــــــوفتزكرٌا المنشاوى الجالى.د"أصولها وآثارها على المناطقة الرمزٌٌن"منطق القضاٌا المركبة عند ابن سٌنا08254

2011ســــــــــــوفتزكرٌا المنشاوى الجالى.د"أصولها وعبلقتها بنظرٌة حساب الفبات"نظرٌة اإلعداد عند رسل08255

2011ســــــــــــوفتزكرٌا المنشاوى الجالى.دالمإثرات المتبادلة بٌن المنطق والرٌاضٌات08253

2011هــــــــــــــاردثناء عبد الرشٌد  وآخرون.د"مفاهٌم وشخصٌات "الفكر السٌاسى  10022

2011ســــــــــــوفتصابر عبده أبا زٌد.د.أدراسات فلسفٌٌة فى الحوار واإلستشراق :(3)سلسلة دراسات فى الفكر اإلسبلمى 08252

2010ســــــــــــوفتصابر عبده أبا زٌد.د"دراسة نقدٌة مقارنة"علم الكبلم االسبلمى  :(1)سلسلة دراسات فى الفكر االسبلمى08211

2010ســــــــــــوفتصابر عبده أبا زٌد.د"نماذج من السنة والشٌعة"شخصٌات وقضاٌا فلسفٌة كبلمٌة  :(2)سلسلة دراسات فى الفكر االسبلمى08212

2010هــــــــــــــاردعاطف العراقى.دالبحث عن المعقول فى الثقافة العربٌة08208

2010هــــــــــــــاردعاطف العراقى.د"فٌلسوفاً عربٌاً بروح غربٌة"ابن رشد 08221

2010ســــــــــــوفتمحمد فتحى الشنٌطى.دأسس مٌتافٌزٌقٌا األخبلق08222

2010ســــــــــــوفتمحمد فتحى الشنٌطى.دنماذج من الفلسفة السٌاسٌة08223

2010ســــــــــــوفتمحمد فتحى الشنٌطى.دفلسفة هٌوم بٌن الشك واالعتقاد08224

2010هــــــــــــــاردرمضان الصباغ .دمدخل لعلم الجمال 08218

2010ســــــــــــوفتعبد الفتاح أحمد فإاد.دالفوز األصغر08001

2010ســــــــــــوفتمحمد سٌد حفنى.أالرإٌة العقلٌة عند عاطف العراقى08206

2010ســــــــــــوفتسناء خضر.داشكالٌة الضمٌر وعبلقتها بالواجب عند كانط08204
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2010ســــــــــــوفتسناء خضر . دالخبرة الجمالٌة عند جون دٌوى08209

2010ســــــــــــوفتخالد حربى.دمبلمح الفكر السٌاسى فى االسبلم08207

2010هــــــــــــــاردخالد حربً. د"آدابه وأصوله" علم الحوار العربً االسبلمً 08227

2010هــــــــــــــاردمحمد جمال الكٌبلنى.د"مفهومها وداللتها لؤللفاظ العربٌة واالنجلٌزٌة والٌونانٌة القدٌمة"معجم المصطلحات األرسطٌة08175

2010هــــــــــــــاردمحمد جمال الكٌبلنى.د"مفهومها وداللتها"معجم المصطلحات األفبلطونٌة 08225

2010هــــــــــــــاردسامى عبد الوهاب.د"التطبٌقى والرٌاضى"مفهوم البٌنة والبداهة فى فلسفة العلم المعاصر 08226

2009هــــــــــــــاردسناء خضر . د"نظرة نقدٌة " الفلسفة الخلقٌة والعلم 08005

2009ســــــــــــوفتسناء خضر . دالعبلقة بٌن الجمال واالخبلق عند جورج سانتٌانا 08006

2008ســــــــــــوفتمحمد جمال الكٌبلنى. د"من المرحلة األسطورٌة وحتى أفبلطون"الفلسفة الٌونانٌة أصولها ومصادرها 08008

2008ســــــــــــوفتعالٌه  شعبان. دعلم الحٌوان والبٌطرة عند العرب08010

2008ســــــــــــوفتشعبان عبدهللا. دحٌاة الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة وأطوارها08011

2008ســــــــــــوفتهانى محمد رشاد. دالوجود والبلوجود فى جدل أفبلطون08012

2008ســــــــــــوفتمها الشناوي. دمحاورات ارسطو واصولها االفبلطونٌة08013

2007ســــــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دالفكر السٌاسً الغربً النشؤة والتطور08023

2007ســــــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دسٌاسٌة اإلسبلم بٌن اآلنا واآلخر08024

2007ســــــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دإرادة األمة فً الفكر السٌاسً االسبلم08025ً

2007ســــــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دالمسبولٌة السٌاسٌة بٌن الدولة والمواطن08026

2007ســــــــــــوفتمحمد على أبورٌان. دالفلسفة الٌونانٌة من طالٌس الى افبلطون:تارٌخ الفكر الفلسفى08027

2007ســــــــــــوفتمحمد على أبورٌان. دأرسطو والمدارس المتؤخرة:تارٌخ الفكر الفلسفً 08028

2007ســــــــــــوفتٌاسٌن خلٌل. دمحاضرات فً المنطق الرٌاض08029ً
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2007ســــــــــــوفتٌاسٌن خلٌل. دنظرٌة أرسطو المنطقٌة دراسة تحلٌلٌة لنظرٌة أرسطو فً اللغة08030

2007ســــــــــــوفتهالة محجوب. دجمالٌات فن الموسٌقى عبر العصور08031

2007ســــــــــــوفتصابر ابا زٌد. دمآثر علماء العرب فً تارٌخ العلوم والمناهج08032

2007ســــــــــــوفتصابر ابا زٌد. دموقف الغزالً وابن تمٌمة من المسٌحٌة دراسة تحلٌلٌة نقدٌة08033

2007ســــــــــــوفتأحمد محمود صبحى. دفى فلسفة الحضارة الٌونانٌة اإلسبلمٌة الغربٌة08034

2007ســــــــــــوفتعبدالفتاح فإاد. دالتفكٌر الفلسفى والتفكٌر العلمى08035

2007ســــــــــــوفتمحمود فهمً زٌدان. دنشؤته وتطوره– المنطق الرمزي 08037

2007ســــــــــــوفتعبد الفتاح احمد فإاد. دفبلسفة االسبلم والصوفٌة وموقف اهل السنة منهم08054

2006ســــــــــــوفتمحمد عبدالحفٌظ. دالفلسفة والنـزعة اإلنسانٌة08039

2006ســــــــــــوفتوفاء عبدالحلٌم محمود. دفلسفة الصواب والخطؤ مدخل إلى النظرٌة األخبلقٌة08042

2006ســــــــــــوفتبهاء دروٌش. د. تالفلسفة فى القرن العشرٌن08045

2006ســــــــــــوفتهالة محجوب خضر. دعلم الجمال وقضاٌاه08048

2006ســــــــــــوفتهالة محجوب خضر. د"الجمال والجبلل " اإلبداع االلهى 08049

2006ســــــــــــوفتسناء خضر. د(التطبٌق عند محمد بن زكرٌا الرازى  )النفس بٌن النظر والعمل 08050

2006ســــــــــــوفتعادل عوض. دمنطق النظرٌة العلمٌة المعاصرة وعبلقتها بالواقع التجرٌبى08060

2005ســــــــــــوفتعبد العال عبد الرحمن. دأفبلطون محاورة هٌبٌاس الصغرى08061

2005ســــــــــــوفتعبد العال عبد الرحمن. ددراسات فى الفكر الفلسفى واألخبلقى08062

2005ســــــــــــوفتمحمد عبد الحفٌظ. دالفلسفة واالعتقاد الدٌنى08063

2005ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دالعبلقة بٌن الفن واألخبلق عند جاك مارٌتان08070

2005ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دالنظرٌة الجمالٌة السٌاقٌة عند ستٌفن بٌبر08071
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2005ســــــــــــوفتمحمد عبد الحفٌظ. ددراسات فى الفلسفة الحدٌثة والمعاصرة 08198

2005ســــــــــــوفتعادل عوض. دالتحلٌل النفسى والتحلٌل الفلسفى العبلجى08072

2005ســــــــــــوفتعادل عوض. دفلسفة العلم فى فٌزٌاء أٌنشتٌن بحث فى منطق التفكٌر العلمى08073

2005ســــــــــــوفتعادل عوض. دملكة إصدار األحكام بٌن اإلنسان واآللة دراسة نقدٌة للرإى المعاصرة08074

2005ســــــــــــوفتعادل عوض. دشفرة الزمن البٌولوجى محاولة فلسفٌة لقراءة فى عالم األحٌاء08075

2005ســــــــــــوفتعبد العال عبد الرحمن. داإلنسان لدى فبلسفة الٌونان فى العصر الهللٌنى08076

2005ســــــــــــوفتخالد أحمد حربى. دعلوم الدٌن (1)التراث المخطوط معرفٌة فى التبصٌر والفهم 08077

2005ســــــــــــوفتخالد أحمد حربى. دالمنطق (2)التراث المخطوط معرفٌة فى التبصٌر والفهم 08078

2005ســــــــــــوفتخالد أحمد حربى. دمقالة فى النقرس ألبى بكر محمد بن زكرٌا الرازى08079

2005ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دالفــن واألٌدٌولوجٌا08081

2005ســــــــــــوفتمحمود فهمى زٌدان. دمناهج البحث الفلسفى08082

2005ســــــــــــوفتوفاء عبد الحلٌم. دالقٌم فى فلسفة ماكس شلر08083

2004ســــــــــــوفتمحمود فهمى زٌدان. دمن نظرٌات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفٌة08085

2004ســــــــــــوفتمحمود فهمى زٌدان. دبحث فى الفلسفة المعاصرة- فى النفس والجسد 08086

2004ســــــــــــوفتمحمود فهمى زٌدان. دولٌم جٌمس 08087

2004ســــــــــــوفتعاطف العراقى. دالشٌخ محمد عبده اإلسبلم دٌن العلم والمدنٌة 08088

2004ســــــــــــوفتعبلء الدٌن عبد المتعال. دهرمس مثلث الحكمة بٌن الواقع واألسطورة08089

2004ســــــــــــوفتمحمود الخضٌرى. دمقال عن المنهج ألحكام قٌادة العقل وللبحث عن الحقٌقة فى العلوم 08090

2004ســــــــــــوفتمحمد توفٌق الضوى. دنظرٌة الهوٌة الشخصٌة 08091

2004ســــــــــــوفتمحمود فهمى زٌدان. دكنط وفلسفته النظرٌة 08092
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2004ســــــــــــوفتمجدى الجزٌرى. دالتنوٌر والحضارة عند هٌردر08093

2004ســــــــــــوفتأحمد محمود صبحى. دفى فلسفة التارٌخ08094

2004ســــــــــــوفتصابر أبا زٌد. د"الحلى بٌن علم األصول وعلم الكبلم " العبلمة جمال الدٌن بن المطهر  08097

2004ســــــــــــوفتصابر أبا زٌد. دلوٌس ماسٌنٌون وجهوده فى الفكر الفلسفى اإلسبلمى 08098

2004ســــــــــــوفتمحمد عبد الحفٌظ. ددراسات فى علم الجمال08099

2004ســــــــــــوفتعادل عوض. دحقٌقة الوعى اإلنسان بٌن الوحدة والتعدد أو االتصال واالنفصال 08100

2004ســــــــــــوفتعادل عوض. داالبستمولوجٌا بٌن نسبٌة فٌرابند وموضوعٌة شالمرز08101

2004ســــــــــــوفتعبد الوهاب جعفر. دأضواء على الفلسفة الدٌكارتٌة08105

2004ســــــــــــوفتعبد الوهاب جعفر. دالفلسفة واللغة08106

2004ســــــــــــوفتعبد الفتاح العٌسوى. دفلسفة اإلسبلم فى السلم والحرب من المنظور االجتماعى08107

2004ســــــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أفلسفة األٌام08108

2004ســــــــــــوفتسناء خضر. دمبادئ فلسفة الفن08109

2004ســــــــــــوفتمحمود السٌد مراد. ددراسات فى الفلسفة الٌونانٌة08110

2004ســــــــــــوفتمحمد محمود أبو قحف. د"التاريخ الحضارى والحوار الثقافى بين الفلسفة والدين"مدرسة اإلسكندرٌة الفلسفٌة 08111

2003ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دالفن والدٌن08113

2003ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دفلسفة الفن عن زكى نجٌب محمود08114

2003ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دكانط ونقد الجمٌل08115

2003ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دجمالٌات الفن اإلطار األخبلقى واالجتماعى08116

2003ســــــــــــوفتحسن بشٌر صالح. دعبلقة المنطق باللغة عند فبلسفة المسلمٌن08117

2003ســــــــــــوفتعبد الفتاح فإاد. د"الجزء األول " الفرق اإلسبلمٌة وأصولها اإلٌمانٌة  08118
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2003ســــــــــــوفتعبد الفتاح فإاد. د"الجزء الثانى " الفرق اإلسبلمٌة وأصولها اإلٌمانٌة 08119

2003ســــــــــــوفتعبد العال عبد الرحمن. دمشكلة التوفٌق واألصالة لدى فبلسفة الٌونان من أمبادوقلٌس حتى أفلوطٌن08122

2003ســــــــــــوفتمحمود فهمى زٌدان. دفى فلسفة اللغة08123

2003ســــــــــــوفتمحمود فهمى زٌدان. داالستقراء والمنهج العلمى08124

2003ســــــــــــوفتمحمد حسٌنى أبو سعده. دالفكر النقدى عند الشهرستانى08249

2003ســــــــــــوفتالسٌدمحمدعبدالرحمن.داإلمام حمٌدان بن حمٌدان وآراإه الكبلمٌة والفلسفٌة08125

2003ســــــــــــوفتالسٌدمحمدعبدالرحمن.دالنـزعة العقلٌة عند اإلمام المهدى لدٌن هللا الحسٌن08126

2003ســــــــــــوفتالسٌدمحمدعبدالرحمن.دغاٌة التارٌخ فلسفة للتارٌخ من منظور إسبلمى08127

2003ســــــــــــوفتالسٌدمحمدعبدالرحمن.داإلمام ٌحٌى بن الحسٌن الرسى وآراإه الكبلمٌة والفلسفٌة08128

2003ســــــــــــوفتعبد الفتاح العٌسوى. دفلسفة العبادات فى اإلسبلم00000

2003ســــــــــــوفتعبد الفتاح العٌسوى. دفلسفة اإلسبلم فى تربٌة الطفل وحل مشكبلته08129

2003ســــــــــــوفتعبد الفتاح العٌسوى. دنظرٌة المعرفة فى الفكر اإلسبلمى08130

2003ســــــــــــوفتعبد الفتاح العٌسوى. دفلسفة الطب فى اإلسبلم08131

2003ســــــــــــوفتعبد الفتاح فإاد. داألصول الرواقٌة فى الفلسفة اإلسبلمٌة 08132

2003ســــــــــــوفتصابر أبا زٌد.دمن التراث اإلسبلمى شرح القوشجى للعقابد08133

2003ســــــــــــوفتعبد الوهاب جعفر. دخطاب الفلسفة المعاصرة08134

2002ســــــــــــوفتفإاد زكرٌا. تصدٌر دعاطف العراقى فٌلسوفا عربٌا ورابدا لبلتجاه العقلى التنوٌرى08135

2002ســــــــــــوفتمجدى الجزٌرى. دالعنف والتارٌخ عند سورٌل08136

2002ســــــــــــوفتمجدى الجزٌرى. دالفن والمعرفة الجمٌلة عند كاسٌرر08137

2002ســــــــــــوفتمحمد فتحى عبد هللا. د"لؤللفاظ العربٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة والبلتٌنٌة"معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم08138
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2002ســــــــــــوفتعبلء الدٌن عبد المتعال. دتصور ابن سٌنا للزمان وأصوله الٌونانٌة08141

2002ســــــــــــوفتعبلء الدٌن عبد المتعال. دالمصادر الفلسفٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق08142

2002ســــــــــــوفتزٌنب عفٌفى. دالفلسفة الطبٌعٌة واإللهٌة عند الفارابى08143

2001ســــــــــــوفتعاطف العراقى. تصدٌر دزكى نجٌب محمود مفكرا عربٌا ورابدا لبلتجاه العلمى التنوٌرى08144

2001ســــــــــــوفتعاطف العراقى. دنحو معجم للفلسفة العربٌة مصطلحات وشخصٌات08145

2001ســــــــــــوفتأحمد عبد المهٌمن. دنظرٌة المعرفة بٌن ابن رشد وابن عربى08146

2001ســــــــــــوفتأحمد عبد المهٌمن. دإشكالٌة التؤوٌل بٌن كل من الغزالى وابن رشد08147

2001ســــــــــــوفتأحمد محمود صبحى. دمقاالت مختارة فى الفلسفة اإلسبلمٌة08148

2001ســــــــــــوفتمجدى الجزٌرى. دالفلسفة بٌن األسطورة والتكنولوجٌا08157

2001ســــــــــــوفتصفاء عبد السبلم. دالذات الحقٌقٌة عند كارل ٌاسبرز قراءة فى مفارقة المواقف الحدٌة08149

2001ســــــــــــوفتصفاء عبد السبلم. د"أمسٌة شتوٌة"األصل فى اللغة دراسة أنطولوجٌة فى قصٌدة تراكل  08216

2001ســــــــــــوفتصفاء عبد السبلم. دأنطولوجٌا اللغة عند هاٌدجر دراسة فلسفٌة فى قصٌدة شتٌفان جبورجة08150

2001ســــــــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجى.دالتصوف فى اإلسبلم وأعبلمه08151

2001ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دالفن والقٌم الجمالٌة بٌن المثالٌة والمادٌة08152

2001ســــــــــــوفتمحمود مراد.ترجمة دتارٌخ النساء الفبلسفة فى العصرٌن الٌونانى والرومانى08153

2001ســــــــــــوفتزٌنب عفٌفى. دابن باجة وآراإه الفلسفٌة08154

2001ســــــــــــوفتصابر أبا زٌد. دمنهاج أهل السنة فى الرد على الشٌعة والقدرٌة08155

2001ســــــــــــوفتنصار عبد هللا. ترجمة دمن فبلسفة السٌاسة فى القرن العشرٌن08247

2001ســــــــــــوفتمحمد توفٌق الضوى. دطبٌعة الوجود فى الفلسفة المثالٌة عند ماكتجارت00000

2001ســــــــــــوفتنجاح موسى. دالمنفعة الفردٌة عند توماس هوبز08156
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2001ســــــــــــوفتمحمد فتحى عبد هللا. دمترجمو وشراح أرسطو عبر العصور الوسطى08158

2000ســــــــــــوفتمحمود محمد على. داالتجاه التجرٌبى عند لٌوناردو دافنشى08159

1999ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دعناصر العمل الفنى دراسة جمالٌة08160

1999ســــــــــــوفترمضان الصباغ. داألحكام التقوٌمٌة فى الجمال واألخبلق08161

1999ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دالعلم عند العرب وأثره على الحضارة األوروبٌة08162

1999ســــــــــــوفترمضان الصباغ. دفلسفة الفن عند سارتر وتؤثٌر الماركسٌة علٌها08163

1999ســــــــــــوفتمحمود السٌد مراد. دالحرٌة فى الفلسفة الٌونانٌة08164

1999ســــــــــــوفتسناء خضر. دالنظرٌة الخلقٌة عند أبى العبلء المعرى بٌن الفلسفة والدٌن08165

1999ســــــــــــوفتعبد العزٌز محمد. دالفتوة فى المفهوم اإلسبلمى دراسة فى األخبلق اإلسبلمٌة08166

1999ســــــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أفلسفة الفنون فى اإلسبلم08167

1999ســــــــــــوفتنصار عبد هللا. ددراسات فى فلسفة األخبلق والسٌاسة والقانون08168

1997ســــــــــــوفتمحمد أبو رٌان. د"توزٌع"أسلمة المعرفة العلوم اإلنسانٌة ومناهجها من وجهة نظر إسبلمٌة 08169

1997ســــــــــــوفتمحمد أبو رٌان. د"توزٌع "اإلسبلم السٌاسى فى المٌزان والبدٌل اإلسبلم المتكامل 08170

2012هــــــــــــــاردمحمد أحمد عبد اللطٌف.د مجلد2موسوعة المآذن العثمانٌة 09100

2012هــــــــــــــاردمحمد عبد الستار.د.أالجامع األقمر09102

2012ســــــــــوفتكمال عنانى اسماعٌل.د.أالمدخل إلى آثار المسلمٌن وحضارتهم فى مصر والعالم اإلسبلمى09096

2012هــــــــــــــاردمحمد محمد على إبراهٌم.دمعالم مصر األثرٌة فى العصرٌن الٌونانى والرومانى09091

2012هــــــــــــــاردإبراهٌم محمد عبد هللا.دعبلج وصٌانة المبانى09092

2012هــــــــــــــاردإبراهٌم محمد عبد هللا.دعبلج وصٌانة التحف الخشبٌة09093

اآلثــــــار والعمارة اإلسالمية
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2012هــــــــــــــاردإبراهٌم محمد عبد هللا.دترمٌم تحف الفخار والزجاج والقاشانى09098

2011هـــــــــــــاردمحمد أحمد عبد اللطٌف.دأبرز المعالم األثرٌة والسٌاحٌة اإلسبلمٌة والمسٌحٌة فى مصر والعالم09083

2011هـــــــــــــاردابراهٌم محمد عبد هللاوسابل حماٌة المقابر الفرعونٌة ومخاطر اإلكتشاف09084

2011هـــــــــــــاردمحمد السٌد محمد أبو رحاب.د"دراسة أثرٌة معمارٌة"المدارس المغربٌة فى العصر المرٌنى 09090

2011هـــــــــــــاردحنان مصاوع.د"أمثلة من فنونها التطبٌقٌة -أشهر عناصرها الزخرفٌة-مصادرها الفنٌة" الفنون اإلسبلمٌة جتى نهاٌة العصر الفاطمى09082

2011هـــــــــــــاردحسنى عبد الرحٌم وآخرون.دالمواقع األثرٌة بؤقالٌم مصر الوسطى  09081

2010ســـــــــــوفتحنان عبد الفتاح مطاوع.دمدخل لآلثار اإلسبلمٌة فى مصر والعالم اإلسبلمى09075

2010هـــــــــــــاردحنان عبد الفتاح مطاوع.دالفنون اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة والتركٌة09077

2010ســـــــــــوفتحسنى عبد الرحٌم وآخرون.دفنون وآثار العصر المتؤخر09076

2009هـــــــــــــاردسعد عبد الكرٌم شهاب . د"دراسة تحلٌلٌة مقارنة "أنماط العمارة التقلٌدٌة الباقٌة فى صحراء مصر الغربٌة 09001

2008ســـــــــــوفتمجمـوعــة1دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة العمارة ج09002

2008ســـــــــــوفتمجمـوعــة2دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة العمارة ج09003

2008ســـــــــــوفتمجمـوعــةدراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة الفنون 09004

2008ســـــــــــوفتمجمـوعــةدراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة األبحاث التذكارٌة09005

2008ســـــــــــوفتمحمد عبدالستار عثمان. دمسمٌات المنشآت الدٌنٌةالمملوكٌةوعبلقاتهابالتخطٌط والوظٌفة09006

2008ســـــــــــوفتأسامة خالد. د"مثل عصر األسرة الواحد والعشرٌن حتى نهاٌة عصر األسرة الثبلثٌن"معالم تارٌخ مصر الفرعونٌة 09008

2008ســـــــــــوفتمحمد عبدالفتاح. دآثار مصر الوسطى 09009

2008ســـــــــــوفتمجموعة الفن المصرى القدٌم عبر العصور 09013

2008ســـــــــــوفتأسامة خالد .دوادى الملوك 09014

2005ســـــــــــوفتمجمــــوعة"العمارة"دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة الكتاب األول 09021
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2005ســـــــــــوفتمجمــــوعة" الفنون"دراسات وبحوث فى اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة الكتاب الثانى 09022

2005ســـــــــــوفتصفاء أبو شادى. ددراسة تاريخية –األعٌاد والمواسم فى الدٌانة الٌهودٌة 09023

2005ســـــــــــوفتمحمد عبد الستار. د"المعروف بجغرافٌة مصر فى العصر القبطى"معجم الببلد واألماكن المصرٌة فى العصر المسٌحى 09024

2003ســـــــــــوفتعابشة عبد العزٌز. د"دراسة أثرية فنيـة (م17-14/هـ11– 8)من القرن "النسٌج فى العالم اإلسبلمى 09033

2003ســـــــــــوفتعبد الناصر ٌاسٌن. دالفنون الزخرفٌة اإلسبلمٌة بمصر فى العصر األٌوبى09034

2003ســـــــــــوفتعبد الناصر ٌاسٌن. دالجزء األول" منذ الفتح اإلسبلمى حتى نهاٌة العصر الفاطمى" الفنون الزخرفٌة اإلسبلمٌة فى مصر09035

2003ســـــــــــوفتعبد الناصر ٌاسٌن. دالجزء الثانى" منذ الفتح اإلسبلمى حتى نهاٌة العصر الفاطمى " الفنون الزخرفٌة اإلسبلمٌة فى مصر09036

2003ســـــــــــوفتمحمود عبد هللا. دمدافن حكام مصر اإلسبلمٌة بمدٌنةالقاهرةدراسة أثرٌة معمارٌة09037

2003ســـــــــــوفتسامى نوار. دالكامل فى مصطلحات العمارةاإلسبلمٌةمن بطون المعاجم اللغوٌة09038

2003ســـــــــــوفتمحمد حسام الدٌن.داألصول المملوكٌة للعمابر العثمانٌة09039

2002ســـــــــــوفتمحمد عبد الستار. داإلعبلن بؤحكام البنٌان البن الرامى دراسة أثرٌة معمارٌة09048

2002ســـــــــــوفتسامى نوار. دفن صناعة المخطوط الفارسى09047

2001ســـــــــــوفتمحمد عبد الستار. دنظرٌة الوظٌفٌة بالعمابر الدٌنٌة المملوكٌة الباقٌة بمدٌنة القاهرة09056

2000ســـــــــــوفتبٌومى قندٌل. أ. تأخناتون ذلك الفرعون المارق09058

2000ســـــــــــوفتمحمد عبد الستار. دعمارة سدوس التقلٌدٌة دراسة أثرٌة معمارٌة09059

2000ســـــــــــوفتمحمد عبد الستار. دمدٌنة ظفار بسلطنة عمان دراسة تارٌخٌة أثرٌة معمارٌة09060

2000ســـــــــــوفتالنبوى سراج الدٌن. أالمعابد الٌهودٌة ودورها فى حٌاة الٌهود بمصر09061

2000ســـــــــــوفتسامى نوار. دالمنشآت المابٌةبمصرمنذالفتح اإلسبلمى حتى العصر المملوكى09062

ســـــــــــوفتمجموعةرموز من تارٌخ مصر القدٌمة ومظاهر حضارتها ودحض ماقٌل بشؤنها من مزاعم وأباطٌل21001

ســـــــــــوفتنشؤت حسنالمناظر المصورة على تماثٌل األفراد21002
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ســـــــــــوفتمجموعةنجارة األثاث فى مصر القدٌمة21003

ســـــــــــوفتمجموعةانسان العصر ٌتوج رمسٌس21009

ســـــــــــوفتمجموعةدراسة عملٌة وتطبٌقٌة فى عبلج وصٌانة العمبلت األثرٌة المعدنٌة21059

ســـــــــــوفتمجموعةالسلطان الناصر صبلح الدٌن21011

ســـــــــــوفتمجموعة"تحفة حندوسة"عالم الفراعنة 21012

ســـــــــــوفتمجموعةاكتشاف مصر القدٌمة21013

ســـــــــــوفتمجموعةالعمارة اإلسبلمٌة فى عصر الممالٌك الجراكسة21014

ســـــــــــوفتمجموعةنظرٌة الترمٌم21004

ســـــــــــوفتعبد الحلٌم نور الدٌنمقدمة فى اآلثار والمتاحف الٌمنٌة21061

ســـــــــــوفترمضان عبدة على1حضارة مصر القدٌمة ج21096

ســـــــــــوفترمضان عبدة على2حضارة مصر القدٌمة ج21097

ســـــــــــوفترمضان عبدة على3حضارة مصر القدٌمة ج21098

ســـــــــــوفتمجموعة1رإى جدٌدة فى تارٌخ مصر القدٌمة ج21102

ســـــــــــوفتمجموعة2رإى جدٌدة فى تارٌخ مصر القدٌمة ج21103

ســـــــــــوفتمجموعة3رإى جدٌدة فى تارٌخ مصر القدٌمة ج21104

ســـــــــــوفتمجموعة4رإى جدٌدة فى تارٌخ مصر القدٌمة ج21105

ســـــــــــوفتعبد الحلٌم نور الدٌن1ج" دراسات فى علم المصرٌات"األفق 21062

ســـــــــــوفتعبد الحلٌم نور الدٌن2ج" دراسات فى علم المصرٌات"األفق 21063

ســـــــــــوفتمجموعةفٌكتور لورٌة

ســـــــــــوفتمجموعةوجوة من الماضى21109
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ســـــــــــوفتمجموعةارتداء مبلبس اآللهة21020

ســـــــــــوفتسعٌد مغاورى1بحوث ودراسات فى البردٌات العربٌة ج21060

ســـــــــــوفتمجموعةتراثنا القومى بٌن التحدى واالستجابة21074

ســـــــــــوفتمجموعةالدٌانة المصرٌة القدٌمة21075

ســـــــــــوفتمجموعةالفوابد النفٌسة الباهرة21076

ســـــــــــوفتمجموعةدراسات فى العمارة والفنون القبطٌة21077

ســـــــــــوفتمجموعةاٌمحتب إاله الطب والهندسة21078

ســـــــــــوفتمجموعةالصحراء المصرٌة جبانة البجوات فى الواحة الخارجة21079

ســـــــــــوفتمجموعة1تارٌخ العمارة المصرٌة القدٌمة ج

ســـــــــــوفتمجموعةصفحات مشرقة من تارٌخ مصر القدٌمة21081

ســـــــــــوفتمجموعةالزواج والطبلق فى مصر القدٌمة21086

ســـــــــــوفتمجموعةكنابس وأدٌرة محافظة الفٌوم21087

ســـــــــــوفتمجموعةمصر فى فجر التارٌخ21088

ســـــــــــوفتمجموعةالجرٌمة والعقاب فى مصر القدٌمة21091

ســـــــــــوفتمجموعةالملكٌة االلهٌة21093

ســـــــــــوفتمجموعةتراث مصر21094

ســـــــــــوفتمجموعةمعبد كوم أمبو21099

ســـــــــــوفتمجموعةعبلج وترمٌم مجموعة التماثٌل الخشبٌة التى عثر علٌها كاعبر21100

ســـــــــــوفتمجموعةالقصٌر وآثارها اإلسبلمٌة21101

ســـــــــــوفتمجموعة"منذ ماقبل التارٌخ حتى العصر اإلسبلمى"معالم تارٌخ حضارة ببلد النوبة 21122
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ســـــــــــوفتمجموعةالنقود اإلسبلمٌة المحفوظة فى المتحف الٌونانى الرومانى باإلسكندرٌة21007

ســـــــــــوفتمجموعةأشغال النجارة فى مصر القدٌمة21058

ســـــــــــوفتنجٌب قنواتى.دالفنان فى الدولة القدٌمة أسالٌب وانجازات21066

ســـــــــــوفتمجموعةمتحف مركب خوفو21067

ســـــــــــوفتمجموعةدلٌل المتحف القبطى21070

ســـــــــــوفتمجموعةمتحف التحنٌط21072

ســـــــــــوفتمجموعةكنوز من شارع الصلٌبة21050

ســـــــــــوفتمجموعةمقبرة الملكة نفرتارى21052

ســـــــــــوفتمجموعةانجازات ترمٌم آثار األقصر21053

ســـــــــــوفتمجموعةقصة فك رموز اللغة المصرٌة القدٌمة21055

ســـــــــــوفتمجموعةمنطقة آثار دهشور21056

ســـــــــــوفتمجموعة"ٌوم التراث العالمى بسانت كاترٌن"سٌناء عبر العصور 21017

ســـــــــــوفتمجموعةأمجاد الفراعنة21046

ســـــــــــوفتمجموعةمسجد القاضى ٌحً زٌن الدٌن بالحبانٌة21025

ســـــــــــوفتمجموعةمسجد القاضى ٌحً زٌن الدٌن ببوالق21027

ســـــــــــوفتمجموعةمسجد العشماوى21026

ســـــــــــوفتمجموعةمشروع ترمٌم وتطوٌر مسجد االمام البوٌصرى21029

ســـــــــــوفتمجموعةمدرسة محمود الكردى21030

ســـــــــــوفتمجموعةمدرسة األمٌر عبد الغنى الفخرى21031

ســـــــــــوفتمجموعةمدرسة األمٌر جوهر البلال21032
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ســـــــــــوفتمجموعةخانقاة بٌبرس الجاشنٌكر21033

ســـــــــــوفتمجموعةجامع المإٌد شٌخ القاهرة التارٌخٌة21084

ســـــــــــوفتمجموعةجامع محمد بك أبو الدهب21036

ســـــــــــوفتمجموعةجامع الفكهانى21037

ســـــــــــوفتمجموعةجامع األقمر21038

ســـــــــــوفتمجموعةباب زوٌلة21039

ســـــــــــوفتمجموعةباب النصر21040

ســـــــــــوفتمجموعةباب الفتوح21041

ســـــــــــوفتمجموعةمدرسة العٌنى21128

ســـــــــــوفتمجموعةمدرسة جمال الدٌن االستادار21044

ســـــــــــوفتمجموعةخان الزراكشة21045

ســـــــــــوفتمجموعة"القاهرة التارٌخٌة"منزل الست وسٌلة 21123

2012هــــــــــــــاردفرغلى على توسون.د" أمرٌكى-اإلرهاب الصهٌو"مشكبلت العالم اإلسبلمى المعاصر 10025

2011هــــــــــــــاردأحمد عبد الباسط.ددراسات فى تارٌخ سكان الجزٌرة العربٌة القدٌم09080

2011هــــــــــــــاردممدوح محمد حسٌن.داقلٌم الجبال خبلل العهدٌن البوهى والسلجوقى األول09088

2011هــــــــــــــاردمحمد محمد على ابراهٌم.دمبلمح من تارٌخ وحضارة مصر فى العصرٌن الٌونانى والرومانى09087

2011هــــــــــــــاردمصطفى محمد  دوٌدار.د" م1517-640/  هـ 923-20"جزٌرة الروضة منذ الفتح اإلسبلمى حتى نهاٌة حكم الممالٌك 09089

2011هــــــــــــاردفرج قدرى الفخرانى.د"فهرست الموٌتف "تصنٌف السٌر الشعبٌة 22004

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواية الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده " تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذوق  : ( 1 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08234

التاريـخ والحضارة اإلسالمية
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2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "مـــاســر جـــوٌــة البصـــرى  : ( 2 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08235

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "عٌـســـى بـــن حـكـــم  : ( 3 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08236

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "عبــــــــــــــــــــدوس   : ( 4 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08237

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "الســـــــــــــــــــاهــــــــــــر   : ( 5 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08238

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "آل بختٌشـــــــــــــــــــــــــــــوع  : ( 6 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08239

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "برواٌة الرازى "الطـــــــــــبــــرى  : ( 7 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08240

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "ٌحٌى بن مـــــــاســــــوٌه  : ( 8 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08241

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "حنــــــــٌن بـــــــــــــــن اسحـــــــــق  : ( 9 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08242

2011هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى.د"برواٌة الرازى اعادة اكتشاف لنصوص مجهولة ومفقوده "اسحـــــــــق بــــــن حنـــــــــٌن  : ( 10 )أعبلم الطب فى الحضارة اإلسبلمٌة 08243

2011هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا.د"دراسة فى العبلقات السٌاسٌة " الفتوحات اإلسبلمٌة فى عصر النبوة الى الغزو الصلٌبى09085

2011هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دآسٌا وتعالٌم اإلسبلم09079

2011هــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دارسة فقهٌة مقارنة " األرض وماٌتعلق بها من أحكام فى الفقه اإلسبلمى 16162

2010هــــــــــــــاردالنبوى سراج الدٌن.أالمثقفون الٌهود باقبلمهم هنا ماال ٌعرفة الكثٌرون عن الٌهود09073

2008ســــــــــوفتجمال أحمد طه. ددراسات فى التارٌخ االقتصادى واالجتماعى للغرب اإلسبلمى09007

2008ســــــــــوفتصبلح هرٌدى. دالعبلقات الدولٌة مفهومها وتطورها09010

2008ســــــــــوفتعبلء حسب هللا. أقراءة جدٌدة فى أسرار سقوط بغداد 09011

2008هــــــــــــــاردأحمد محمد عركزصمود اإلسبلم عبر القرون واألعوام06051

2008هــــــــــــــاردالنبوى سراج الدٌن . أدروس لؤلجٌال– صناع الحضارة اإلسبلمٌة 09012

2008هــــــــــــــاردخالد أحمد حربى. دالمجتمع والحضارة اإلسبلمٌة– تارٌخ كٌمبردج لئلسبلم 08016

2008ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دفصول متوالٌة– العبث بتراث األمة 08017

2008ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دمخطوطات الطب والصٌدلة08019

2008ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. د"دراسة تؤصٌلٌة "ابداع الطب النفسى العربى االسبلمى 08020

2007ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دحوار وتبادل حضارى– المسلمون واالخر 08250
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2007ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. داألسر العملٌة ظاهرة فرٌدة فى الحضارة اإلسبلمٌة08038

2007ســــــــــوفتصبلح سلٌم طاٌع. د"منذ الفتح العربى اإلسبلمى حتى نهاٌة القرن الخامس الهجرى"مدٌنة قفط 09015

2007ســــــــــوفتصبلح سلٌم طاٌع.ددراسة سٌاسٌة وحضارٌة– مدٌنة هراة 09016

2007ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالوعى السٌاسى فى العالم العربى09017

2007ســــــــــوفتصبلح هرٌدي. دأوروبا من الثورة الفرنسٌة حتى الحرب العالمٌة االولى09018

2007هــــــــــــــاردأحمد محمد عركز. أحضارة اإلسبلم وحضارة الغرب 09019

2006ســــــــــوفتفرج قدرى الفخرانى. داألصول العربٌة للقصص الشعبى الٌهودى دراسة فً قصص ٌهود مصر09020

2006ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دأبو بكر الرازى حجة الطب فى العالم منذ زمنه وحتى العصر الحدٌث 08052

2006ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دُبرء ساعة ألبى بكر محمد بن زكرٌا الرازى08053

2006ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دنماذج لعلوم الحضارة اإلسبلمٌة وآثارها فى اآلخر08055

2006ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دكتاب التجارب ألبى بكر محمد بن زكرٌا الرازى08056

2006ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. داألسس االبستمولوجٌة لتارٌخ الطب العربى رإٌة معرفٌة فً تارٌخ الحضارات08057

2006ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دسر صناعة الطب ألبى بكر محمد بن زكرٌا الرازى08058

2006ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دكتاب جراب المجربات وخزانة األطباء ألبى بكر محمد بن زكرٌا الرازى08059

2005ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دعلوم الدٌن (1)التراث المخطوط معرفٌة فى التبصٌر والفهم 08077

2005ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دالمنطق (2)التراث المخطوط معرفٌة فى التبصٌر والفهم 08078

2005ســــــــــوفتخالد أحمد حربى. دمقالة فى النقرس ألبى بكر محمد بن زكرٌا الرازى08079

2005ســــــــــوفتصفاء أبو شادى. ددراسة تاريخية –األعٌاد والمواسم فى الدٌانة الٌهودٌة 09023

2005ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالٌهود ٌزٌفون تارٌخ العالم09025

2004ســــــــــوفتعاصم الدسوقى. دلٌلة اعتراف أمرٌكا بإسرابٌل فى أصول التبلعب بمصٌر الشعوب09026

2004ســــــــــوفتمحمد عبد الشافى. د"رإٌة فى المصادر التارٌخٌة وعملٌات التعلٌق التربوى"العصور الوسطى األوروبٌة 09027

2003ســــــــــوفترإوف عباس. ددراسات فى تطور الرأسمالٌة09028

2003ســــــــــوفتفرغلى على تسن. دموقف الحكومة المصرٌة من النشاط السٌاسى للطبلب09029

2003ســــــــــوفتأحمد فضل شبلول . أاستعادة اإلسكندرٌة09030

2003ســــــــــوفتمحمد عبد الشافى. دمملكة الخزر الٌهودٌة وعبلقتها بالبٌزنطٌٌن والمسلمٌن فى العصور الوسطى09031

2003ســــــــــوفتجمال أحمد طه. دالحٌاة االجتماعٌة بالمغرب األقصى فى عصرى المرابطٌن والموحدٌن09032

2003ســــــــــوفتفرغلى على تسن. دالرأسمالٌة الٌهودٌة وأثرها على الحركة الصهٌونٌة والتنظٌمات الشٌوعٌة09094

2003ســــــــــوفتمحمدعبد المنعم خفاجى.داألزهر ٌحكى قصته فى ألف عام09040

2002ســــــــــوفتصبلح هرٌدى. دتارٌخ أوروبا الحدٌث والمعاصر09041

2002ســــــــــوفتمحمد عبد الشافى. دآسٌاالصغرى فى العصورالوسطى دراسةفى التارٌخ السٌاسى والحضارى09042

2002ســــــــــوفتفرغلى على تسن. د"مذكرات إسكندر باشا فهمى"صفحات من تارٌخ مصر الحدٌث 09043

2002ســــــــــوفتفرغلى على تسن. دتارٌخ أوروبا الحدٌث والمعاصر09044

2002ســــــــــوفتفرغلى على تسن. دتارٌخ مصر الحدٌث09045

2002ســــــــــوفتالسٌد جبلل. دفضل المسلمٌن فى كشف الطرٌق البحرى إلى الهند 09046
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2002ســــــــــوفتجمال أحمد طه. دمدٌنة فاس فى عصرى المرابطٌن والموحدٌن09049

2002ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالعسكرٌة المصرٌة من طرد الهكسوس إلى طرد الٌهود09050

2001ســــــــــوفتالسٌد جبلل. دتارٌخ الشعوب اإلسبلمٌة فى العصر الحدٌث09051

2001ســــــــــوفتصبلح هرٌدى. ددراسات فى التارٌخ األمرٌكى 09052

2001ســــــــــوفتصبلح هرٌدى. دتارٌخ أوروبا الحدٌث09053

2001ســــــــــوفتأحمد عبد الباسط. دم284م . ق30الملكٌة المشتركة والعابلة الممتدة فى مصر تحت الحكم الرومانى09054

2001ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أحوار التارٌخ ومصٌر إسرابٌل09055

2001ســــــــــوفتمحمود مراد. ترجمة دتارٌخ النساء الفبلسفة فى العصرٌن الٌونانى والرومانى08153

2000ســــــــــوفتنصار عبدهللا. درموز الصحافة رموز السٌاسة وهموم أخرى09057

2000ســــــــــوفتأحمد عبد الباسط. دالعبودٌة فى مصر القدٌمة دراسة تطبٌقٌة على مصر تحت الحكم الرومانى00000

1999ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالثقافة العربٌة ومستقبل الحضارة09063

1999ســــــــــوفتٌبومى قندٌل. أحاضر الثقافة فى مصر09064

2012هــــــــــــــاردالسعٌد مبروك.دتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة بالمكتبات ومرافق المعلومات22006

2012هــــــــــــــاردأنوار محمد مرسى.أالمكتبة المدرسٌة ودورها فً تنمٌة الوعى الثقافى22008

2012هــــــــــــــاردمروه حمدى.أالمكتبة والزمن22005

2011هــــــــــــــاردالسعٌد مبروك ابراهٌم .أالمكتبات والتعلٌم والبٌبة اإلفتراضٌة22003

2011هــــــــــــــاردالسعٌد مبروك ابراهٌم .أالوسابط المتعدده بالمكتبات المدرسٌة ومراكز مصادر التعلٌم22001

2011هــــــــــــــاردالسعٌد مبروك ابراهٌم .أ"رإٌة لدور المكتبة المدرسٌة فى اكتشاف ورعاٌة الموهوبٌن " المكتبة والموهبة 22002

2011هــــــــــــاردفرج قدرى الفخرانى.د"فهرست الموٌتف "تصنٌف السٌر الشعبٌة 22004

2010هــــــــــــــاردجمال بدٌر. أالمكتبات االلٌكترونٌة والرقمٌة11084

2009هــــــــــــــاردالسعٌد مبروك ابراهٌم .أالمكتبة الجامعٌة وتحدٌات مجتمع المعلومات02001

2009هــــــــــــــاردالسعٌد مبروك ابراهٌم .أالمكتبة المدرسٌة وتحدٌات العولمة الثقافٌة 02004

2009هــــــــــــــاردجمال بدٌر. أالمدخل لدراسة علم المكتبات02003

2007ســــــــــوفتمحمد الصٌرفى . دالعمل المكتبى بٌن النظرٌة والتطبٌق11030

2006ســــــــــوفتأسامة كامل وآخرون.دأنظمة األرشفة11057

المكتبات
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2002ســــــــــوفتمحمدعبدالمنعم خفاجى.دالمكتبة العربٌة ومصادرها05159

2002ســــــــــوفتأحمد عوٌن. دالمكتبة العربٌة 05164

2012هــــــــــــــاردفرغلى على توسون.د" أمرٌكى-اإلرهاب الصهٌو"مشكبلت العالم اإلسبلمى المعاصر 10025

2012هــــــــــــــاردحمدى مهران.أ"دراسة تحلٌلٌة وتطبٌقٌة"المواطنة والمواطن فى الفكر السٌاسى 10024

2012هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا.دالنماذج السٌاسٌة ونظرٌات االتصاالت والمبارٌات10021

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أنحو نظام أخبلقى عالمى16225

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أفلسفة العبلقات الدولٌة16223

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أالعبلقات الدولٌة فى الفكر السٌاسى الغربى16224

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أ"تعاون أم صراع أم توازن قوى"العبلقات الدولٌة فى الدول الغربٌة 16226

2012هــــــــــــــاردخالد خلف.أ, ناصر جوٌدة .أالثورات العربٌة فى مٌزان10027

2012ســــــــــوفتفرغلى على توسون.د"1952-1923"الحركة الدستورٌة فى مصر 10026

2012ســــــــــوفتمحمد سعٌد السقا.دب سٌاسة.أ10023

2011هــــــــــــــاردرشدى شحاتة أبو زٌد.دمسإلٌة اإلعبلم اإلسبلمى فى ظل النظام العالمى الجدٌد10019

2011هــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دحق المشاركة السٌاسٌة فى الفقة اإلسبلمى والقانون الرومانى16168

2011هــــــــــــــاردثناء عبد الرشٌد  وآخرون.د"مفاهٌم وشخصٌات "الفكر السٌاسى  10022

2011هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا.دالدولة والنظم السٌاسٌة المقارنة10020

2011هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا.د"دراسة فى العبلقات السٌاسٌة " الفتوحات اإلسبلمٌة فى عصر النبوة الى الغزو الصلٌبى09085

2011هــــــــــــــاردفإاد زكرٌا. دعبد الناصر والٌسار المصرى08231

2011هــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أمكــافحة اإلرهـــــــــــاب16169

2011هــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاإلرهاب الفكرى فى الفكر الغربى والدعوة الى السبلم العالمى16146

اإلعالم والسياسة
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2011هــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاالرهاب والصراع والعنف فى الدول العربٌة16144

2011هــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أ"السٌادة -الحرب والسبلم-العبلقات الدولٌة-اإلرهاب" موقف اإلسبلم من أخطر وأهم القضاٌا العالمٌة المعاصرة16147

2011هــــــــــــــاردخالد محمود المرسى.أالوضع القانونى الدولى لمدٌنة القدسفى ضوء أحكام القانون الدولى واالتفاقٌات الدولٌة وقرارات األمم المتحدة وموقف الشرٌعة اإلسبلمٌة16173

2011ســــــــــوفتمنال شوقى.د,عصمت عدلى .لواء.دمقدمة فى اإلعبلم السٌاحى12050

2010هــــــــــــــاردهشام صاغور.أالسٌاسٌة الخارجٌة لئلتحاد األوروبى تجاة دول جنوب المتوسط10011

2010هــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عبلم.د"دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة مقارنة فى الفقة اإلسبلمى"الحقوق السٌاسٌة للمرأة المسلمة 16099

2010ســــــــــوفتخالد حربى.دمبلمح الفكر السٌاسى فى االسبلم08207

2010هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د" كٌف وقع االسد االمرٌكى فى الفخ "لماذا انهارت امرٌكا ؟ 16100

2010هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دالحروب المٌكروبٌة وأثارها على االقتصادٌات المحلٌة. 2حروب الطاقة النووٌة وأثرها على االقتصاد العالمى ..1: تطور أسالٌب الحروب وظهور أنواع جدٌدة تتناسب والتكنولوجٌا الحدٌثة 16081

2010هــــــــــــــاردأسماء جابر أحمد ٌوسف.أ"بٌن المواثٌق الدولٌة ومعطٌات الواقع"حقوق األقلٌات المسلمة فى آسٌا 16078

2010ســــــــــوفتمحمد فتحى الشنٌطى.دنماذج من الفلسفة السٌاسٌة08223

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"فن المقال فى الصحافة الحدٌثة 10013

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"الرأى العام واإلعبلم 10017

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"تؤثٌر التغطٌة الصحفٌة على جرابم الرأى العام 10015

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"مدخل الى الصحافة 10014

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"نشؤة وتطور وسابل اإللعبلم 10018

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"مناهج وأدوات البحث العلمى 10012

2010ســــــــــوفتعبد هللا زلط.د"توزٌع"اإلعبلم الدولى فى العصر الحدٌث 10016

2009هــــــــــــــاردمحمد نصر مهنا. داإلعبلم والسٌاسة فى المواجهة العربٌة االسرابٌلٌة10001

2009هــــــــــــــاردعز الدٌن بغدادى . أاالختصاص الدستورى لكل من ربٌس الجمهورٌة وربٌس الحكومة 16006

2009هــــــــــــــاردوابل أنور بندق . أالمحكمة الجنابٌة الدولٌة 16020

2009هــــــــــــــاردوابل أنور بندق . أمعاهدة جٌنٌف بشؤن آسرى الحرب 16022

2009هــــــــــــــاردسمٌر تناغو. داالفكار الكبرى فى السٌاسة والقانون16026

2009ســــــــــوفتعبد هللا احمد الزٌفانى . د (انشطته وفنونه– مجاالته – مفهومه  )االعبلم التربوى 02005
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2009هــــــــــــــاردمحمد سٌد فهمى . دفن االتصال فى الخدمة االجتماعٌة 03002

2008ســــــــــوفتصبلح هرٌدى. دالعبلقات الدولٌة مفهومها وتطورها09010

2008ســــــــــوفتشعبان عبدهللا. دحٌاة الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة وأطوارها08011

2008ســــــــــوفتعبلء حسب هللا. أقراءة جدٌدة فى أسرار سقوط بغداد 09011

2007ســــــــــوفتمصطفى حمٌد الطابً.دالتقنٌات االذاعٌةوالتلفازٌةوأهمٌتهاالتطبٌقٌة فً التعلٌم والتعلم10002

2007ســــــــــوفتمصطفى حمٌد الطابً.دالفنون االذاعٌة والتلٌفزٌونٌة وفلسفة االقناع10003

2007هــــــــــــــاردجمال أحمد عبد البله . أالقضاٌا القومٌة فى الصحافة 10006

2007ســــــــــوفتمحمد محمد البادي . دمدخل إلى دراسة الرأي العام 10007

2007ســــــــــوفتمحمد نصر مهنا. داإلعبلم السٌاسً بٌن التنظٌر والتطبٌق10008

2007ســــــــــوفتحسن أحمد الشافعى. داالعبلم الرٌاضً وآلٌاته كحق من حقوق االنسان فً الرٌاضة17044

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دالفكر السٌاسً الغربً النشؤة والتطور08023

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دسٌاسٌة اإلسبلم بٌن اآلنا واآلخر08024

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دإرادة األمة فً الفكر السٌاسً االسبلم08025ً

2007ســــــــــوفتفضل هللا محمد سلطح. دالمسبولٌة السٌاسٌة بٌن الدولة والمواطن08026

2007ســــــــــوفتمحمدعبدالواحد حجازى.أالوعى السٌاسى فى العالم العربى09017

2007ســــــــــوفتمحمد سٌد فهمى. دالمشاركة االجتماعٌة والسٌاسة للمرأة فى العالم الثالث03014

2007ســــــــــوفتمصطفى حمٌد الطابً.دمناهج البحث العلمً وتطبٌقاتها فً اإلعبلم والعلوم السٌاسٌة10004

2007ســــــــــوفتمحمد نصر مهنا. داالتجاهات المعاصرة فى تنظٌر السٌاسة 10005

2005ســــــــــوفتالسٌد حافظ. أ"الجزء األول " أدب الحرب  –المسرح السٌاسى 07023

2005ســــــــــوفتالسٌد حافظ. أ"الجزء الثانى " أدب الحرب  –المسرح السٌاسى 07024

2005ســــــــــوفتحسن أحمد الشافعى. داالتصال فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17100

2005ســــــــــوفتحسن احمد الشافعً. دالتعلٌق فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة– الحدٌث –المقال–الخبر17101

2004ســــــــــوفتالدسوقى عبده إبراهٌم.دوسابل وأسالٌب االتصال الجماهٌرٌة واالتجاهات االجتماعٌة04022

2004ســــــــــوفتالدسوقى عبده إبراهٌم.دالتلٌفزٌون والتنمٌة 04024

2003ســــــــــوفتحسن احمد الشافعً. داالعبلم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة17140

2003ســــــــــوفتاٌمن محمد الهنداوي. د"وسابل االتصال– احتٌاجاتها – اهدافها – تحلٌلها "برامج التلٌفزٌون المصري الرٌاضٌة والوعً الرٌاضً 17143

2001ســــــــــوفتجبارة عطٌة جبارة. دعلم اجتماع االعبلم04036

2001ســــــــــوفتنصار عبد هللا. ترجمة دمن فبلسفة السٌاسة فى القرن العشرٌن00000

2000ســــــــــوفتنصار عبدهللا. درموز الصحافة رموز السٌاسة وهموم أخرى09057

1999ســــــــــوفتنصار عبد هللا. ددراسات فى فلسفة األخبلق والسٌاسة والقانون08168

1997ســــــــــوفتمحمد أبو رٌان. د"توزٌع "اإلسبلم السٌاسى فى المٌزان والبدٌل اإلسبلم المتكامل 08170

اإلقتصـــاد
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2012هــــــــــــــاردأحمد عبد السمٌع عبلم.د"المفاهٌم والتحلٌل اإلقتصادى والتطبٌق"المالٌة العامة 11103

2011هــــــــــــاردأحمد شعبان محمد على.داألزمات والمتغٌرات اإلقتصادٌة ودور القطاع المصرفى16108

2011هــــــــــــاردعزام عبد الرحمن الخولى.داإلقتصاد المقارن11097

2011هــــــــــــاردإسماعٌل محمود على.د.أتارٌخ الفكر اإلقتصادى11098

2011هــــــــــــــاردعمار السٌد عبد الباسط.دأثر الضرٌبة العامة على المبٌعات على القوة اإلدخارٌة فى اإلقتصاد16157

2011هــــــــــــــاردنورة سٌد أحمد مصطفى.د"دراسة مقارنة"اقتصادٌات البٌت المسلم 16184

2011هــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دنظم العولمة وأثرها على اإلقتصاد الدولى الحر16150

2010هــــــــــــاردسماح أحمد فضل.أالمشروعات العربٌة المشتركة ودورها فى تحقٌق التكامل اإلقتصادى العربى11086

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. داالقتصاد االسبلمى كما ٌجب أن نراة كحل لؤلزمة المالٌة العالمٌة16084

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دقاطرة الركود االقتصادى الى أٌن ؟ هل الى مجاعة أم الى توارث دولى وكبلهما نهاٌة واحدة16101

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دأنا وماركس واألزمة16087

2010هــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د" كٌف وقع االسد االمرٌكى فى الفخ "لماذا انهارت امرٌكا ؟ 16100

2010هــــــــــــاردمنال شوقى عبد المعطى.داقتصادٌات النقل السٌاحى12040

2010ســــــــــوفتجٌهان جمال.د"البورصجٌة اشتكوا"أحوال البورصة المصرٌة 20007

2009هــــــــــــارداحمد عبد السمٌع عبلم . دعلم اقتصادٌات النقل11001

2008هــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عبلم. دعلم االقتصاد السٌاحى11014

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ االقتصاد11024

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. داقتصادٌات السٌاحة12009

2008هــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. داالقتصاد الخفـى16054

2008هــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عبلم. ددراسة الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات11013

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. ددراسة الجدوى11025

2007ســــــــــوفتغادة صالح. داقتصادٌات الفنادق12020

2007ســــــــــوفتمحمود امٌن زوٌل. أدراسة الجدوى وإدارة المشروعات الصغٌرة11049

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دمبادئ فى المالٌة11050

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دالنقود والبنوك11051

عبد هللا هبلل.د, أحمدكامل .د, كمال الدهراوى .د ,محمد سمٌر الصبان .د"القٌاس واإلفصاح وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة"المحاسبة المتوسطة 11107
2012هــــــــــــــارد

2012هــــــــــــــاردعبد هللا هبلل. د, كمال الدهراوى .د, محمد سمٌر الصبان .دمبادئ المحاسبة المالٌة كنظام للمعلومات11108

المحاسبة والمراجعة
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2012هــــــــــــــاردعبد هللا هبلل.د, كمال الدٌن الدهراوى .دالمحاسبة المتوسطة بٌن النظرٌة والتطبٌق11109

2012هــــــــــــــاردمحمد عبد الحمٌد طاحون وآخرون.ددراسات فى األنظمة المحاسبٌة المتخصصة11110

2012هــــــــــــــاردصبلح الدٌن مبارك.دنظم المعلومات المحاسبٌة مدخل رقابى11111

2012هــــــــــــــاردصبلح الدٌن مبارك.د, السٌد عبد المقصود .دنظم محاسبة التكالٌف ألغراض القٌاس11112

2012هــــــــــــــاردأحمد كامل.د, محمد عبد الغنى .دأنظمة التكالٌف فى المنشآت الصناعٌة11113

2012هــــــــــــــاردمحمد عبد الغنى.د, رشٌد الجمال .دمحاسبة التكالٌف المتقدمة11117

2012هــــــــــــــاردمحمد البابلى.د, زٌنات محمد محرم .دالمحاسبة اإلدارٌة11114

2012هــــــــــــــاردٌسرى البلتاجى.د, عبد هللا هبلل .د, سمٌر كامل .د"األسسس العلمٌة والعملٌة للمحاسبة فى شركات األشخاص"المحاسبة فى شركات األشخاص 11115

2012هــــــــــــــاردٌحى أحمد مصطفى قللى.دالفكر المحاسبى للضرٌبة على الدخل: دراسات فى المحاسبة الضرٌبٌة 11118

2012هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أأصول محاسبة الشركات11101

2011هــــــــــــــاردعبلء محمد البتانونى.دالمحاسبة المالٌة المتوسطة11096

2011هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أالمحاسبة الوظٌفٌة لغٌر المتخصصٌن11099

2006ســــــــــوفتفإاد السٌد الملٌجى. دمحاسبة الزكاة11068

الرياضيات واإلحصاء
2012ســــــــــوفتأسامة عبد العزٌز.د, محمد مختار الهانسى .دمقدمة فى الرٌاضٌات البحتة للتجارٌٌن11105

2012ســــــــــوفتمصطفى عبد المنعم.د, ابراهٌم على عبد ربه .دمبادئ الرٌاضة المالٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق11106

2012ســــــــــوفتلبٌبة العطار. د, عادل حبلوة .د, ابراهٌم على عبد ربه .دمقدمة فى أسالٌب الئلستدالل اإلحصابى والتنبإ11116

2009ســــــــــوفتغادة حسن صالح . داحصاء سٌاحى وفندقى 11006

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ علم اإلحصاء12008

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. درٌاضٌات الحاسوب11042
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2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالحاسوب واإلحصاء االجتماعى11048

2006ســــــــــوفتعمرو البرادعى  وآخرون. درٌاضٌات عامة11063

2011هــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسبلمٌة "مبادئ علم اإلدارة العامة بٌن معطٌات الماضى ومتطلبات الحاضر16127

2011هــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بٌن النظام اإلدارى الوضعى واإلسبلمى "النظم التقدمٌة فى اإلختٌار للوظٌفة العامة16128

2011هــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة تؤصٌلٌة مقارنة بالشرٌعة اإلسبلمٌة"الحماٌة اإلدارٌة للصحة العامة 16143

2011هــــــــــــــاردرضوان الشافعى على .درسوم الخدمات العامة من منظور الفقه اإلسبلمى والتشرٌع المالى الوضعى16186

2011ســــــــــوفتغادة حسن صالح.دمبادئ التسوٌق12046

2010هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دتقنٌات إدارٌة حدٌثة فى اإلدارة واإلتصال اإلدارى11087

2010هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. داإلدارة بٌن ٌدك للمدراء ورجال األعمال11088

2010هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دانجلٌزى-معجم مصطلحات االدارة عربى11083

2010هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أأصول وفنون السكرتارٌة التطبٌقٌة المتقدمة11089

2010هــــــــــــــاردمحمود أمٌن زوٌل.أاإلتصاالت وسٌكولوجٌة العبلقات اإلنسانٌة11090

2010هــــــــــــــاردانور عبد الحمٌد الثقاف .د"االسالٌب – االهداف –المبادىء –المفاهٌم "تبسٌط االجراءات وعقلٌة تدبٌر المنظمات 16103

2010هــــــــــــــاردجمال بدٌر.أاالتجاهات الحدٌثة فى إدارة المعرفة11092

2010ســــــــــوفتزكرٌا طاحون.دإدارة اإلنتاج والعملٌات بالجودة الشاملة11093

2010ســــــــــوفتزكرٌا طاحون.د"اإلعداد والتحرٌر"التقارٌر الفنٌة 11094

2009هــــــــــــــارداحمد عبد السمٌع عبلم . دعلم اقتصادٌات النقل11001

2009هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى . داالستراتٌجٌات التسوٌقٌة للموانى وشركات النقل البحرى 11004

2009هــــــــــــــاردمحسن هبلل وآخرون.دمبادئ االدارة 11005

2009ســــــــــوفتمجدى إبراهٌم . دإدارة الوقت والذات 11007

2008هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. داإلدارة االستراتٌجٌة11010

العــلـوم اإلداريـــة والحـاســـوب
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2008هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالبحوث االلكترونٌة للعملٌات االدارٌة11011

2008ســــــــــوفتمحمد الصٌرفى. دالتسوٌق منهج تحلٌلى11012

2008هــــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عبلم. ددراسة الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات11013

2008هــــــــــــــاردأحمد عبدالسمٌع عبلم. دعلم االقتصاد السٌاحى11014

2008هــــــــــــــاردزٌنب جابر سالم. أاالتفاقٌات الدولٌة 11015

2008ســــــــــوفتإٌهاب فتحى عبدالعزٌز.أالتخطٌط العلمى لتنفٌذ المشروعات11016

2008هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دالحكومة اإللكترونٌة فى دول الخلٌج العربى11017

2008هــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دالنظرٌة والتطبٌق– السلوك اإلدارى 11023

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ االقتصاد11024

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. ددراسة الجدوى11025

2008ســــــــــوفتنهلة جابر. دالمكاتب األمامٌة11026

2008ســــــــــوفتنشوى فإاد عطاهللا. دإدارة المكاتب السٌاحٌة 11028

2008ســــــــــوفتعفاف عثمان وآخرون. دالحاسب اآللى11029

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى . دالعمل المكتبى بٌن النظرٌة والتطبٌق11030

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالسلـوك 11031

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالشخصٌة االدارٌة11032

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالمسبولٌة االجتماعٌة لبلدارة 11033

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دمقدمة الحاسوب11034

2007هــــــــــــــاردمحمد حافظ حجازى. دإدارة الموارد البشرٌة11035

2007هــــــــــــــاردمحمد حافظ حجازى. دالمقدمة فى التسوٌق11036

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء األول" بحوث إدارٌة محكمة11037

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء الثانى " بحوث إدارٌة محكمة11038

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء الثالث " بحوث إدارٌة محكمة11039
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2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. د"الجزء الرابع " بحوث إدارٌة محكمة11040

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالتواصل اإلدارى11041

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دإدارة المصارف11043

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالتنسٌق اإلدارى11044

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دالسلوك اإلدارى العبلقات اإلنسانٌة11046

2007هــــــــــــــاردمحمد الصٌرفى. دسٌاسات تسعٌر الدواء11047

2007ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. دإدارة الحفبلت والمإتمرات12034

2007ســــــــــوفتمحمود امٌن زوٌل. أدراسة الجدوى وإدارة المشروعات الصغٌرة11049

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دمبادئ فى المالٌة11050

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دالنقود والبنوك11051

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دمقدمة فى اإلدارة11052

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دإدارة األعمال الدولٌة11053

2006ســــــــــوفتمحمد الصٌرفى وآخرون.دإدارة المشترٌات والمبٌعات والمخازن11054

2006ســــــــــوفتمحمد الصٌرفى وآخرون.داالتصاالت الدولٌة ونظم المعلومات11055

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دإدارة العبلقات العامة11056

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دإدارة الموارد البشرٌة11027

2006ســــــــــوفتأسامة كامل  وآخرون. دأنظمة األرشفة11057

2006ســــــــــوفتأسامة متولى وآخرون.دمبادئ شبكات الحاسب11058

2006ســــــــــوفتأسامة متولى وآخرون.دطرق تدرٌس الحاسب11059

2006ســــــــــوفتعبدالغنى مصطفى وآخرون.دبرمجة حاسب11060

2006ســــــــــوفتعبدالغنى مصطفى وآخرون.دمقدمة فى اإلنترنت11061

2006ســــــــــوفتعبدالغنى مصطفى وآخرون.دالجداول اإللكترونٌة وقواعد البٌانات11062

2006ســــــــــوفتمحمد محمد البسٌونى . دتصمٌم صفحات الوٌب 11045

2007ســــــــــوفتمحمد محمد الخوالنى. دإدارة النشاط اإلنتاجى والعملٌات مدخل التحلٌل الكم11065ً

2007ســــــــــوفتزٌنب جابر عوض.  أاتفاقٌة المشاركة المصرٌة األوروبٌة11066

2003ســــــــــوفتزٌنب جابر عوض. أجداول التزامات مصر طبقاً التفاقٌة الجات11067

2006ســــــــــوفتمحمد حافظ حجازى. دوسابط االتصال الرسمى البٌوقراطٌة والكمبٌوتراطٌة11069

2006ســــــــــوفتمحمد حافظ حجازى. ددعم القرارات فى المنظمات11070

2002ســــــــــوفتعبد الزهرة فٌصل. دمرجعٌات الفكر التنموى11073

2002ســــــــــوفتعبد الزهرة فٌصل. دمنحنى التقلٌد والتجدٌد فى الفكر التنموى 11074
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2000ســــــــــوفتمحمود أمٌن زوٌل. أخطابات األعمال العملٌة 11075

2000ســــــــــوفتمحمود أمٌن زوٌل. أبورصة األوراق المالٌة11076

2012هــــــــــــــاردأحمد الطاهر عبد الرحٌم.دتسوٌق الخدمات السٌاحٌة12062

2012ســــــــــوفتهالة حسن.دالفندقة العبلجٌة12063

2012ســــــــــوفتهالة حسن.دالتغذٌة وقوابم الطعام12064

2011هــــــــــــــاردعماد الدٌن جمال جمعة.دالصحة الفندقٌة12043

2011ســــــــــوفتأسامة راشد وآخرون. دأسس اإلشراف الداخلى فى المإسسات الفندقٌة12048

2011ســــــــــوفتأسامة راشد وآخرون. دأسس التجهٌزات فى المنشآت الفندقٌة12045

2011ســــــــــوفتأسامة راشد وآخرون. دحفظ الغذاء والتخزٌن الفندقى12061

2011ســــــــــوفتأسامة راشد وآخرون. دمدخل لدراسة البٌبة المصرٌة12044

2011ســــــــــوفتمنال شوقى.د,عصمت عدلى .لواء.دمقدمة فى اإلعبلم السٌاحى12050

2011ســــــــــوفتمنال شوقى.دأسس التخطٌط السٌاحى12049

2011ســــــــــوفتمنال شوقى عبد المعطى.دجغرافٌة السٌاحة12047

2011ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. دشراء واستبلم وتخزٌن الخامات الغذابٌة12051

2011ســــــــــوفتهالة حسن السٌد.دفن اعداد الطعام الفندقى12060

2011ســــــــــوفتلمٌاء حفنى.دمقدمة عن شركات السٌاحة ووكاالت السفر12052

2010ســــــــــوفتعماد الدٌن جمال جمعة وآخرون .دسمات تغذٌة الجامعات  بالمنشآت التغذوٌة والضٌافٌة والخدمٌة12038

2010ســــــــــوفتلمٌاء حفنى . اأعمال شركات السٌاحة ووكاالت السفر 12039

2010ســــــــــوفتمنال شوقى عبد المعطى.ددراسة فى مدخل علم السٌاحة 12037

2010ســــــــــوفتمنال شوقى عبد المعطى.داقتصادٌات النقل السٌاحى12040

2010ســــــــــوفتحسنى عبد الرحٌم وآخرون.دفنون وآثار العصر المتؤخر9076

2010ســــــــــوفتفردوس محمد.دالتغذٌة وقوابم الطعام12031

2010ســــــــــوفتفردوس محمد.دفن خدمة المطاعم12032

12041Instituts DeTourisme et d'Hotellerie "langue francaise"2010ســــــــــوفتهدٌل شفٌق.د

2009ســــــــــوفتعماد الدٌن جمال جمعة وآخرون .د" علم وفن"صناعة الضٌافة 12001

2009ســــــــــوفتأسامة راشد  وآخرون. دأسس الصٌانة فى المإسسات الفدقٌة 12002

2009ســــــــــوفتأسامة راشد وآخرون. دأساسٌات فن الطهى الفندقى 12003

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح . داحصاء سٌاحى وفندقى 11006

2008ســــــــــوفتنشوى فإاد . دمحاضرات فى السٌاحة المتواصلة والبٌبة 12004

2008ســــــــــوفتنشوى فإاد . دتنمٌة المبٌعات السٌاحة 12005

السياحـة والفنادق
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2008ســــــــــوفتاٌهاب فتحى عبد العزٌز . أالشراء واالستبلم والتخزٌن فى المنشؤت الفندقٌة 12006

2008ســــــــــوفتاٌهاب فتحى عبد العزٌز . أادارة منشآت القطاع الفندقى 12007

2008ســــــــــوفتأحمد عبدالسمٌع. دعلم االقتصاد السٌاحى11014

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ علم اإلحصاء12008

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. داقتصادٌات السٌاحة12009

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. دمبادئ االقتصاد11024

2008ســــــــــوفتغادة حسن صالح. ددراسة الجدوى11025

2008ســــــــــوفتنهلة جابر. دالمكاتب األمامٌة11026

2008ســــــــــوفتأسامة خالد. دمعالم تارٌخ مصر الفرعونٌة منذ عصر األسرة الواحد والعشرٌن9008

2008ســــــــــوفتعماد الدٌن جمال جمعه. دعلم األغذٌة والمشروبات12033

2008ســــــــــوفتحنان الجمل. دالصٌانة فى المإسسات الفندقٌة12035

2008ســــــــــوفتنشوى فإاد عطا هللا. دإدارة المكاتب السٌاحٌة11028

2008ســــــــــوفتنشوى فإاد عطا هللا. دالتنمٌة السٌاحٌة12010

2008ســــــــــوفتمحمد عبدالفتاح. دآثار مصر الوسطى9009

2008ســــــــــوفتإٌهاب فتحى عبدالعزٌز. أمراقبة األغذٌة فى صناعة الفنادق12011

2008ســــــــــوفتإٌهاب فتحى عبدالعزٌز. أ"دراسة تطبٌقٌة للمشروع السٌاحى"التخطٌط العلمى لتنفٌذ المشروعات 11016

2007ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. دشراء واستبلم الخامات الغذابٌة12021

2007ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. دإدارة الحفبلت والمإتمرات12034

2007ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. دمبادئ صناعة الضٌافة12012

2007ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. داالسس العلمٌة فً تغذٌة الجماعات12013

2007ســــــــــوفتاسبلم فتحً. داحتراف فن الطهً الفندق12014ً

2007ســــــــــوفترمضان مبروك رمضان. دالتجهٌزات الفندقٌة12015

2007ســــــــــوفتمجموعـــةالجغرافٌا السٌاحٌة12016

2007ســــــــــوفتهالة حسن السٌد. دخدمة المطاعم السٌاحٌة12017

2007ســــــــــوفتفردوس محمد. دالفندقة العبلجٌة12018

2007ســــــــــوفتمحمد حجازي. دادارة التسوٌق السٌاحً والفندق12019ً

2007ســــــــــوفتغادة صالح. داقتصادٌات الفنادق12020

2007ســــــــــوفتعلً عبد النبً. دشراء واستبلم الخامات الغذابٌة12022

2006ســــــــــوفتعلى أحمد عبد النبى. دأساسٌات خدمة األغذٌة والمشروبات فى الفنادق والمطاعم 12023

2006ســــــــــوفتعلى أحمد عبد النبى. دخدمة المطاعم السٌاحٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق12024

2005ســــــــــوفتعلى عبد النبى وآخرون. دتغذٌة الجماعات فى المنشآت الفندقٌة12025

2005ســــــــــوفتمحمد حافظ حجازى. دإدارة المنظمات الفندقٌة وظابف المنظمة12026

2005ســــــــــوفتلٌلى محمد صابر. دأساسٌات اإلشراف الداخلى12027

2000ســــــــــوفتسٌد نجم. د"إدارة األقسام ومراقبة األغذٌة بالفنادق " كٌف تصبح فندقٌاً  12028
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2000ســــــــــوفتمحى الدٌن إبراهٌم . داألساسٌات فى تشرٌعات المنشآت والشركات السٌاحٌة12029

1998ســــــــــوفتٌاسٌن الكحلى. دإدارة الفنادق والقرى السٌاحٌة12030

2012ســــــــــوفتصبلح محمود ٌوسف األفندى.دصحة وسبلمة اللحوم13039

2011هــــــــــــــاردالطاهر محمد عبد الحلٌم.د"أحكامها وآثارها الشرعٌة"األعبلف المختلطة بالنجاسات 16166

2010ســــــــــوفتفتحى محمد الشرقاوى. د"دراسة أشكال سطح األرض"أسس علم الجٌمورفولوجٌا 13001

2010هــــــــــــــاردماهر حسن محمود.أطب األعشاب والنباتات الطبٌة بٌن الحقابق العلمٌة والموروث الشعبى13032

2009هــــــــــــــاردمصطفى عبداللطٌف عباسى .دكٌمٌاء المركبات العطرٌة النظرٌة والتطبٌق 15001

2009هــــــــــــــاردمصطفى عبداللطٌف عباسى .د (النظرٌة والتطبٌق )كٌمٌاء المركبات العضوٌة األلٌفاتٌة 15002

2009ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. د"النماذج– اإلجراءات "تقٌٌم التؤثٌرات البٌبٌة للمشروعات 20090

2009ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. د"ضٌف مصر الثقٌل غٌر المرحب بة"السحابة الدخانٌة السوداء 20089

2009ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. دإنظاف البٌبة20088

2009ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. دسلوكٌات بٌبٌة غٌر مرحب بها13023

2008ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. دالمنظور البٌبى فى التخطٌط الزراعى والصناعى 13026

2008ســــــــــوفتعالٌه شعبان. دعلم الحٌوان والبٌطرة8010

2008ســــــــــوفتعماد الدٌن جمعه. دعلم األغذٌة والمشروبات13033

2008ســــــــــوفتإٌهاب فتحى عبدالعزٌز. أمراقبة األغذٌة فى صناعة الفنادق12011

2008هــــــــــــــاردماهر حسن محمود. أ"وقاٌة وشفاء"الطب البدٌل لؤلمومة والطفولة 17042

2008ســــــــــوفتهـدى غرٌـب وآخرون.دالعلــوم الصحٌـة13002

2007ســــــــــوفتكرٌم محمد فرج. دهل غذابً آمن مشاكل الهرمونات والمبٌدات والمواد المسرطنة13003

2007هــــــــــــــاردماهر حسن. أالطب البدٌل وبعض الوصفات العبلجٌة17058

2007ســــــــــوفتعماد الدٌن جمال جمعة. د1اجعل منزلك مصنعاً للمنتجات الغذابٌة   ج 13005

2007ســــــــــوفتعماد الدٌن جمال جمعة. د2اجعل منزلك مصنعاً للمنتجات الغذابٌة   ج 13006

2007ســــــــــوفتعماد الدٌن جمال جمعة. دالطرق المعملٌة المٌكروبولوجٌة13004

2007ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. د"  ادارة االزمات" االنسان المعاصر صانع االزمات 13028

2007ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. د"أفعل وال تفعل " سلسلة إرشادٌة بٌبٌة 13034

2007ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. دقدسٌة البٌبة 13029

2006ســــــــــوفتعمرو البنا وآخرون.دالكٌمٌاء الحٌوٌة15004

2006ســــــــــوفتمصطفى عباسى وآخرون. دالكٌمٌاء التحلٌلٌة وتطبٌقاتها15005

الكيمياء واألغذية والزراعة
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2006ســــــــــوفتاحمد محمد السعٌد.  أتلوث البٌبة وسبل المواجهة13013

2006ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. دممارسات مذلة للبٌبة13033

2005ســــــــــوفتدمصطفى عبداللطٌف عباسىالكٌمٌاء غٌر العضوٌة15006

2005ســــــــــوفتاحمد جابر موسى. دكٌمٌاء نباتات البساتٌن13007

2005ســــــــــوفتعلى أحمد عبد النبى. دمراقبة الجودة –التصنيع  –الزٌوت والدهون الغذابٌة التركٌب 13008

2004ســــــــــوفتعبد الحمٌد عبد هللا. دالفاكهة والخضروات والحبوب فى التراث العربى اإلسبلمى13010

2004ســــــــــوفتالسٌد السٌد وجٌه. دالتكنولوجٌا الحٌوٌة وتطبٌقاتها الزراعٌة13011

2004ســــــــــوفتنادٌة الدقاق. دالطعام غذاء ودواء13036

2004ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. دالتلوث خطر واسع االنتشار مع التعرض لمشكلة السحابة السوداء 13025

2004ســــــــــوفتدمصطفى عبداللطٌف عباسىالكٌمٌاء العضوٌة لعلوم الحٌاة15007

2004ســــــــــوفتدمصطفى عبداللطٌف عباسىحماٌة البٌبة من التلوث 15008

2003ســــــــــوفتٌوسف على لطفى. داألسس االلكترونٌة للتفاعبلت المٌكانٌكٌة15009

2003ســــــــــوفتٌوسف على لطفى. دأساسٌات الكٌمٌاء العضوٌة15010

2003ســــــــــوفتزكرٌا طاحون. دالثقافٌة – السٌاسٌة – بٌبات ترهقها العولمة االقتصادٌة 13027

2002ســــــــــوفتنادٌة الدقاق. دالتداوي بالنباتات وعسل النحل13035

2002ســــــــــوفتمحمد ٌوسف  وآخرون.دالكٌمٌاء الحٌوٌة العامة15011

2012هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى بكٌر.داللحام الكهربابى14014

2012هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى بكٌر.دتارٌخ الطب الصناعى فى مجال اإلنتاج14013

2011هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى.دتكنولوجٌا العمارة والبناء                               14010

2011هــــــــــــــاردمحمد بكٌر مصطفى.دالسبلمة النفسٌة وعبلقتها باألمن الصناعى14012

14011Protective Grounding2010هــــــــــــــاردآسر على زكى.د

14007Solved proplems in:  Engineering Electromagnetics volume 12010هــــــــــــــاردآسر على زكى .د

14008Solved proplems in: Engineering Electromagnetics volume 2  2010هــــــــــــــاردآسر على زكى .د

2010هــــــــــــــاردحسن الكمشوشى.  د, آسر على زكى . دمقدمة فى التوافق الكهرو مغناطٌسى14009

2009هــــــــــــــاردحسن الكمشوشى.  د, آسر على زكى . دالتؤثٌرات الصحٌة للمجاالت الكهرومغنطٌسٌة 14005

الهندسة

Web Site : www.daralwafaa.net 56 E-Mail : dwdpress@yahoo.com



002/0103738822: جوال  - 00203/5404480: تليفاكس  2012معرض القاهرة الدولى للكتاب  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ومكتبة الوفاء القانونية

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .دالقواطع والمصهرات فى شبكات التوزٌع 14004

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .دالتؤرٌض الوقابى والحماٌة من الصواعق 14003

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .دنظم التوزٌع وتنظٌم الجهد 14002

2009هــــــــــــــاردآسر على زكى .داإلضاءة 14001

2006ســــــــــوفتعمرو البرادعى. دأساسٌات الكهرباء واإللكترونٌات11064

2004ســــــــــوفتمحمد أنٌس. أتكنولوجٌا السبلح النووى 14006

2012هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.دالدورات األولٌمبٌة والمجتمع الدولى المعاصر :  ( 1 )الموسوعة العلمٌة 17198

2012هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.دالدورات األولٌمبٌة والمجتمع الدولى المعاصر : ( 2 )الموسوعة العلمٌة 17199

2012هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.دالتنمٌة المستدامة والمحاسبة والمراجعة البٌبٌة فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17191

2012ســــــــــوفتحسن أحمد الشافعى.دالموازنة كآداة للتخطٌط فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17196

2012ســــــــــوفتحسن أحمد الشافعى.دبالمإسسات الرٌاضٌة"أسباب فشلة-اتخاذ القرار-باإلمكانٌات"التخطٌط والتخطٌط اإلستراتٌجى وعبلقته 17195

2012هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.دمعاٌٌر تقٌٌم األداء اإلداري فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة 17212

2012هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى وآخرون.د.أالبحث العلمى وآلٌاتة الفعالة والتطور التكنولوجى فى استثمار التربٌة البدنٌة والرٌاضة17210

2012هــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى وآخرون.د.أالموسعة اإلحصابٌة والتطبٌقات الحاسوبٌة فى بحوث التربٌة البدنٌة والرٌاضة17192

2012هــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى وآخرون.د.أالموسوعة الكاملة فى اإلعداد البدنى للنساء17193

2012هــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى.د.أ"كافة المراحل الدراسٌة"المرشد فى األلعاب الصغٌرة 17188

2012هــــــــــــــاردمحمد جمال الدٌن الكلزة.د"دور الجمعٌات العمومٌة فى تفعٌل الرقابة واتخاذ القرار فى المإسسات الرٌاضٌة"حوكمة المإسسات الرٌاضٌة 17189

2012هــــــــــــــاردرامى سٌد ابراهٌم المصرى.دنموذج مقترح إلنشاء نظام للجودة بالمإسسات الرٌاضٌة17215

2012ســــــــــوفتمصطفى الساٌح.دأدبيات البحث فى التربية البدنية والرياضة: سلسلة المقاالت والدراسات العلمٌة الكتاب الثانى 17204

2012هــــــــــــــاردأبو بكر عونى عطٌة.د" نحو إنشاء منظمة دولٌة مقترحة للسٌاحة الرٌاضٌة"التنظٌم الدولى للسٌاحة الرٌاضٌة 17190

2012هــــــــــــــاردمحمد أحمد محمد كمال.دلجنة تسوٌق مقترحات باالتحادات الرٌاضٌة األولٌمبٌة17194

التربية البدنية والرياضية
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2012هــــــــــــــاردسامح كمال عبد القدر.داإلعبلم وصنع القرار فى المجال الرٌاضى17203

2012هــــــــــــــارددعاء محمد عابدٌن.داستثمار العبلمات التجارٌة فى تسوٌق األنشطة الرٌاضٌة17201

2012هــــــــــــــارددعاء محمد عابدٌن.دتسوٌق خدمات رٌاضة الرماٌة بالقوس والسهم17202

2012هــــــــــــــاردمحمد أحمد عبدة رزق.داستراتٌجٌة تفعٌل االستثمار الرٌاضً فً المإسسات الرٌاضٌة17214

2012هــــــــــــــاردناصر عبد الشافى عبد الرازق.دبرنامج تدرٌبى مقترح لتطوٌر بعض الجوانب المهارٌة والمعرفٌة لناشا تنس الطاولة17200

2012هــــــــــــــاردحمدى أحمد السٌد وآخرون.دالتمرٌنات البدنٌة17208

2012هــــــــــــــاردطارق ربٌع.دتمرٌنات الطاقة الحٌوٌة والعبلج الذاتى17187

2012هــــــــــــــاردرأفت سعٌد هنداوى.دالعملٌات اإلدارٌة لمدارس األنشطة الرٌاضٌة باالندٌة الرٌاضٌة17209

2012هــــــــــــــاردرأفت سعٌد هنداوى.دبرمجة األهداف وتطبٌقاتها فً تحلٌل الوظابف باألندٌة الرٌاضٌة17211

2012هــــــــــــــاردعاطف على عبد المتجلى.دبرنامج تدرٌبً لتنمٌة مستوى األداء الفنً لبعض الحركات الدفاعٌة للعب األرضى فً رٌاضة الجودو17213

2012هــــــــــــــاردعصام الدٌن متولى.د.أ"طبعة مزيدة ومنقحة"االتجاهات الحدٌثة لدراسة مناهج التربٌة الرٌاضٌة 17197

2012هــــــــــــــاردعصام الدٌن متولى.د.أالنشاط المدرسى بٌن النظرٌة والتطبٌق العلمى17205

2012هــــــــــــــاردعصام الدٌن متولى.د.أ"طبعة مزيدة ومنقحة"دراسات ومقاٌٌس فى مجال التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة 17206

2011هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.دالشركات متعددة الجنسٌات فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة17170

2011هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.دتطبٌقات مٌدانٌة معاصرة فى االستثمار والتموٌل فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة: الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17164

2011هــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى.د.أ.ترفع األثقال لٌاقة لجمٌع الرٌاضات17174

2011هــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى وآخرون.د.أ.تالقابلٌة الرٌاضٌة وتشرٌح الحركة17175

2011هــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى.د.أرٌاضة الفروسٌة الحدٌثة وتربٌة الجواد17176

2011هــــــــــــــاردودٌع ٌاسٌن التكرٌتى وآخرون.د.أالمسإلٌة الجزابٌة عن استخدام المنشطات فى المجال الرٌاضى17177

2011هــــــــــــــاردمصطفى الساٌح.دقراءات فى فلسفة التربٌة الرٌاضٌة17172
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2011هــــــــــــــاردعبلء الدٌن حمدى .داستراتٌجٌة تسوٌق خدمات النشاط الرٌاضى17178

2011هــــــــــــــاردمحمد فاروق ٌوسففعالٌة اآلداء الخططى الهجومى فى كرة القدم ومستوى اإلنجاز فى المبارٌات17179

2011هــــــــــــــاردصالح بشٌر سعد.دمقدمة فى بولوجٌا الرٌاضى17165

2011هــــــــــــــاردصالح بشٌر سعد.دالقوام وسبل المحافظة علٌة17166

2011هــــــــــــــاردصالح بشٌر سعد.دعلم وظابف األعضاء فى المجال الرٌاضى17167

2011هــــــــــــــاردعمر نصر هللا قشطة.دالمدرب الرٌاضى من خبلل معاٌٌر الجودة الشاملة: الموسوعة العلمٌة الرٌاضٌة 17168

2011هــــــــــــــاردعمر نصر هللا قشطة.داستراتٌجٌة تطبٌق إدارة الجودة الشاملة للتدرٌب الرٌاضى17169

2011هــــــــــــــاردأبو بكر عونى عطٌة.دالتخطٌط للموارد السٌاحٌة الرٌاضٌة17180

2011هــــــــــــــاردعابشة عبد المولى.داإلصدارات الفنٌة واإلدارٌة لئلتحاد الدولى للجمباز17181

2011هــــــــــــــاردأحمد البٌومى على.د"فى منظومة اإلعداد المتكامل للفرق الرٌاضٌة"اإلعداد المهنى والتوصٌف الوظٌفى لؤلخصابى النفسى الرٌاضى 17182

2011هــــــــــــــاردعبد هللا عبد الحلٌم وآخرون.د"تطبٌقات-مبادئ-مفاهٌم"المهارات التدرٌسٌة والتدرٌب المٌدانى فى ضوء الواقع المعاصر للتربٌة الرٌاضٌة 17171

2011هــــــــــــــاردعفاف عثمان عثمان.دالحركة هى مفتاح التعلم17185

2011هــــــــــــــاردمحمد أحمد فإاد رشوان.دبرنامج تدرٌبى لبعض مهارات الخنق وأثرة على مستوى اآلداء لدى العبى الجودو17184

2011هــــــــــــــاردمحمد حسٌن عبد المنعم.دطرق تدرٌس األلعاب الجماعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق17186

2011ســـــــــوفتعصام الدٌن متولً عبد هللا.د"طبعة مزٌدة ومنقحة"علم الحركة والمٌكانٌكا الحٌوٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق 17068

2011ســـــــــوفتعصام الدٌن متولى عبدهللا.د"طبعة مزٌدة ومنقحة"مدخل فى أسس وبرامج التربٌة الرٌاضٌة 17069

2011ســـــــــوفتعصام الدٌن متولً عبد هللا.د"طبعة مزٌدة ومنقحة"طرق تدرٌس التربٌة البدنٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق 17070

2011هــــــــــــــاردعبد الرحمن عبد العظٌم سٌف .دالتدريب الرياضى للمالكمين: الموسوعة العلمٌة دراسات تطبٌقٌة فى مجال التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة 17173

2010هــــــــــــــاردعبد الرحمن عبد العظٌم سٌف .دالتغيرات البيوكميائية للتدريب المستمر والفترى للمالكمين: الموسوعة العلمٌة دراسات تطبٌقٌة فى مجال التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة 17158

2010هــــــــــــــاردعبد الرحمن عبد العظٌم سٌف.داللياقة الفسيولوجية للمالكمين: الموسوعة العلمٌة دراسات تطبٌقٌة فى مجال التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة 17159

2010هــــــــــــــاردعبد الرحمن عبد العظٌم سٌف .دلتغيرات البيوكميائية للرياضينا:   الموسوعة العلمٌة دراسات تطبٌقٌة فى مجال التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة17160

Web Site : www.daralwafaa.net 59 E-Mail : dwdpress@yahoo.com



002/0103738822: جوال  - 00203/5404480: تليفاكس  2012معرض القاهرة الدولى للكتاب  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ومكتبة الوفاء القانونية

2010هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.داللوجٌستسات فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة17001

2010هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى.دتطبيقات معاصرة فى اإلدارة فى التربية البدنية والرياضية: الموسوعة العلمٌة لبلدارة الرٌاضٌة 17161

2010هــــــــــــــاردنادى أحمد على.داستراتٌجٌة اعداد البطل األولٌمبى 17157

2010هــــــــــــــاردمحمود حسن عبد هللا.دمعاٌٌر إدارة الدورات الرٌاضٌة والبطوالت العالمٌة17162

2010هــــــــــــــاردطارق ربٌع.د"رٌاضة الكركونج– رٌاضة التاٌجى "الدلٌل العلمى للطب الصٌنى فى المجال الرٌاضى 17155

2010ســـــــــوفتمحمد حسٌن.د, منتصر ابراهٌم .دطرق تدرٌس الرٌاضات المابٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق17153

2010هــــــــــــــاردكمال رحب سلٌمانالموسوعة العلمٌة للكشافة البحرٌة17002

2010هــــــــــــــاردماهر حسن محمود.أطب األعشاب والنباتات الطبٌة بٌن الحقابق العلمٌة والموروث الشعبى13032

2009هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى . دالمسبولٌة القانونٌة لموت أبطال الشطرنج بالمبلرٌا 17003

2009هـــــــــــــــاردحسن الشافعى.د,علٌة عبد المنعم حجازى. داستراتٌجٌة للتسوٌق الرٌاضى واالستثمار بالمإسسات الرٌاضٌة المختلفة  فى ضوء التحوالت االقتصادٌة العالمٌة المعاصرة17004

2009هــــــــــــــاردحسن احمد الشافعى . دمتطلبات تطبٌق الحوكمة بالمإسسات الرٌاضٌة فى المجتمعٌن المصرى والعربى17005

2009هــــــــــــــاردحسن احمد الشافعى . دفى التربٌة البدنٌة و الرٌاضة– الفرنشاٌز – الوٌبو – التربس 17006

2009هــــــــــــــاردحسن احمد الشافعى . دالحوكمة فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17007

2009هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعً وآخرون. داستراتٌجٌة لؤلحتراف الرٌاضى بالمإسسات الرٌاضٌة17008

2009هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعً وآخرون. دمبادئ البحث العلمى فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة والعلوم االجتماعٌة17009

2009هــــــــــــــاردعصام الدٌن متولى . دكٌفٌة إعداد بحث أو دراسة فى مجال التربٌة البدنٌة والرٌاضة17010

2009ســـــــــوفتمجدى محمود فهٌم . داالسس العلمٌة والعملٌة لطرق التدرٌس17011

2009ســـــــــوفتمنى عبد الحلٌم . داالتجاهات البحثٌة المعاصرة فى علم النفس الرٌاضى17012

2009ســـــــــوفتمنى عبد الحٌلم . د"تطبٌقات– مفاهٌم "مدخل الصحة النفسٌة فى المجال الرٌاضى 17013

2009ســـــــــوفتمصطفى الساٌح . دأدبيات البحث فى تدريس التربية الرياضية :سلسلة المقاالت والدراسات العلمٌة الكتاب األول 17014

2009هــــــــــــــارداحمد عبد الحمٌد عمارة  وآخرون. داسس التدرٌب فى المصارعة17015

2009ســـــــــوفتمحمد فتحى الكردانى وآخرون. دانقاذ الغرقى17016
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2009هــــــــــــــاردنادى أحمد على . درإٌة مستقبلٌة للنهوض برٌاضة الجودو فى الوطن العربى17017

2009ســـــــــوفتمصطفى الساٌح و آخرون. داالختبار األوربى للٌاقة البدنٌة ٌورفٌت17018

2009ســـــــــوفتمحمودعبدالبصٌرالجارحى .دتعدٌل بعض مواد قانون نقابة المهن الرٌاضٌة إلنشاء شعبة التروٌح17019

2009ســـــــــوفتمحمد حسٌن عبد المنعم . دتدرٌس السباحة فى مناهج التربٌة الرٌاضٌة17020

2009ســـــــــوفتمحمد حسٌن عبد المنعم . دمناهج التربٌة البدنٌة الرٌاضة للمعاقٌن بصرٌا وذهنٌا17021

2009ســـــــــوفتكمال رجب سلٌمان . أالكشافة ممارسة للدٌمقراطٌة17022

2009ســـــــــوفتكمال رجب سلٌمان . أالكشافة تهذٌب للنفس17023

2009ســـــــــوفتعلٌاء محمد سعٌد عزمى . دالحدٌث فى تدرٌب رٌاضة الهوكى17025

2008هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى. دالرٌاضة والقانون فلسفة التربٌة الرٌاضٌة وتارٌخهـا17026

2008ســـــــــوفتهدى حسن، ماهر حسن.دالتروٌح وأهمٌته فى التوافق النفسى واالجتماعى لمتحدى اإلعاقة الذهنٌة17027

2008ســـــــــوفتأمٌرة حسن، ماهر حسن.داالتجاهات الحدٌثة فى علم التدرٌب الرٌاضى17030

2008ســـــــــوفتزهران السـٌدالمهارة الفنٌة فى كرة القدم17032

2008ســـــــــوفتكرٌم محمد الحكٌم. دالرٌشة الطاٌرة بٌن الدراسة والتطبٌق17035

2008ســـــــــوفتطارق محمد رحاب. دكرة الٌد–األداء الخططى الهجومى قبل وبعد الوقت المستقطع17036

2008ســـــــــوفتمحمد عبدالواحد حجازىاأللعاب فى أدب العرب5024

2008ســـــــــوفتهالة مصطفى ابراهٌم.دفسٌولوجٌة قلق المنافسة الرٌاضٌة17038

2008ســـــــــوفتمجمـــــوعةطرق وأسالٌب التدرٌس فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة17041

2008هــــــــــــــاردماهر حسن. أالطب البدٌل لؤلمومة والطفولة وقاٌة وشفاء17042

2008ســـــــــوفتمجمــــوعةجامعة اإلسكندرٌة– مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 0

2008هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعً. داإلدارة االستراتٌجٌة والتخطٌط االستراتٌجً فً التربٌة الرٌاضٌة17043

2007ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعً. داالعبلم الرٌاضً وآلٌاته كحق من حقوق االنسان فً الرٌاضة17044

2007هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعً. دنظام مشروعات البناء الملكٌة التشغٌل فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: الموسوعة العلمٌة القتصادٌات الرٌاضة 17045

2007ســـــــــوفتزهران السٌد. أالدفاع والوسط فً كرة القدم17046

2007ســـــــــوفتطارق علً ابراهٌم. دفسٌولوجٌا رٌاضة كبار السن تمرٌنات التاٌجً الصٌنٌة17047

2007ســـــــــوفتفراج توفٌق. دتمرٌنات جمل العروض الرٌاضٌة بالعصا والكرة17048

2007ســـــــــوفتمجمـــــوعةأضواء على مناهج التربٌة الرٌاضٌة17049

2007ســـــــــوفتمصطفى الساٌح. دموسوعة األلعاب الصغٌرة17050

2007ســـــــــوفتمصطفى الساٌح. دفلسفة التربٌة الرٌاضٌة17051

2007ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالمداخل المعاصرة فى إدارة األفراد فى التربٌة البدنٌة 17052

2007ســـــــــوفتمصطفى الساٌح. دعلم االجتماع الرٌاض17053ً

2007ســـــــــوفتمصطفى الساٌح. دالرٌاضة والتربٌة االجتماعٌة17054

Web Site : www.daralwafaa.net 61 E-Mail : dwdpress@yahoo.com



002/0103738822: جوال  - 00203/5404480: تليفاكس  2012معرض القاهرة الدولى للكتاب  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ومكتبة الوفاء القانونية

2007ســـــــــوفتمحمد محمود عبد السبلم. دالجمباز للمبتدبٌن17055

2007ســـــــــوفتنوال ابراهٌم شلتوت وآخرون.د1طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة أساسٌات فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة ج17056

2007ســـــــــوفتنوال ابراهٌم شلتوت وآخرون.د2طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة التدرٌس للتعلٌم والتعلم ج17057

2007هــــــــــــــاردماهر حسن. أالطب البدٌل وبعض الوصفات العبلجٌة17058

2007ســـــــــوفتوفاء دروٌش. داسهامات علم النفس الرٌاضى فى االنشطة الرٌاضٌة17059

2007ســـــــــوفتوفاء دروٌش. ددراسات وتطبٌقات علمٌة فً مجال علم النفس الرٌاض17060ً

2007ســـــــــوفتمجموعـــةأصول التربٌة ونظم التعلٌم17061

2007ســـــــــوفتعماد الدٌن جمعة. دالصحة العامة17062

2007ســـــــــوفتعفاف عثمان. دطرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة17063

2007ســـــــــوفتكمال رجب سلٌمان. أالكشافة صدق فى القول وإخبلص فى العمل17065

2006ســـــــــوفتكمال رجب سلٌمان.أالكشاف المعٌن إنسان أمٌن17071

2006ســـــــــوفتهدى حسن وآخرون.دالمنهج الشامل لحركة الكشافة والمرشدات17072

2006ســـــــــوفتٌوسف الزم كماش وأخرون. داألسس الفسٌولوجٌة للتدرٌبات فى كرة القدم17075

2006ســـــــــوفتعمرو قشطة. داالتجاهات الحدٌثة للتدرٌبات الرٌاضٌة باالتحاد17077

2006ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. داالسـتثـمــــــار والــتسـوٌــــــق فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: الموسوعة العلمٌة القتصادٌات الرٌاضة17078

2006ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. ددراسات الجدوى والمشروعات الصغٌرة فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: الموسوعة العلمٌة القتصادٌات الرٌاضة 17079

2006ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالخصخصة اإلدارٌة والقانونٌة فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: الموسوعة العلمٌة القتصادٌات الرٌاضة17080

2006ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالتموٌل والتؤجٌر التموٌلى فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: الموسوعة العلمٌة القتصادٌات الرٌاضة17081

2006هــــــــــــــاردحسن أحمد الشافعى. دمعاٌٌر تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فى المإسسات الرٌاضٌة بالمجتمع العربى17082

2006ســـــــــوفتكمال رجب سلٌمان.أالركابز األساسٌة فى الحركة الكشفٌة17083

2006ســـــــــوفتكمال رجب سلٌمان.أالمثل فى حركة الكشافة17084

2006ســـــــــوفتكمال رجب سلٌمان.أالتقالٌد الكشفٌة والبحرٌة17085

2006ســـــــــوفتصدٌقة محمد شكرى. دأهداف التربٌة الرٌاضٌة بمرحلة التعلٌم االبتدابى ودورها فى تحقٌق فلسفة المجتمع17086

2006ســـــــــوفترشٌدة محمد العزبى. دالمتغٌرات الفسٌولوجٌة لحكام كرة السلة أثناء المبارٌات17087

2006ســـــــــوفتنسٌمة محمود والى. داالكتشاف الموجه وتدرٌس مهارات الكرة الطابرة وآثارها على التحصٌل17088

2006ســـــــــوفتخٌرٌة إبراهٌم السكرى. د"األسوٌاء وذوى االحتٌاجات الخاصة فى الرٌاضة"المهارات األساسٌة لرٌاضى األطفال 17089

2006ســـــــــوفتمعتز عبد الجواد مصطفى. دشبكة التطوٌر التنظٌمى فى المإسسات الرٌاضٌة17090

2006ســـــــــوفتعبلء الدٌن محمد علٌوة. د"منشطات واستعادة شفاء " الصحة الرٌاضٌة  17091

2006ســـــــــوفتعبلء الدٌن محمد علٌوة. دتأهيل رياضى وتغذية –التربٌة الصحٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة 17092

2006ســـــــــوفتخالد عبد الحمٌد شافع. دمنظور علم الحركة للبدء فى مسابقات العدو17094

2006ســـــــــوفتٌسرٌة إبراهٌم موسى. دالعملٌات النفس حركٌة فى الجمباز اإلٌقاعى فى المرحلة االبتدابٌة17095

2006ســـــــــوفتعبد المحسن جمال الدٌن.دتؤثٌر إدراة المبارٌات على التغٌرات البٌولوجٌة لمدربى كرة الطــابرة17096

2006ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالمنظور القانونى عامة والقانون اإلدارى فى الرٌاضة  التشرٌعات فى التربٌة البدنٌة17097
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2005ســـــــــوفتٌوسف الزم، قاسم لزام.دأسس التعلم والتعلٌم فى كرة القدم17098

2005ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. د"فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة عن الشرٌعة اإلسبلمٌة"حقوق اإلنسان وقانون الطفل 17099

2005ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. داالتصال فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17100

2005ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالتعليق فى التربية البدنية والرياضية –الحديث–المقال–الخبر17101

2005ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالمنظور القانون عامة والقانون الدولى فى الرٌاضة التشرٌعات فى التربٌة البدنٌة17102

2005ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالمنظور القانونى عامة والقانون المدنى فى الرٌاضةالتشرٌعات فى التربٌة البدنٌة17103

2005ســـــــــوفتمحمد حازم أبو ٌوسف. دأسس اختٌار الناشبٌن فى كرة القدم17104

2005ســـــــــوفتنسٌمة محمود والى. داستخدام أسلوب النظم لتعلٌم مهارات الكرة الطابرة17105

2005ســـــــــوفتنسٌمة محمود والى. داستراتٌجٌة تعلٌم مهارات الكرة الطابرة17106

2005ســـــــــوفتفراج توفٌق. دالموروثات الشعبٌة فى المملكة العربٌة السعودٌة17107

2005ســـــــــوفتفراج توفٌق. دأهمٌة التمرٌنات البدنٌة فى عبلج وإصبلح العٌوب والتشوهات القوامٌة17108

2004ســـــــــوفتفراج توفٌق . د(1)موسوعة األلعاب النواحى الفنٌة لمسابقات الوثب والقفز 17109

2004ســـــــــوفتفراج توفٌق. د(2)موسوعة األلعاب النواحى الفنٌة لمسابقات الدفع والرمى 17110

2004ســـــــــوفتفراج توفٌق. د(3)موسوعة األلعاب النواحى الفنٌة لمسابقات العدو والجرى  الحجز والموانع 17111

2004ســـــــــوفتفراج توفٌق. د"موسوعة بولوجٌا الرٌاضة كٌمٌاء اإلصابة العضلٌة والمجهود البدنى للرٌاضٌٌن17112

2004ســـــــــوفتفراج توفٌق. دأهمٌة التمرٌنات البدنٌة فى تحفٌز وتقوٌة الطاقة الجنسٌة17113

2004ســـــــــوفتفراج توفٌق. دأهمٌة التمرٌنات البدنٌة للحامل لجمالك لرشاقتك17114

2004ســـــــــوفتنبٌل محمد إبراهٌم. دالضوابط القانونٌة والمنافسة الرٌاضٌة17115

2004ســـــــــوفتمصطفى الساٌح. دالمنهج التكنولوجى وتكنولوجٌا التعلٌم والمعلومات فى التربٌة الرٌاضٌة17116

2004ســـــــــوفتمصطفى الساٌح. دتكنولوجٌا إعداد وتؤهٌل معلم التربٌة الرٌاضٌة17117

2004ســـــــــوفتأشرف سمٌر المٌدانى. دالسٌاحة الرٌاضٌة فى مصر17118

2004ســـــــــوفتمحمد سعٌد عزمى. داستخدام أسلوب تحلٌل النظم لتطوٌر منهج التربٌة الرٌاضٌة فى مرحلة التعلٌم األساسى17119

2004ســـــــــوفتمحمد سعٌد عزمى. دأسالٌب تطوٌر وتنفٌذ درس التربٌة الرٌاضٌة فى مرحلة التعلٌم األساسى17120

2004ســـــــــوفتهنٌة محمود الكاشف. ددور التربٌة الرٌاضٌة فى تنمٌة الوعى السٌاسى17121

2004ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالتحلٌل اإلحصابى فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17122

2004ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. د"الماجستير الدكتوراة –مبادىء عامة تطبٌقات رٌاضٌة "معاٌٌر نقد الرسابل العلمٌة  17123

2004ســـــــــوفتعمر نصر هللا قشطة. دالتخطٌط االستراتٌجى لبلتحادات الرٌاضٌة الفلسطٌنٌة لقطاع البطولة17124

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.دنظرٌات اإلدارة وتطبٌقاتها : ( 1)الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17125

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.دالتخطٌط فى المجال الرٌاضى : ( 2)الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17126

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.دالتنظٌم فى المجال الرٌاضى : ( 3 )الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17127

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.داالتصاالت وتقوٌم األداء-التحفٌز-القٌادة-التوجٌه : ( 4 )الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17128

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.دالرقابة وعملٌة اتخاذ القرار فى المجال الرٌاضى : ( 5 )الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17129
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2003ســـــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.دالتموٌل فى المجال الرباضى– التسوٌق – التنمٌة اإلدارٌة - العبلقــات العامة   : ( 6 )الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17130

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.داإلمكانٌات والمنشآت فى المجال الرٌاضى : ( 7 )الموسوعة العلمٌة لئلدارة الرٌاضٌة 17131

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.دإدارة المنافسات والبطوالت والدورات الرٌاضٌة17132

2003ســـــــــوفتحسن الشافعى.د,ابراهٌم عبدالمقصود.دالقٌادة اإلدارٌة فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17133

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. د1القوانٌن واللوابح التنظٌمٌة واإلدارٌة للنقابات ج: (1)التشرٌعات فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17134

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. د2القوانٌن واللوابح التنظٌمٌة واإلدارٌة للنقابات ج: (2)التشرٌعات فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17135

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. د3القرار اإلدارى والقانونى فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة ج: (3)التشرٌعات فى التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة17136

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالتخطٌط للقوى العاملة والموارد البشرٌة فى المإسسات الرٌاضٌة17137

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دتطبٌقات مٌدانٌة للعبلقات العامة فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17138

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالنقد فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17139

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. داإلعبلم فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17140

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دإدارة الجودة الشاملة فى التربٌة البدنٌة والرٌاضة17207

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالتنظٌم الدولى للعبلقة الرٌاضٌة محاولة إلنشاء منتظم كروى دولى17141

2003ســـــــــوفتحسن أحمد الشافعى. دالمنظور القانونى عامة والجنابى فى الرٌاضة17142

2003ســـــــــوفتأٌمن محمد الهنداوى. د"وسائل االتصال –احتياجاتها  –أهدافها  –تحلٌلها " برامج التلٌفزٌون المصرى الرٌاضٌة والوعى الرٌاضى17143

2003ســـــــــوفتمحمد جمال الدٌن. دالتوصٌف الوظٌفى للعاملٌن بالجهازٌن الفنى واإلدارى فى كرة السلة17144

2002ســـــــــوفتمصطفى الساٌــح. دالتربٌة العملٌة بـٌن النظرٌة والتطبٌق17145

القـــــانون والشريعة اإلسالمية
2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أنظرٌة المصلحة فى الطعن الجنابى16258

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أتكٌٌف الواقعة وماٌثٌره من مشكبلت فى نطاق التقسٌم الثبلثى للجرابم16248

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أمركز الدعوى المدنٌة أمام القضاء الجنابى16264

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالقبض والتفتٌش فى جوانبهما العملٌة الهامة16247

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالطعن فى الحكم بإعتبار المعارضة كؤن لم تكن16259

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أتنازع اإلختصاص فى المواد الجنابٌة16249

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالطعن فى أوامر اإلحالة واألوامر بؤال وجة القامة الدعوى16261
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2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أالرقابة على الدستورٌة والشرعٌة فى المواد الجنابٌة16262

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أاستظهار القصد فى القتل العمد16263

2012هــــــــــــــاردرإوف عبٌد.د.أحق الدفاع أمام القضاء الجنابى16266

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أدعوى الببلغ الكاذب فى جانبها العملٌة16265

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أالعذر القهرى وماٌثٌرة من بحث فى اإلجراءات الجنابٌة16267

2012ســـــــــوفترإوف عبٌد.د.أ"الٌجوز النقض حٌث الٌجوز اإلستبناف"الصلة بٌن جواز اإلستبناف وجواز النقض 16260

2012هــــــــــــــاردعصمت عدلى.د.لواءالشرطة المجتمعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق16208

2012هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أالمحاماة علم وفن وعمل16269

2012هــــــــــــــاردعبد هللا أحمد السٌد خلف.د.مستشارنظرٌة الدفاع القضابى عن الدولة16207

2012هــــــــــــــاردجمال شعبان حسٌن على.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون الوضعى"انقضاء الدعوى الجنابٌة 16218

2012هــــــــــــــاردعبد العزٌز محمد محسن.د"دراسة مقارنة" حقوق اإلنسان فً اإلجراءات الجنابٌة مرحلة ماقبل المحاكمة فً الفقة اإلسبلمى والقانون الوضعى16278

2012هــــــــــــــاردعبد العزٌز محمد محسن.د"دراسة مقارنة"تحدٌات تطبٌق التشرٌع الجنابى اإلسبلمى 16279

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.د"دراسة حال المساهمة الجنابٌة بالتحرٌض الصورى" السلوك اإلجرامى للمحرض الصورى 16221

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دسلوكٌات إجرامٌة نراها فى حٌاتنا الٌومٌة 16228

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دالسلوك اإلجرامى المعقد16229

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دالسلوك اإلجرامى الجنسى16230

2012هــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه.دالسلوك اإلجرامى للمجرم المعنوى16231

2012هــــــــــــــاردسٌف رجب قزامل.د.أالجناٌة على الجنٌن وعقوبتها16210

2012هــــــــــــــارددالل ابراهٌم محمد ابرهٌم.أأثر العقوبة على األموال فً حدي الحرابة والردة16268

2012هــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن عوض.دالسرقة بٌن التجرٌم والعقوبة فى الشرٌعة اإلسبلمٌة16193

2012هــــــــــــــاردإٌمان مختار مصطفى/إعدادالخبلٌا الجذعٌة16202

2012هــــــــــــــاردفرج محمد محمد سالم.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون الوضعى"وسابل اإلخصاب الطبى المساعد وضوابطة 16267
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2012هــــــــــــــاردعبد الفتاح أحمد أبو كٌلة.د"دراسة فقهٌة طبٌة قانونٌة معاصرة"الفحص الطبى قبل الزواج واألحكام الفقهٌة المتعلقة بة فً منظور الفقة اإلسبلمى 16277

2012هــــــــــــــاردجمال مهدى محمود األكشة.د  والخاص بإلزام الزوجٌن بالفحص الطبى قبل الزواج2008 لسنة 126موقف الشرٌعة اإلسبلمٌة من التعدٌل الجدٌد الوارد بالقانون رقم 16217

2012هــــــــــــــاردوابل أنور بندق.أ, مصطفى كمال طه .د.أ"البحرينى-القطرى-الليبى-األردنى-السعودى-الكويتى-اللبنانى-اإلنجليزى-الفرنسى-المصرى"التؤمٌن البحرى فى القوانٌن 16237

2012هــــــــــــــاردوابل أنور بندق.أ, مصطفى كمال طه .د.أالتوحٌد الدولى للقانون البحرى16242

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دأسباب استحقاق الربح فى الفقة اإلسبلمى16232

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد أحمد أبو طه.د"أسبابة وأثرة على الفرد والمجتمع فً العصر الحدٌث"التضخم النقدى 16270

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد أحمد أبو طه.دالوسابل الشرعٌة لمكافحة التضخمات النقدٌة16271

2012هــــــــــــــاردالسٌد ابراهٌم سعد على.أ"الجمعٌات األهلٌة ودورها فً التكامل اإلجتماعى وأثرها على األمة اإلسبلمٌة"البنوك اإلسبلمٌة 16272

2012هــــــــــــــاردأحمد محمد محمد أبوسعده.دضمانات وحوافز االستثمار الزراعى16204

2012هــــــــــــــاردشٌماء حامد جاب هللا/اعدادالمعامبلت المالٌة فى العقود اإلسبلمٌة16205

2012هــــــــــــــاردعبد الحكٌم مصطفى الشرقاوى.د"العولمة المالٌة وامكانات التحكم"عدوى األزمات المالٌة 16257

2012هــــــــــــــاردصبرى مصطفى حسن السبك.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة الغسبلمى والقانون الوضعى""وضماناتة-ماهٌتة"البٌع بالتقسٌط كصورة من صور البٌع التجارٌة الخاصة 16236

2012هــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن عوض.د"دراسة مقارنة"عقد البٌع 16215

2012هــــــــــــــاردصبرى مصطفى حسن السبك.د"دراسة مقارنة"النظام القانونى لتحول الشركات 16243

2012هــــــــــــــاردصبرى مصطفى حسن السبك.د"دراسة مقارنة"دعوى المنافسة غٌر المشروعة كوسٌلة قضابٌة لحماٌة المحل التجارى 16256

2012هــــــــــــــاردناصر أحمد ابراهٌم النشوى.د.أموقف الشرٌعة اإلسبلمٌة من عملٌة الخصم التى تجرٌها البنوك على األوراق التجارٌة16203

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دبٌان أخطاء المشككٌن فى حرمة بعض أنواع الربا المإثرة فى عقود تنمٌة المال16211

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دحكم العقد غٌر المسمى فى الفقة اإلسبلمى16212

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دخصابص عقود تنمٌة المال فى الفقة اإلسبلمى16213

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دالكلٌات التى ٌرجع إالٌها حكم العقد فى الفقة اإلسبلمى16222

Web Site : www.daralwafaa.net 66 E-Mail : dwdpress@yahoo.com



002/0103738822: جوال  - 00203/5404480: تليفاكس  2012معرض القاهرة الدولى للكتاب  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ومكتبة الوفاء القانونية

2012هــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.دالبغى وأحكامة فى الفقة اإلسبلمى16234

2012هــــــــــــــاردمحمود محمد عوض.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون المدنى"هبلك المعقود علٌة 16241

2012هــــــــــــــاردعمر إبراهٌم حمروش.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون المدنى"البناء فى ملك الغٌر 16214

2012هــــــــــــــاردد؟جهاد محمود األشقر"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون المدنى"هبة المنافع 16240

2012هــــــــــــــاردسٌد عبد هللا محمد خلٌل.أ"دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعى والفقة اإلسبلمى"الحق فى الترجمة 16219

2012هــــــــــــــاردوابل أنور بندق.أ"طبعة ثانية مزيدة ومنقحة" ... "نصوص القانون الدولى اإلسالمى للحرب-المحكمة الجنائية الدولية-قواعد الحرب-جرائم الحرب واإلبادة الجماعية"موسوعة القانون الدولى للحرب16235

2012هــــــــــــــاردعلى بن محمد بن رمضان.دتنبٌة الغافل والنابم ألحكام االسرى والغنابم16273

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أفلسفة العبلقات الدولٌة16223

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أالعبلقات الدولٌة فى الفكر السٌاسى الغربى16224

2012هــــــــــــــاردهبــة هللا أحمد خمٌـس        .أ"تعاون أم صراع أم توازن قوى"العبلقات الدولٌة فى الدول الغربٌة 16226

2012هــــــــــــــاردخالد السٌد محمود المرسى.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمة والقانون الدولى العام"الحماٌة الدبلوماسٌة للمواطنٌن فً الخارج 16275

2012هــــــــــــــاردالسٌد عبد المنعم حافظ.دالتعرٌف بالقانون الدولى الخاص16238

2012هــــــــــــــاردالسٌد عبد المنعم حافظ.دأحكام تنظٌم الجنسٌة16239

2012هــــــــــــــاردٌاسر أحمد عمر الدمهوجى.دحقوق الطفل وأحكامه فى الفقة اإلسبلمى 16206

2012هــــــــــــــاردسٌف رجب قزامل.د.أ"دراسة مقارنة"العاقلة فى الفقة اإلسبلمى 16209

2012هــــــــــــــاردسٌف رجب قزامل.د.أ"دراسة فقهٌة مقارنة"الضٌافة 16233

2012هــــــــــــــاردعلى بن محمد بن رمضان.دأحكام الجنٌن من النطفة إلى االستهبلل16216

2012هــــــــــــــاردرشدى شحاتة أبو زٌد.دشروط ثبوت حق الحضانة فى الفقة اإلسبلمى وقانون األحوال الشخصٌة16220

2012هــــــــــــــاردنهلة عبد الفتاح.داآلثار المترتبة على الوطء المحرم للمرأة16189

2012هــــــــــــــاردناصر أحمد ابراهٌم النشوى.د.أ"دراسة تؤصٌلٌة فقهٌة مقارنة"موقف الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون من الخلوة واآلثار المترتبة علٌها 16227
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2012هـــــــــــــــاردالسٌد عبد الصمد ٌوسف.د.مسنشار"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون الوضعى"الحق بٌن البقاء الدابم والسقوط بالتقادم 16274

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة تطبٌقٌة " تسبٌب الحكم القضابى 16109

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"والوقتٌة , الموضوعٌة " خصوصٌات منازعات تنفٌٌذ األحكام 16110

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة تؤصٌلٌة وتحلٌلٌة " نطاق الدعوى القضابٌة فى خصومة اإلستبناف 16111

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة تحلٌلٌة وتطبٌقٌة " اصدار الحكم القضابى على ضوء الفقة وأحكام القضاء 16112

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"فى ضوء الفقة وأحكام القضاء " أعوان القضاء 16113

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دنظام القضاء المدنى ونظرٌة اإلختصاص وفقاً لقانون المرافعات المصرى16114

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دالنظام القانونى ألوامر وأحكام القضاء وطرق الطعن فٌها وفقاً لقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة16115

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.داجراءات الحجز وآثارة العامة16116

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دالحصانة القضابٌة والحصانة التنفٌذٌة المعترف بها لؤلشخاص اإلعتبارٌة الدولٌة16161

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.دحاالت انعدام الحجٌة القضابٌة16197

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"دراسة مقارنة"النظام القانونى لدعوى بطبلن حكم التحكٌم16198

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.داإلتجاهات النظرٌة والحلول الوضعٌة فى تحدٌد التنظٌم اإلجرابى لخصومة التحكٌم16199

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"مدى ثبوت الوالٌة التحكٌمٌة للمحكم فى المسابل الفرعٌة,تعدٌل العنصر الشخصى فى خصومة التحكٌم,بداٌة ونهاٌة والٌة المحكم على الدعوى التحكٌمٌة"الحدود الزمنٌة والموضوعٌة لوالٌة المحكم على الدعوى التحكٌمٌة16200

2011هـــــــــــــــاردمحمود التحٌوى.د"إعبلنة ومدى سرٌتة,وبٌاناتة,كتابتةولغتة""ماهٌة حكم التحكٌم اإللٌكترونى وكٌفٌة الوصول إلٌة-ماهٌة التجارة اإللٌكترونٌة والتحكٌم اإللٌكترونى"حكم التحكٌم اإللٌكترونى16201

2011هـــــــــــــــاردمحمد شهاب.أقوانبن التحكٌم غى الدول العربٌة16178

2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دالتحكٌم الدولى16120

2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أمكــافحة اإلرهـــــــــــاب16169

2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أ"فى ظل اتفاقية األمم المتحده لمكافحة الفساد"وعالقتها بالجريمة على المستوى المحلى واإلقليمى والعربى والدولى  الحوكمة ومكافحة الفساد اإلدارى واالوظيفى16170

2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أالجرٌمة اإللٌكترونٌة والمعلوماتٌة والجهود الدولٌة والمحلٌة لمكافحة جرابم الكمبٌوتر واإلنترنت16171
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2011هـــــــــــــــاردأمٌر فرج ٌوسف.أالجدٌد فى التوقٌع اإللٌكترونى  والحجة القانونٌة للتوقٌع اإللٌكترونى فى كافة المعامبلت اإللٌكترونٌة16172

2011هـــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاإلرهاب الفكرى فى الفكر الغربى والدعوة الى السبلم العالمى16146

2011هـــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أاالرهاب والصراع والعنف فى الدول العربٌة16144

2011هـــــــــــــــاردهبة هللا أحمد خمٌس.أ"السٌادة -الحرب والسبلم-العبلقات الدولٌة-اإلرهاب" موقف اإلسبلم من أخطر وأهم القضاٌا العالمٌة المعاصرة16147

2011هـــــــــــــــاردعصام مالك أحمد العبسى.دمقتضٌات المصلحة العامةبشؤن براءات اإلختراع فى تشرٌعات الدول العربٌة16175

2011هـــــــــــــــاردعصام مالك أحمد العبسى.دالترخٌص اإلجبارى إلستغبلل براءة اإلختراع16176

2011هـــــــــــــــاردمحمد شهاب.أ"الوٌبو"اتفاقٌات ومعاهدات حقوق الملكٌة الفكرٌة الصادرة عن المنظمة العالمٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة 16177

2011هـــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسبلمٌة "مبادئ علم اإلدارة العامة بٌن معطٌات الماضى ومتطلبات الحاضر16127

2011هـــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة مقارنة بٌن النظام اإلدارى الوضعى واإلسبلمى "النظم التقدمٌة فى اإلختٌار للوظٌفة العامة16128

2011هـــــــــــــــاردصبرى جلبى أحمد.د"دراسة تؤصٌلٌة مقارنة بالشرٌعة اإلسبلمٌة"الحماٌة اإلدارٌة للصحة العامة 16143

2011هـــــــــــــــاردأحمد محمد الحفناوى.مستشار"دراسة مقارنة بؤحكام الفقه اإلسبلمى"البطبلن اإلجرابى وأثرة على الدعوى التؤدٌبٌة 16182

2011هـــــــــــــــاردرضوان الشافعى على.درسوم الخدمات العامة من منظور الفقه اإلسبلمى والتشرٌع المالى الوضعى16186

2011هـــــــــــــــاردعمار السٌد عبد الباسط.دأثر الضرٌبة العامة على المبٌعات على القوة اإلدخارٌة فى اإلقتصاد16157

2011هـــــــــــــــاردصفاء السٌد لولو.د"دراسة فقهٌة مقارنة " الجرابم المضرة بالمصلحة العامة 16136

2011هـــــــــــــــاردصابرٌن جابر أحمد.د"دراسة مقارنة " الباعث فى القانون الجنابى 16131

2011هـــــــــــــــاردمصطفى عبد الغفار.دجزء2" دراسة فقهٌة مقارنة"العفو وأثرة على األحكام الشرعٌة 16187-88

2011هـــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دلقانون اإلجراءات الجنابٌة"القضاٌا"الموجز فى مبادئ النظرٌة والتطبٌقات العملٌة 16167

2011هـــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دحق المشاركة السٌاسٌة فى الفقة اإلسبلمى والقانون الرومانى16168

2011هـــــــــــــــاردطه أحمد الرشٌدى.دنظرٌة الفاعل المعنوى بٌن الفقه اإلسبلمى والقانون الوضعى16160

2011هـــــــــــــــاردخالد محمود المرسى.أالوضع القانونى الدولى لمدٌنة القدس فى ضوء أحكام القانون الدولى واالتفاقٌات الدولٌة وقرارات األمم المتحدة وموقف الشرٌعة اإلسبلمٌة16173
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2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دالقانون الجنابى الدولى16119

2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دالجرٌمة الدولٌة المنظمة فى القانون الدولى16148

2011هـــــــــــــــاردٌوسف حسن ٌوسف.دنظم العولمة وأثرها على اإلقتصاد الدولى الحر16150

2011هـــــــــــــــاردمحمد عبد الستار نصار.مستشاردور القانون الدولى العام فى النظام االقتصادى العالمى الجدٌد16140

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دراسة فقهٌة مقارنة"اإلستعانة الدولٌة من منظور اسبلمى 16129

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دراسة فقهٌة مقارنة"اإلستعانة بالغٌر فى العبادات 16130

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دارسة فقهٌة مقارنة " اإللتزامات والتصرفات الناشبة عن عقدى اإلجازة والوكالة16153

2011هـــــــــــــــاردجٌهان صبرى محمد.د"دارسة فقهٌة مقارنة " األرض وماٌتعلق بها من أحكام فى الفقه اإلسبلمى 16162

2011هـــــــــــــــاردمروى محمود توفٌق.دحماٌة األسواق التجارٌة16137

2011هـــــــــــــــاردمروى محمود توفٌق.د"دراسة فقهٌة مقارنة " مسإلٌة مندوبى المبٌعات فى تسوٌق المنتجات 16138

2011هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"الجزء األول"المسإلٌة الناشبة عن الضرر االدبى بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون16117

2011هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"الجزء الثانى"المسإلٌة الناشبة عن الضرر االدبى بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون16118

2011هـــــــــــــــاردمحمد مصطفى البٌومى.دالجانب العقدى وأثرة فى البناء اإلجتماعى عن المجددٌن فى القرنٌن الثانى عشر والثالث عشر الهجرٌٌن16174

2011هـــــــــــــــاردجمال زكى اسماعٌل.د"دارسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والفقة المقارن "المسإلٌة المدنٌة الناشبة عن بٌع السلع المقلده عبر اإلنترنت16179

2011هـــــــــــــــاردعلى عبد الرحمن قطٌط.د"دراسة مقارنة بٌن الفقة اإلسبلمى والقانون الدولى الخاص"تنازع القوانٌن فى الوصٌة16180

2011هـــــــــــــــاردجهاد محمود األشقر.دنكاح المعاق ذهنٌا ً فى الفقة االسبلمى16125

2011هـــــــــــــــاردجهاد محمود األشقر.د"دراسة مقارنة بٌن الفقه اإلسبلمى والقانون المصرى "موانع استحقاق الوصٌة المتعلقة بالموصى به 16126

2011هـــــــــــــــاردمحمد سٌد أحمد عامر.د"أحكامة وآثارة فى الفقه اإلسبلمى"عقد الذمة 16181

2011هـــــــــــــــاردنورة سٌد أحمد.د"دراسة مقارنة"جوارح المسلم بٌن المسإلٌة واالداء 16183

2011هـــــــــــــــاردنورة سٌد أحمد مصطفى.د"دراسة مقارنة"اقتصادٌات البٌت المسلم 16184
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2011هـــــــــــــــاردمحمد محمد عبد السمٌع.د"دراسة مقارنة فى الفقه اإلسبلمى والقانون الوضعى"حق التؤمٌن اإلجتماعى وأحكامة 16185

2011هـــــــــــــــاردإٌمان عبد الغنى.داإلضطرار وأثرة على فعل المكلف فى العبادات16158

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة فى الفقة اإلسبلمى والقانون الوضعى " تحدٌد السن فى الزواج16132

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة فى الفقة اإلسبلمى وبعض القوانٌن العربٌة " ُسنٌة الطبلق وبدعٌتة وأثر كل منهما16133

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة فى الفقة اإلسبلمى والقانون الوضعى " التفرٌق القضابى بٌن الزوجٌن للغٌاب والفقدان16134

2011هـــــــــــــــاردالمغاورى محمد الفقى.د"دراسة مقارنة " أثر السفة والفلس فى الفقة اإلسبلمى 16135

2011هـــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن.د"دراسة مقارنة"سلطة القاضى فى التفرٌق بٌن الزوجٌن باإلعسار واإلقرار والغٌبة فى الفقة اإلسبلمى 16190

2011هـــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن.د"دراسة مقارنة"عقد الرهن فى الشرٌعة اإلسبلمٌة 16191

2011هـــــــــــــــاردالشافعى عبد الرحمن.د"دراسة مقارنة"وسابل اإلثبات المختلف فٌها 16192

2011هـــــــــــــــاردمحمد أحمد حواش.دالتدابٌر الوقابٌة من المال الحرام16159

2011هـــــــــــــــاردسماح شحاتة.دالوصف الشرعى آلالت الصٌد والذبابح والجهاد والقصاص16195

2011هـــــــــــــــاردمنى محمود محمد"دراسة فقهٌة مقارنة"مسإلٌة أصحاب المهن والحرف فى الشرٌعة اإلسبلمٌة 16194

2011هـــــــــــــــاردالطاهر محمد عبد الحلٌم.د"أحكامها وآثارها الشرعٌة"األعبلف المختلطة بالنجاسات 16166

2011هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عبلم.د"دراسة مقارنة"تحدٌد الجنس وتغٌٌره بٌن الحظر والمشروعٌة 16139

2011هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المرأة فى اإلسبلم16107

2011هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دآسٌا وتعالٌم اإلسبلم9079

2011هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أ"دراسة موجزة للمبتدبن وغٌر المتخصصٌن"قضاٌا القانون الدولى الخاص 16106

2011هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أمدونة اإلثبات التقلٌدى واإللٌكترونى16142

2011هـــــــــــــــاردجمال مهدى محمود األكشة.د"دراسة فقهٌة مقارنة"بنوك لبن الرضاع بٌن الحل والحرمة 16196

2011هـــــــــــــــاردحامد أحمد حسن.د"دراسة فقهٌة مقارنة " أحكام األمومة فى الفقه اإلسبلمى 16164
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2011هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. د"فى الفقة اإلسبلمى وقانون األحوال الشخصٌة " اإلشتراط فى وثٌقة الزواج 16152

2011هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. درإٌة المحضون فى الفقة اإلسبلمى وقانون األحوال الشخصٌة16141

2011هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دالعنف ضد المرأة وكٌفٌة مواجهته من منظور إسبلمى16044

2010هـــــــــــــــاردوائل أنور بندق.تنقيح أ  محمد لبٌــب شنب             .د.أ"الكتاب الحابز على جابزة الدولة التشجٌعٌة " شرح أحكام قانون العمل16088

2010هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .دالقروض والودابع البنكٌة فى مٌزان الشرٌعة اإلسبلمٌة16089

2010هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"دراسة فقهٌة مقارنة بالقانون"خصم األجل فى عقود المعاوضات المالٌة 16090

2010هـــــــــــــــاردأسامة السٌد عبد السمٌع .د"دراسة فقهٌة مقارنة بماورد فى القانون"الممارسات اإلحتكارٌة وآثارها اإلقتصادٌة 16091

2010هـــــــــــــــاردرمضان ابراهٌم عبلم.د"دراسة مقارنة فى نظرٌة الخصومة القضابٌة"التناقض االجرابى 16065

2010هـــــــــــــــاردمسعود ٌونس عطوان.د"دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعى والفقة اإلسبلمى"انهاض المشروعات المتعثرة ووقاٌتها من اإلفبلس 16104

2010هـــــــــــــــارد"باحث قانونى"بلخٌر دراجى .أالعدالة الجنابٌة الدولٌة ودورها فى حماٌة حقوق االنسان16072

2010هـــــــــــــــارد"باحث قانونى"عتو الموسوس .أالنظام القانونى لفروع الشركات األجنبٌة فى الجزابر16071

2010هـــــــــــــــارد"باحث قانونى"مبروك بو خزنه .أالمسإلٌة الجزابٌة للشخص المعنوى فى التشرٌع الجزابرى16067

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دمرحلة التحريات وجمع االستدالالت :سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16085

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المتهم أمام سلطات الضبط القضابى: سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16086

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دمرحلة التحقٌقات: سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16083

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دهل ٌجوز اللجوء الى التنوٌم المغناطٌسى والعقاقٌر المخدرة كوٌسلة الستدراج المتهم لمعرفة الحقٌقة أثناء التحقٌقات: سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16080

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المتهم أمام النٌابة العامة: سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16076

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دمرحلة المحاكمة:  سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16092

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دحقوق المتهم أمام القضاء:  سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16077

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دضمانات وحقوق المحامى عند الدفاع عن المتهم فى كل مرحلة من مراحل الدعوى:  سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16079
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2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دحقوق المتهم بعد صدور الحكم وحتى صٌرورتة نهابٌاً:  سلسلة مراحل الدعوى الجنابٌة وحقوق المتهم فى كل مرحلة من هذة المراحل16093

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أإساءة استعمال السلطة اإلدارٌة16066

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"مبادئ القضاء اإلدارى فى التؤدٌب"الجرٌمة والعقوبة التؤدٌبٌة 16074

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"المبادىء التى ارساها القضاء اإلدارى فى أعضاء هٌبة التدرٌس "المبادىء القضابٌة فى الجامعات 16094

2010هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"المبادئ التى أرساها القضضاء اإلدارى فى وضع األجانب على مدى ستٌن عاماً"وضع األجانب فى القضاء اإلدارى  16095

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عبلم.دالقواعد الفقهٌة ودورها فى التفسٌر القضابى للعقد عند التنازع فى عبارتة المرتبة للحقوق وااللتزامات فى الفقه اإلسبلمى16096

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عبلم.د"دراسة مقارنة "التفرٌق القضابى بٌن الزوجٌن للعل أو العٌوب عند الفقهاء وماعلٌة قانون األحوال الشخصٌة 16097

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عبلم.د"دراسة فى عوامل استقرار الحكم القضابى فى الفقه اإلسبلمى"الحكم القضابى وأثره فى رفع الخبلف الفقهى 16098

2010هـــــــــــــــاردشوقى ابراهٌم عبلم.د"دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة مقارنة فى الفقة اإلسبلمى"الحقوق السٌاسٌة للمرأة المسلمة 16099

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د"بٌن وجوب تصدى التشرٌعات لة وآثارة المدمرة على االقتصاد العالمى"وباء انفلوانزا الخنازٌر 16082

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د" كٌف وقع االسد االمرٌكى فى الفخ "لماذا انهارت امرٌكا  ؟ 16100

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. د"كحل لؤلزمة المالٌة العالمٌة"االقتصاد االسبلمى كما ٌجب أن نراة  16084

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دقاطرة الركود االقتصادى الى أٌن ؟  هل الى مجاعة أم الى توارث دولى وكبلهما نهاٌة واحدة16101

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه. دأنا وماركس واألزمة16087

2010هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دالحروب المٌكروبٌة وأثارها على االقتصادٌات المحلٌة.2,حروب الطاقة النووٌة وأثرها على االقتصاد العلمى.1:تطور أسالٌب الحروب وظهور أنواع جدٌدة تتناسب والتكنولوجٌا الحدٌثة 16081

2010هـــــــــــــــاردإٌمــــان فتحى الجـــمٌل .أ"األشخاص البرٌون للمبلحة البحرٌة , األشخاص البحرٌون للمبلحة البحرٌة "أشخاص المبلحة البحرٌة 16102

2010هـــــــــــــــاردإٌمــــان فتحى الجـــمٌل .أ"الحجز على السفٌنة-الرهن البحرى-حقوق اإلمتٌاز البحرى-ملكٌة السفٌنة-ماهٌة السفٌنة"النظام القانونى للسفٌنة 16063

2010هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه.د.أ"التؤمٌن البحرى-الحوادث البحرٌة-النقل البحرى-اٌجار السفٌنة-أشخاص المبلحة البحرٌة-السفٌنة-مقدمة"القانون البحرى 16060

2010هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه.د.أأساسٌات القانون التجارى والقانون البحرى16070

2010هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه.د.أ "1999 لسنة 17وفقاً لقانون التجاره الجدٌد رقم " األوراق التجارٌة واالفبلس16001
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2010هـــــــــــــــاردرشدى شحاتة أبوزٌد.د"دراسة مقارنة" انعزال وعزل القاضى فى الفقة االسبلمى وقانون السلطة القضابٌة16064

2010هـــــــــــــــاردأنور عبد الحمٌد السقاف.د"دراسة تحلٌلٌة سوسٌو  اقتصادٌة فى اطار التكاملٌة"التدبٌر البلمركزى للمناطق التجارٌة الحرة 16061

2010هـــــــــــــــاردانور عبد الحمٌد الثقاف .د"االسالٌب – االهداف –المبادىء –المفاهٌم "تبسٌط االجراءات وعقلٌة تدبٌر المنظمات 16103

2010هـــــــــــــــاردأسماء جابر أحمد ٌوسف.أ"بٌن المواثٌق الدولٌة ومعطٌات الواقع"حقوق األقلٌات المسلمة فى آسٌا 16078

2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أمعاهدات النقل الجوى 16105

2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالتنظٌم الدولى لحقوق االنسان16075

2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالمرأة والطفل وحقوق االنسان16069

2010هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالعدالة وحقوق االنسان16073

2010هـــــــــــــــاردهشام صاغور.أالسٌاسٌة الخارجٌة لئلتحاد األوروبى تجاة دول جنوب المتوسط10011

2009هـــــــــــــــاردمحمد لبٌب شنب . د.أ" دراسة مقارنة"المسبولٌة عن االشٌاء 16002

2009هـــــــــــــــاردمراد بقالم . أ نظام االزدواج البرلمانى وتطبٌقاته فى النظام الدستورى الجزابرى والنظام الدستورى المصرى دراسة مقارنة16003

2009هـــــــــــــــاردالخبير والمحكم فى وزارة العدل المصريةمــحـــمــــد شهــــــــــــــــــــــــــــــــاب .أاساسٌات التحكٌم التجارى والدولى والقوانٌن واالتفاقٌات المنظمة للتحكٌم عربٌا وعالمٌا 16004

2009هـــــــــــــــاردٌاسٌن بن برٌح .  أاالستجواب كوسٌلة من وسابل الرقابة البرلمانٌة على اعمال الحكومة فى النظام الجزابرى والنظام المصرى دراسة مقارنة16005

2009هـــــــــــــــاردعز الدٌن بغدادى . أ"دراسة مقارنة مع النظام المصرى"االختصاص الدستورى لكل من ربٌس الجمهورٌة وربٌس الحكومة فى النظام الدستورى الجزابرى 16006

2009ســـــــــــوفتحنان أحمد عزمى .  أاالٌذاء البدنى لؤلطفال 16007

2009ســـــــــــوفتحنان أحمد عزمى .  أااللتزام ببذل عناٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق 16008

2009هـــــــــــــــاردمحمد احمد غانم. أتشرٌعات االستثمار فى مرحلة ما قبل وما بعد االنفتاح االقتصادى16009

2009هـــــــــــــــاردمحمد احمد غانم. أ"فى القانون الدولى والقانون المصرى المقارن"قواعد الحماٌة الموضوعٌة واالجرابٌة لؤلستثمارات االجنبٌة 16010

2009هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه . د.أ"1999 لسنة 71وفقاً لقانون التجارة الجدٌدة رقم "العقود التجارٌة وعملٌات البنوك 16011

2009هـــــــــــــــاردآمال عبد الرازق مشالى . دالوجٌز فى الطب الشرعى 16012
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2009هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دختان االناث من منظور الشرٌعة والفقة والقانون( 3, علم اكتشاف الجرابم ( 2, المسإلٌة الجنابٌة عن نقل عدوى مرض انفلونزا الطٌور فى الشرٌعة والقانون  (1 :سلسلة بٌن الطب والقانون16013

2009هـــــــــــــــاردرشدى شحاتة ابو زٌد .د"دراسة مقارنة" انقضاء االلتزام بما ٌعادل الوفاء فى الفقة االسبلمى والقانون المدنى16014

2009هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دالمإسسات العقابٌة واجرام االحداث 16015

2009هـــــــــــــــاردنسرٌن عبد الحمٌد نبٌه . دقانون السجون ودلٌل المحاكمات العادلة الصادرة عن منظمة العفو الدولٌة 16016

2009هـــــــــــــــاردهٌبة سردوك .  أالمناقصة العامة كطرٌقة للتعاقد االدارى 16017

2009هـــــــــــــــاردمصطفى كمال طه . د.أالشركات التجارٌة االحكام العامة فى الشركات وشركات االشخاص وشركات االموال انواع خاصة من الشركات 16018

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أقانون التوقٌع االلكترونى قواعد االونسٌترال ودلٌلها االرشادى 16019

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أالمحكمة الجنابٌة الدولٌة 16020

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أقانون التجارة االلكترونٌة قواعد االونسٌترال ودلٌلها التشرٌعى  16021

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أمعاهدة جٌنٌف بشؤن آسرى الحرب 16022

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أغسٌل االموال فى الدول العربٌة 16023

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أاالقلٌات وحقوق االنسان 16024

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أموسوعة التحكٌم االتفاقٌات الدولٌة وقانون الدول العربٌة 16025

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أ" فى دول مجلس التعاون الخلٌجى"العبلمات التجارٌة والنماذج الصناعٌة  16026

2009هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أنظام براءات األختراع فى دول مجلس التعاون الخلٌجى 16027

2009ســـــــــــوفتعصام أنور سلٌم . د"نظرٌة الحق "مقدمة الثقافة القانونٌة 16028

2009هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. داالفكار الكبرى فى السٌاسة والقانون16029

2009ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. دمصادر االلتزام 16030

2009ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. داحكام االلتزام واالثبات 16031

2008ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. د.... الحاجة الى تشرٌع جدٌد لمراجعة وصٌاغة أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا فى اٌجار االماكن 16032
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2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. د....."حقوق االمتٌاز – الرهن الحٌازى – صور االختصاص – الرهن الرسمى "التؤمٌنات العٌنٌة والشخصٌة 16033

2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. دالنظرٌة العامة للقانون 16034

2009ســـــــــــوفتسمٌر تناغو. د...."شرح احكام عقد البٌع على ضوء أراء الفقهاء واحكام القضاء "عقد البٌع 16035

2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. د...."تشرٌع جدٌد مقترح لمراجعة وصٌاغة أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا "عقد االٌجار  16036

2008هـــــــــــــــاردسمٌر تناغو. د....أحكام األسرة للمصرٌٌن غٌر المسلمٌن 16037

2008هـــــــــــــــاردوابل بندق.توفٌق فرج  أ. دقانون العمل الجدٌد 16038

2008هـــــــــــــــاردوكيل النيابة اإلداريةأحــــمـــــد رزق رٌـــــــــــــــــــاض . أ"مبادئ القضاء اإلدارى فى العبلقة الوظٌفٌة " السلطة الرباسٌة بٌن االمتٌاز والمسبولٌة16039

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دمن حقوق السابح فً اإلسبلم األمن واألمان16040

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دالسٌاحة واالرهاب فً ضوء أحكام الفقه االسبلم16041ً

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. داآلثار االجتماعٌة لمحاكم األسرة المصرٌة16042

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. داإلجراءات القانونٌة لمسابل االحوال الشخصٌة16043

2008هـــــــــــــــاردرشدي شحاته أبو زٌد. دشركة المضاربة فى ضوء أحكام االقتصاد اإلسبلمى 16045

2008هـــــــــــــــاردرشدى شحاته أبوزٌد.داتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة من منظور إسبلمى16046

2008هـــــــــــــــاردحسن محمد الشٌخ. دالحكومة اإللكترونٌة فى دول الخلٌج العربى11017

2008هـــــــــــــــاردماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أنظرٌات فى بطبلن حكم التحكٌم16047

2008ســـــــــــوفتماجستير فى القانونوابـــــل أنــــــــــــــــور بـــنــدق .أوسابل الدفع اإللكترونٌة16048

2008ســـــــــــوفتبدٌعة علً. دالجناٌات وموجبها فً الفقه االسبلم16049ً

2008هـــــــــــــــاردنزار أحمد عقٌق. أمبدأ الشورى قواعده وضماناته16050

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دمبدأ الشرعٌة والجوانب اإلجرابٌة16051

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دالجرٌمة المغاٌرة16052
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2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دالجرٌمة المستحٌلة16053

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. داالقتصاد الخفـى16054

2008هـــــــــــــــاردنسرٌن عبدالحمٌد. دنقل وبٌع األعضاء البشرٌة بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقوانٌن الوضعٌة 16055

2005هـــــــــــــــاردعبد الغنى مصطفى. مستشاراألمر بحفظ األوراق واألمر بؤال وجه إلقامة الدعوى16056

مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
2010ســـــــــــوفتنخبة من العلماء (25)الخامس والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20133

وٌحتوى

2009ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/3 : (24)الرابع والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20124

وٌحتوى

2009ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/3 : (24)الرابع والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20125

وٌحتوى

2009ســـــــــــوفتنخبة من العلماء3/3 : (24)الرابع والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20126

وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20120

وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20121

خصوصية محل اإللتزام قبل التعاقد باإلعالم فى اطار العقود - التنظير الفقهى بين األصالة والمعاصرة- الصراع اإلقتصادى وأثرة فى مالية الدولة- الرجوع عن الشهادة فى العقوبات المقدرة شرعا وأثرة فى الفقة اإلسالمى

التصرف فى جثة الميت مجهول الدين- مفهوم مصطلح الجماعة عند الحنابلة- اإلليكتورنية

توقير األنبياء عليهم السالم - الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث- الحقوق السياسية للمرأة المسلمة- السياسة الضريبية بين سندان العولمة ومطرقة اإليرادات- حق الزوجة فى التفريق قضائياً

تبرئة الصحابى ثعلبة بن حاطب رضى هللا عنة مما نسب الية فى كتب التفسير من منعه للزكاة- العقل وأثرة فى التكليف دراسة أصولية- وفضالء البشر واستخدام األلفاظ الدالة على ذلك

موانع استحقاق الوصية المتعلقة - المصالح المرسلة ومدى حجيتها عند األصوليين- مقاصد الشريعه فى الحفاظ على البيئة- البورصات وسوق األوراق المالية فى ميزان الفقه اإلسالمى- الشكلية فى العقود اإلليكترونية دراسة مقارنة

الجنين واإلجهاض وأثرة على التشوه فية- االزمة اإلقتصادية العالمية وأثرها على بعض عمليات البنوك- جمع الجوامع فى أصول الفقه ومعالم عناية العلماء بة"- دراسة تأصيليةة تطبيقية"الترخيص بالضرورة - بالموصى به

- ضوابط الخلع وأحكامة فى الشريعة االسالمية- موقف الشريعة االسالمية من تحديد سن الزواج- جهود مدرسة الحديث فى تيسير االنتفاع بكتب العلم- السبر والتقسيم عند االصوليين- تعارض الخبر المثبت  والنافى عند االصولين

مدى حجية االقتران واثرة فى التفكير االجتهادى- صور الزواج المستحدثة- حقوق الحيوان فى الفقه االسالمى- أحكام المشى الشرعية

نكاح المعاق ذهنيا فى الفقه "- رؤية فقهية مقارنة ومعاصرة"تعجيل الزكاة - رد الشبهات الفقهية فى كتاب هل القرآن معصوم دراسة مقارنة- مهمة البحث القضائى عن الشاهد- نصرة القوليين لإلمام الشافعى البن القاص الطبرى

"منهج الكتابة فية-الطريقة المثلى لتحصيلة-طرق تدريسة-فائدتة"علم أصول الفقة- التأصيل الفقهى للحراسة القضائية واآلثار المترتبة عليها- دراسة فقهية طبية مقارنة"اجهاض الجنين فى ميزان الفقه اإلسالمى - اإلسالمى
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وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء3/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20122

وٌحتوى

2008ســـــــــــوفتنخبة من العلماء4/4 : (23)الثالث والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20123

وٌحتوى

2007ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/2 :(22)الثانى والعشرٌن : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20129

وٌحتوى

2007ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/2 :(22)الثانى والعشرٌن : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20130

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/5 (21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20134

وٌحتوى

التصرف فى األعيان الموقوفة - اإلنتحار ومايشبهه من حاالت- الوالية فى عقد الزواج- الحقوق المعنوية فى الفقة اإلسالمى فى األنظمة المعاصرة- أحكام اآللة الشرعية عامة- القواعد الفقهية ودورها فى التفسير القضائى للعقد

طرق داللة األلفاظ - تمييز الفصوص فى بيان الفروق بين العام المخصوص والعام الذى أريد بة الخصوص- الشرط المنافى لمقتضى العقد وأثرة فى المعامالت المالية- خفاض اإلناث فى الميزان- بالبيع واإلستبدال وتغيير الهيئة

على المعانى عند الحنفية وأثرها فى تفسير نصوص القانون الكويتى

من البدائل الشرعية لعقود المعامالت اآلجلة - علة تحريم الربا فى النقدين ومدى تحققها فى المعامالت المعاصرة- التأمين التجارى والبديل اإلسالمى دراسة فقهية- القول المبين فى حكم اجهاض الجنين دراسة تأصيلية فقهية مقارنة

أثر اضطرابات الهوية الجنسية فى مشروعية عملية التحول الجنسى وبيان مأخذ به القضاء الكويتى- التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود- أثر مراعاة المصلحة فى شروط الواقفين- الحديثة

حقوق اإلنسان وسياسة اإلنتقاء فى العلمانية - البكر والثيب فى الفقة اإلسالمى- النسيان وأثرة على الصيام والحج دراسة فقهيه مقارنه- الترادف عند االصوليين وأثرة فى االحكام الشرعية- األمانة الصغرى فى الفقة اإلسالمى

جالء األفهام بأحكام السالم"- تنفيذه– ذاتيتة "العمل عن بعد - النيابة عن الغير فى العبادات- مسقطات الشفعه فى الفقه اإلسالمى والقانون المدنى- األوروبية

ضريبة توبين واصالح النظام النقدى - االعذار المبيحة لترك صالة الجماعة- التكييف الشرعى لقبض الشئ المرهون  فى الشريعة االسالمية- االخطاء التطبيقية لقانون االحوال الشخصية فى اثبات النسب وكيفية معاجتها فقهيا

فكرة السيادة - التأديب فى الخطاب- االلتزام باالبالغ عن العمليات المالية المشبوهة فى القانون الفرنسى- زواج المسلم بغير المسلمة ضوابطة واثارة فى الفقة االسالمى- تحديد الجنس وتغييرة بين الحظر والمشروعية- الدولى

التجديد فى مناهج الفقة- خط التاريخ الدولى واثر تجاوزه فى الصالة- التجديد فى الفقة االسالمى- مفهومها ومظاهرها و اساسها ونتائجها

االنحراف الفكرى واثرة على االمن - احكام العقيقة فى الفقة االسالمى- القول البسيط فى حكم البيع بالتقسيط- مرض الموت واثرة على التصرفات المالية- االستصحاب واثره فى مرونة الفقة االسالمى- تكفير المجتمع دعوى باطلة

القواعد الفقهية فى القرأن الكريم- ازالة االلم المعتاص ب شرح حديث ابن ابى العاص- خالف االولى حقيقتة وتطبيقاتة- البلوغ واثرة فى الفقة االسالمى- الوطنى

حكم نمط - بنوك لبن الرضاع بين الحيل والحرمة- االحتياط فى صيانة االبضاع- التضخم وأثرة على الدين- الحرية االعالمية واالثار المتربة فى الفقة االسالمى- التكامل االقتصادى العربى- االرهاب مفهومة ونشأتة ومظاهره

أحكام الوالئم فى الشريعة االسالمية- االمتناع عن اليمينفى الدعوى فى الفقة االسالمى- االجهاض واثارة الفقهية- نفقة الزوجة وما يتعلق بها من أحكام- الزوجة للزوج دراسة فقهية
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2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/5 (21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20135

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء3/5(21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20136

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء4/5(21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20137

وٌحتوى

2006ســـــــــــوفتنخبة من العلماء5/5(21)الواحد والعشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20138

وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء1/2 : (20)العشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20127

وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء2/2 :(20)العشرون : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20128

وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء :(19)العدد التاسع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20116

دعوى المنافسة غير المشروعة - االنفاق االلزامى على االقارب فى الفقة االسالمى- موقف الشريعة االسالمية من بيع الدين- العولمة المالية وتبييض االموال- انعقاد زواج االجانب- التقارير الطبية الكاذبة  والمسؤلية الجنائية عنها

كوسيلة قضائية لحماية المحل التجارى

القول السديد فى مباحث - صناديق االستثمار بين االقتصاد االسالمى واالقتصاد الوضعى- الحكم القضائى واثرة فى رفع الخالف الفقهى- المواقيت المكانية للحج والعمرة واثر مجاوزتها بدون احرام- جالء االفهام بأحكام السالم

ظاهرة العولمة ومقف االسالم منها- العقوبة المالية الغير مقدرة- االمام الشوكانى ومنهجة فى تفسير ه- التقليد

الترجيحات فى العلل- الماسونية واشكالها المعاصرة- السكينة فى ضوء القرأن الكريم- جهود علماء الحديث فى توثيق النصوص وضبطها- ارشاد النقاد الى قواعد االجتهاد- شرح وتعليق على قانون االدعاء العام العمانى

مفهوم الحق فى - مفهوم االرتباط بين دوائر الدين واالخالق والقانون- المعامالت المصرفية الحديثة نماذج للمخالف والموافق منها للشريعة االسالمية- من طرق اثبات العلة- انتفاء  الحيازة القانونية فى  القانون المدنى المصرى

التحكيم فى الشريعة االسالمية وأهميتة فى فض - تسامح االسالم مع غير المسلمين فى ضوء السنة النبوية- تراث المغاربه فى علم أصول الفقة- ثمرة تغيير الحكم بعد فعل المكلف فى مسائل الحج- الحبس وطبيعتة كوسيلة للضمان

ضوابط التجديد فى الفقة - أثر االكراه على التصرفات فى الفقة االسالمى والقانون المدنى- جريمة االنتحار بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية- التنبيه بالحسنى فى منفعة الخلو والسكنى- أحكام قتال أهل البغى- المنازعات

االسالمى ومالمحة

مسئولية المصرف عن االضرار - قاعدة ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال- نظرات فى قضاء المحكمة الدستورية العليا- الرد على من شدد وعسر جواز االضحية بما تيسر- منهجية السنة النبوية فى بناء شخصية الطفل المسلم

حكم استئجار االرحام- أحكام تحية المسجد فى الفقة االسالمى- تخريج أحاديث الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب- الناشئة عن استخدام النظام الرقمى فى العمليات المصرفية

جهود المحدثين فى خدمة السنة- الورقات فى  تفسير ايات احكام المعتدات- المحبة واالخوة فى الكتاب والسنة- قبض الرهن واثرة فى تضمين المرتهن- الدخيل فى قصة ثعلبة الصحابى الجليل
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وٌحتوى

2005ســـــــــــوفتنخبة من العلماء :(18)العدد الثامن عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20117

وٌحتوى

2004نخبة من العلماء1/2 :(17)السابع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20131

وٌحتوى

2004نخبة من العلماء2/2 (17)السابع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20132

وٌحتوى

2001نخبة من العلماء :(14)العدد الرابع عشر : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20119

وٌحتوى

1994نخبة من العلماء :(5)العدد الخامس : مجلة كلٌة الشرٌعة والقانون بطنطا 20118

وٌحتوى

طاهر السعيد.أألف ليلة وليلة       1
هــــــــــــــــار

د
2011

خالف بن عباس رضى هللا عنهما فى - أحكام زكاة الثروة النقدية واألوراق المالية التجارية- حكم بيع الثمر المغيب فى األرض دراسة فقهية مقارنة- الغيبة والنميمة- اإلمام الحافظ جالل الدين السيوطى وأثرة فى أصول الفقه

النظرية الدستورية للديموقراطية األثينية- رجوع المتهم عن اعترافة دراسة مقارنة بين الشريعه االسالمية والقانون- نظام رد القضتة بين الشريعه اإلسالمية والقانون الوضعى- الفرائض

 من 17نظرات فى تفسير المادة - فقة آيات الظهار- المجمل والمبين من الكتاب والسنة- الوعد بجائزة فى الفقه اإلسالمى والقانون المدنى- أنواع الدية فى الجناية على النفس فى الفقه اإلسالمى- اإلمام الشافعى واضع علم األصول

تعليق على أحكام القاضيين الفرنسى واألمريكى وتوجيخات الى قضائنا الوطنى" بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى 1929اتفاقية فارسوفيا لسنة 

الجزء فية من األحاديث المنتقاة العوالى عن الشيوخ الذين حدث عنهم - دور اإلجتهاد الجماعى فى معالجة قضايا األمة ومشكالتها- كتاب األربعين فى فضائل الخلفاء الراشدين- تأمين المعلومات فى اإلنترنت بين الشريعة والقانون

التعليل بالحكمة عند األصوليين - فى سورتى التحريم وعبس ()تأمالت فى معاتبات هللا لنبية  "- كل قرض جر منفعة فهو ربا"قاعدة - القضاء المشستعجل فى نظام المرافعات السعودى وصلتة بالفقة وأصول التشريع- البخارى

فتوى فى طعام أهل الكتاب- الفروق الفقهية بين اآلذان واإلقامة- وأثره فى الفقه اإلسالمى

- ماله حكم الرفع من الموقوفات والمقطوعات- معجم المصطلحات المشتهرة على ألسنة الباحثين"- جوائز اإليداعات المصرفية"الجوائز والمقامرات فى ميزان الشريعة - دور الشهادة فى اإلثبات فى الفقه اإلسالمى والقانون المدنى

مراتب - من زينب بنت جحش ()تحقيق الحق فى تفسير قصة زواج النبى - أحكام تخلف الحدود- منهجية األصوليين فى بيان النص الشرعى- ضوابط الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة- الكفاءة فى القصاص فى النفس

كتاب العدة فى أدعية الكرب والشدة- حقيقة النسخ عند علماء األصول- القدر عند أهل السنة

وضع الربا فى - المخصصات المنفصلة واثرها فى االحكام الشرعية- المسائل الفقهية فى الكتب العقدية- القول المفيد فى بيان حكم التقليد- عقد التأمين التكافلى- من مصطلحات الزيدية واالمامية- البيع بشرط التجربة دراسة مقارنة

النيابة فى المأمور به- االثر الفقهى الختالف االصوليين- المصارف االسالمية- عموم المفهوم عند االصوليين- ترجمة القرأن واثرها فى تبيين االلحكام- العفو عند االصوليين- الديانات

الوكالة - القول المبين فى  حقيقة النهى- التسعير ماهيتة وبعض متعلقاتة- الموازنة بين موارد الدول ونفقاتها فى الفكر المالى االسالمى- فكرة الالمساس ماهيتها وركائزها- الحديث المرسل وموقف االصوليين من االحتجاج به

القاضى - نظرة ورأى فى االجتهاد الخاص والمركب فى ضوء االصل والمنهج- من له جهد من العلماء على مختصر المنتهى البن الحاجب- الوسائل الشرعية فى القضاء على المظاهر الكفرية- بالخصومة فى الحدود والقصاص

موقف  الفقهاء من انتفاع المرتهن بالعين المرهونة- ضوابط انهاء عقد التحكيم- الضوء الالمع فى اختالف المطالع- االباحة حقيقتها ودالالتها عند االصوليين- االعالن واالشهاد فى عقد النكاح- عبد الوهاب البغدادى أصوليا

الثقافى واألسرة
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