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(الرمسٌوم )مكتبة معبد رمسٌس االكبر ابانوب امٌر اٌوب ذكى مستجد ١١٠٩٥٤١

مصادر المعلوماتاحمد رشدى دمحم ابوالمعاطى ربٌع مستجد ٢١٠٩٥٤٢

التهوٌة الطبٌعٌة فى المكتباتاحمد عبد الكرٌم احمد عبد العال مستجد ٣١٠٩٥٤٣

عناصر تصمٌم ابنٌة المكتباتاحمد محسن دمحم صادق مستجد ٤١٠٩٥٤٤

ابنٌة المكتبات فى الشرق المسلماسراء رزق رزق رزق حسن مستجد ٥١٠٩٥٤٥

العالمات االرشادٌة فى ابنٌة المكتباتاسماء محسن ابراهٌم توكل سعود مستجد ٦١٠٩٥٤٦

المصغرات الفلمٌة كمصدر معلوماتامنٌه ولٌد سالمه فهمى دمحم مستجد ٧١٠٩٥٤٧

التطور التارٌخى البنٌة المكتباتانهار على على عبد العال واصل مستجد ٨١٠٩٥٤٨

عناصر االضاءة الصناعٌة فى المكتباتاٌه احمد رزق عبد الرحمن ابو النجا مستجد ٩١٠٩٥٤٩

معاٌٌر مساحات المكتبات الجامعٌةاٌه حمدى الششتاوى دمحم مستجد ١٠١٠٩٥٥٠

ابنٌة المكتبات فى العصور المدٌمةاٌه مصطفى دمحم عبد هللا عبد الفتاح مستجد ١١١٠٩٥٥١

مكتبات االدٌرة والمعابد فى العصور الوسطىتسنٌم فرج ابراهٌم عبد الهادى عبد الهادى مستجد ١٢١٠٩٥٥٢

ابنٌة المكتبات فى الغرب المسٌحىحسن دمحم عبد الرحمن دمحم البرعى مستجد ١٣١٠٩٥٥٣

انظمة االمان فى ابنٌة المكتباتحنان مصطفى دمحم مصطفى لمٌحة مستجد ١٤١٠٩٥٥٤

االلالٌم المناخٌة واثرها على التهوٌة الطبٌعٌةخالد اشرف بهجت دمحم صالح مستجد ١٥١٠٩٥٥٥

ابنٌة المكتبات فى العصور الحدٌثةدالٌا عماد حمدان المتولى مستجد ١٦١٠٩٥٥٦

مصادر المعلومات غٌر المطبوعةراندا رضا ابراهٌم دمحم مستجد ١٧١٠٩٥٥٧

االلوان ودورها فى التصمٌم الداخلىرحمه احمد عباس دمحم المتولى مستجد ١٨١٠٩٥٥٨

االضاءة الصناعٌة فى المكتباترنا احمد دمحم عبد الفتاح نور مستجد ١٩١٠٩٥٥٩

االلراص الملٌزرة كمصدر معلوماترٌهام هانً السٌد العرٌان مستجد ٢٠١٠٩٥٦٠
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مصادر المعلومات المطبوعةساره حسام احمد عبد الفتاح مستجد ٢١١٠٩٥٦١

مكتبة االسكندرٌة المدٌمةساره خالد عبد هللا على السٌد مستجد ٢٢١٠٩٥٦٢

موالع ابنٌة المكتبات وشروطهاسلوى السٌد وهبه حبٌب هالل مستجد ٢٣١٠٩٥٦٣

معاٌٌر مساحات المكتبات العامةعائشه السعٌد السٌد منصور شهاب مستجد ٢٤١٠٩٥٦٤

تجهٌزات المعالٌن فى ابنٌة المكتباتعلى اٌهاب على المتولى الحسٌنى مستجد ٢٥١٠٩٥٦٥

مكتبة دار العلم الفاطمٌةعلى بٌومى عبدهللا عبٌد مستجد ٢٦١٠٩٥٦٦

دهانات والوان ابنٌة المكتباتعمر حسٌن مسعود دمحم مسعود مستجد ٢٧١٠٩٥٦٧

المواد السمعٌة والبصرٌة كمصدر معلوماتفوزٌه ٌوسف صادق ابراهٌم الفرخ مستجد ٢٨١٠٩٥٦٨

التصمٌم الخارجى البنٌة المكتباتكرٌم احمد مسعد احمد عبد الفتاح مستجد ٢٩١٠٩٥٦٩

االضاءة الطبٌعٌة فى المكتباتدمحم محمود دمحم دروٌش رجب مستجد ٣٠١٠٩٥٧٠

معاٌٌر مساحات مكتبات االطفالدمحم ٌاسر وفٌك دمحم ابراهٌم مستجد ٣١١٠٩٥٧١

فئات مصادر المعلوماتمرام احمد دمحم دمحمستٌت مستجد ٣٢١٠٩٥٧٢

ملفات البٌانات الممروءة الٌا كمصدر معلوماتمرٌم دمحم دمحم الدمٌاطً مستجد ٣٣١٠٩٥٧٣

اغطٌة ارضٌات ابنٌة المكتباتمنار اشرف فرج دبور مستجد ٣٤١٠٩٥٧٤

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتبات المدرسٌةمها فٌصل عبد الحلٌم متولى مستجد ٣٥١٠٩٥٧٥

االضاءة فى المكتباتمى جمعه عبد الرسول المتولى عمل مستجد ٣٦١٠٩٥٧٦

مواد النهو والتشطٌب فى ابنٌة المكتباتمٌاده فتحى عبد العزٌز عبد العزٌز عبٌد مستجد ٣٧١٠٩٥٧٧

الكتاب كمصدر معلوماتنادر السٌد على عبدهللا حرمى مستجد ٣٨١٠٩٥٧٨

العالمات الخاصة فى ابنٌة المكتباتندا السٌد دمحم سلٌمان مستجد ٣٩١٠٩٥٧٩

ارضٌات ابنٌة المكتباتندا ٌوسف السٌد ٌوسف عبود مستجد ٤٠١٠٩٥٨٠
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جدران وحوائط ابنٌة المكتباتندي دمحم عوض خمٌس مستجد ٤١١٠٩٥٨١

نظم االضاءة فى المكتباتنرمٌن ناصر علوان متولى على مستجد ٤٢١٠٩٥٨٢

انظمة التكٌٌف والتهوٌة فى ابنٌة المكتباتنوران الدمحمى سلٌمان الدمحمي مستجد ٤٣١٠٩٥٨٣

خصائص التصمٌم المعمارى البنٌة المكتباتنوران دمحم عبد العزٌز الهوارى مستجد ٤٤١٠٩٥٨٤

المصابٌح وانواعها فى ابنٌة المكتباتهاجر احمد عبد التواب احمد المتولى مستجد ٤٥١٠٩٥٨٥

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتهاجر جمال محمود ٌوسف عوٌضه مستجد ٤٦١٠٩٥٨٦

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتهاجر حسن كمال السٌد رمضان مستجد ٤٧١٠٩٥٨٧

االسمف و االرضٌات فى مؤسسات المعلوماتهاجر عبد العزٌز عبد العزٌز اسماعٌل احمد مستجد ٤٨١٠٩٥٨٨

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتهند دمحم عوض توفٌك السٌد مستجد ٤٩١٠٩٥٨٩

االضاءة الصناعٌة والطبٌعٌة فى مؤسسات المعلوماتٌارا السٌد السٌد االدٌب مستجد ٥٠١٠٩٥٩٠

اوعٌة المعلومات فى المكتباتٌارا اٌمن السٌد االصٌل مستجد ٥١١٠٩٥٩١

التصمٌم الداخلى لمؤسسات المعلوماتٌاسمٌن حسن عبد الرازق عبد الرحٌم مستجد ٥٢١٠٩٥٩٢

مساحات الفئات المختلفة من المكتباتٌاسمٌن دمحم عبدهللا محمود شعبان مستجد ٥٣١٠٩٥٩٣

نظم االضاءة الصناعٌة فى مؤسسات المعلوماتٌاسمٌن محمود السٌد دمحم على سالم مستجد ٥٤١٠٩٥٩٤

خصائص دهانات جدران ابنٌة المكتباتامجد مصطفى عبد المجٌد سالم مستجد ٥٥١٠٩٥٩٥

المكتبات عبر العصور التارٌخٌةعال عبد الهادى على عبد الهادى مستجد ٥٦١٠٩٥٩٦
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(الرمسٌوم )مكتبة معبد رمسٌس االكبر ابراهٌم مصطفى عبد الجلٌل المناوي مستجد ١١٠٩٧٦١

مصادر المعلوماتاحمد ابو الفرح رمضان على زٌدان مستجد ٢١٠٩٧٦٢

التهوٌة الطبٌعٌة فى المكتباتاحمد اٌهاب دمحم زكرٌا السخاوى مستجد ٣١٠٩٧٦٣

عناصر تصمٌم ابنٌة المكتباتاحمد ذكى جبره عبدربه مستجد ٤١٠٩٧٦٤

ابنٌة المكتبات فى الشرق المسلماحمد رامى دمحم نصر موسى مستجد ٥١٠٩٧٦٥

العالمات االرشادٌة فى ابنٌة المكتباتاحمد زٌن العابدٌن السٌد حسن ابراهٌم مستجد ٦١٠٩٧٦٦

المصغرات الفلمٌة كمصدر معلوماتاحمد زٌن منصور شطا مستجد ٧١٠٩٧٦٧

التطور التارٌخى البنٌة المكتباتاحمد سعد لمر الزمان دمحم اسماعٌل مستجد ٨١٠٩٧٦٨

عناصر االضاءة الصناعٌة فى المكتباتاحمد دمحم احمد صبحى سلطان مستجد ٩١٠٩٧٦٩

معاٌٌر مساحات المكتبات الجامعٌةاحمد دمحم احمد عبد الخالك المكرومً مستجد ١٠١٠٩٧٧٠

ابنٌة المكتبات فى العصور المدٌمةاحمد دمحم زكى الشربٌنى مستجد ١١١٠٩٧٧١

مكتبات االدٌرة والمعابد فى العصور الوسطىاحمد ناجى رشاد ابراهٌم مشالى مستجد ١٢١٠٩٧٧٢

ابنٌة المكتبات فى الغرب المسٌحىادهم احمد عبد المنعم زكى مستجد ١٣١٠٩٧٧٣

انظمة االمان فى ابنٌة المكتباتاسامه دمحم مصطفى دمحم جاد شلبى مستجد ١٤١٠٩٧٧٤

االلالٌم المناخٌة واثرها على التهوٌة الطبٌعٌةاسراء ابراهٌم السباعى على البسٌونً مستجد ١٥١٠٩٧٧٥

ابنٌة المكتبات فى العصور الحدٌثةاسراء ابراهٌم محمود ابو زٌد مستجد ١٦١٠٩٧٧٦

مصادر المعلومات غٌر المطبوعةاسراء احمد احمد عبده مستجد ١٧١٠٩٧٧٧

االلوان ودورها فى التصمٌم الداخلىاسراء السعٌد سعد حلمى ابو المجد مستجد ١٨١٠٩٧٧٨

االضاءة الصناعٌة فى المكتباتاسراء العباسى توكل دمحم السٌد مستجد ١٩١٠٩٧٧٩

االلراص الملٌزرة كمصدر معلوماتاسراء حمدنا هللا احمد ٌوسف شداد مستجد ٢٠١٠٩٧٨٠

 شئون الطالب
 كشف توزيع االبحاث على الطالب

الوثائق والمكتبات والمعلومات- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة األولى 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ مقرر ابنية اوتجهيزات المكتبات ومؤسسات المعلومات الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

مصادر المعلومات المطبوعةاسراء عبد المؤمن رجب رجب شهاوى مستجد ٢١١٠٩٧٨١

مكتبة االسكندرٌة المدٌمةاسراء عوض حامد حجازى مستجد ٢٢١٠٩٧٨٢

موالع ابنٌة المكتبات وشروطهااسراء محمود السٌد الطنطاوى النبوى مستجد ٢٣١٠٩٧٨٣

معاٌٌر مساحات المكتبات العامةاسراء محمود دمحم على خضر مستجد ٢٤١٠٩٧٨٤

تجهٌزات المعالٌن فى ابنٌة المكتباتاسالم ابو زٌد العدل ابو زٌد كسبه مستجد ٢٥١٠٩٧٨٥

مكتبة دار العلم الفاطمٌةاسالم دمحم الشبراوى ابراهٌم مصطفى مستجد ٢٦١٠٩٧٨٦

دهانات والوان ابنٌة المكتباتاسالم هانى صالح دمحم البحمٌري مستجد ٢٧١٠٩٧٨٧

المواد السمعٌة والبصرٌة كمصدر معلوماتاسماء احمد عبد الفتاح دمحم سلٌمان مستجد ٢٨١٠٩٧٨٨

التصمٌم الخارجى البنٌة المكتباتاسماء اسماعٌل صبرى عبد الحمٌد مستجد ٢٩١٠٩٧٨٩

االضاءة الطبٌعٌة فى المكتباتاسماء السٌد المتولى المتولى الشربٌنى مستجد ٣٠١٠٩٧٩٠

معاٌٌر مساحات مكتبات االطفالاسماء عادل السٌد البدوى احمد كٌوان مستجد ٣١١٠٩٧٩١

فئات مصادر المعلوماتاسماء عبد الستار احمد البدوى عبد المجٌد مستجد ٣٢١٠٩٧٩٢

ملفات البٌانات الممروءة الٌا كمصدر معلوماتاسماء نجٌب حجى حجاج حسن زرع مستجد ٣٣١٠٩٧٩٣

اغطٌة ارضٌات ابنٌة المكتباتاعتماد عبد الفتاح السٌد دمحم خضر مستجد ٣٤١٠٩٧٩٤

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتبات المدرسٌةاالء السٌد ابراهٌم ذكى توفٌك مستجد ٣٥١٠٩٧٩٥

االضاءة فى المكتباتاالء حسانٌن صالح الدٌن جابر مستجد ٣٦١٠٩٧٩٦

مواد النهو والتشطٌب فى ابنٌة المكتباتاالء حماده السٌد طه الشربٌنى الشهاوى مستجد ٣٧١٠٩٧٩٧

الكتاب كمصدر معلوماتاالء عادل حلمى السٌد عطٌه مستجد ٣٨١٠٩٧٩٨

العالمات الخاصة فى ابنٌة المكتباتاالء دمحم السٌد الموجى دمحم مستجد ٣٩١٠٩٧٩٩

ارضٌات ابنٌة المكتباتالسٌد عطٌة السٌد عطٌة مستجد ٤٠١٠٩٨٠٠
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جدران وحوائط ابنٌة المكتباتالشٌماء ممدوح احمد توفٌك الهنداوي مستجد ٤١١٠٩٨٠١

نظم االضاءة فى المكتباتامال مجدى محمود عبد هللا ٌوسف مستجد ٤٢١٠٩٨٠٢

انظمة التكٌٌف والتهوٌة فى ابنٌة المكتباتامانى تامر عبد الحى فرج عبد الحً مستجد ٤٣١٠٩٨٠٣

خصائص التصمٌم المعمارى البنٌة المكتباتامل رزق شعبان حسٌن الرحل مستجد ٤٤١٠٩٨٠٤

المصابٌح وانواعها فى ابنٌة المكتباتامنٌه اشرف ابراهٌم دمحم رومٌه مستجد ٤٥١٠٩٨٠٥

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتامنٌه الصاوى دمحم الصاوى حسانٌن مستجد ٤٦١٠٩٨٠٦

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتامنٌه تامر رزق دمحم ابوشوشه مستجد ٤٧١٠٩٨٠٧

االسمف و االرضٌات فى مؤسسات المعلوماتامنٌه فهٌم البهى دمحم عبد المطلب مستجد ٤٨١٠٩٨٠٨

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتامنٌه دمحم الراعى ابو العطا المغل مستجد ٤٩١٠٩٨٠٩

االضاءة الصناعٌة والطبٌعٌة فى مؤسسات المعلوماتامٌرة عبد الحمٌد الوصٌفى الملفاط مستجد ٥٠١٠٩٨١٠

اوعٌة المعلومات فى المكتباتامٌره احمد حسن دمحم مستجد ٥١١٠٩٨١١

التصمٌم الداخلى لمؤسسات المعلوماتامٌره اشرف احمد ابراهٌم طافور مستجد ٥٢١٠٩٨١٢

مساحات الفئات المختلفة من المكتباتامٌره رضا ابراهٌم دمحم سالم مستجد ٥٣١٠٩٨١٣

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتامٌره عادل شولى رجب على مستجد ٥٤١٠٩٨١٤

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتامٌره دمحم حسن دمحم حسٌن مستجد ٥٥١٠٩٨١٥

االسمف واالرضٌات فى مؤسسات المعلوماتامٌره دمحم عبد الفتاح دمحم علً مستجد ٥٦١٠٩٨١٦

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتاٌات عشٌش دمحم عبدالهادى عشٌش مستجد ٥٧١٠٩٨١٧

المكتبات عبر العصور التارٌخٌةاٌمان االمام دمحم ابو حلبٌة مستجد ٥٨١٠٩٨١٨

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتاٌمان الحسٌن عبد الفتاح عبد الجواد مستجد ٥٩١٠٩٨١٩

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتاٌمان صالح احمد عبد الرازق احمد مستجد ٦٠١٠٩٨٢٠
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(الرمسٌوم )مكتبة معبد رمسٌس االكبر اٌمان مادح دمحم طه الرٌس مستجد ٦١١٠٩٨٢١

مصادر المعلوماتاٌمان دمحم وحٌد احمد ابراهٌم شوٌمة مستجد ٦٢١٠٩٨٢٢

التهوٌة الطبٌعٌة فى المكتباتاٌمان وجدى ابراهٌم على وجدى مستجد ٦٣١٠٩٨٢٣

عناصر تصمٌم ابنٌة المكتباتاٌناس بشٌر فاروق عطٌة حمزة مستجد ٦٤١٠٩٨٢٤

ابنٌة المكتبات فى الشرق المسلماٌناس عماد الدٌن عباس معاطى مستجد ٦٥١٠٩٨٢٥

العالمات االرشادٌة فى ابنٌة المكتباتاٌه احمد دمحم عبد الفتاح تاج مستجد ٦٦١٠٩٨٢٦

المصغرات الفلمٌة كمصدر معلوماتاٌه اكرم عنتر فرهود مستجد ٦٧١٠٩٨٢٧

التطور التارٌخى البنٌة المكتباتاٌه رأفت عبدالشافى شرف الدٌن مستجد ٦٨١٠٩٨٢٨

عناصر االضاءة الصناعٌة فى المكتباتاٌه ربٌع على الحسانٌن عبد العاطً مستجد ٦٩١٠٩٨٢٩

معاٌٌر مساحات المكتبات الجامعٌةاٌه عبد الحمٌد سٌد دمحمعلى مستجد ٧٠١٠٩٨٣٠

ابنٌة المكتبات فى العصور المدٌمةاٌه على دمحم على مصطفى مستجد ٧١١٠٩٨٣١

مكتبات االدٌرة والمعابد فى العصور الوسطىاٌه فتحى ابو المعاطى الطنطاوى كٌوان مستجد ٧٢١٠٩٨٣٢

ابنٌة المكتبات فى الغرب المسٌحىاٌه دمحم ابراهٌم احمد دمحم مستجد ٧٣١٠٩٨٣٣

انظمة االمان فى ابنٌة المكتباتاٌه دمحم رضا السٌد موسى عباس مستجد ٧٤١٠٩٨٣٤

االلالٌم المناخٌة واثرها على التهوٌة الطبٌعٌةاٌه دمحم على شاهٌن مستجد ٧٥١٠٩٨٣٥

ابنٌة المكتبات فى العصور الحدٌثةاٌه هشام السٌد عباس متولى مستجد ٧٦١٠٩٨٣٦

مصادر المعلومات غٌر المطبوعةاٌه هشام دمحم فخرى خالد مستجد ٧٧١٠٩٨٣٧

االلوان ودورها فى التصمٌم الداخلىبثٌنه ابراهٌم دمحم دمحم الشرٌفة مستجد ٧٨١٠٩٨٣٨

االضاءة الصناعٌة فى المكتباتبسمه شرٌف فوزى بسٌونى دومه مستجد ٧٩١٠٩٨٣٩

االلراص الملٌزرة كمصدر معلوماتبشرى دمحم دمحم النبوى هجرس مستجد ٨٠١٠٩٨٤٠
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مصادر المعلومات المطبوعةبالل عماد دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ٨١١٠٩٨٤١

مكتبة االسكندرٌة المدٌمةجهاد كمال الٌمانى الٌمانى الشحات مستجد ٨٢١٠٩٨٤٢

موالع ابنٌة المكتبات وشروطهاجٌهان دمحم دمحم امٌن ابو الفتوح مستجد ٨٣١٠٩٨٤٣

معاٌٌر مساحات المكتبات العامةحاتم عماد حمدى المدنى السالمونى مستجد ٨٤١٠٩٨٤٤

تجهٌزات المعالٌن فى ابنٌة المكتباتحسٌن محمود حسن ابراهٌم مستجد ٨٥١٠٩٨٤٥

مكتبة دار العلم الفاطمٌةحمدى اكرم السٌد الحفناوى مستجد ٨٦١٠٩٨٤٦

دهانات والوان ابنٌة المكتباتحمدى دمحم احمد توفٌك مستجد ٨٧١٠٩٨٤٧

المواد السمعٌة والبصرٌة كمصدر معلوماتحنان دمحم دمحم محمود دمحم الشٌخ مستجد ٨٨١٠٩٨٤٨

التصمٌم الخارجى البنٌة المكتباتخلود حسام عبد الحمٌد عوض مستجد ٨٩١٠٩٨٤٩

االضاءة الطبٌعٌة فى المكتباتخلود خالد ابراهٌم عبد السالم الحنفى مستجد ٩٠١٠٩٨٥٠

معاٌٌر مساحات مكتبات االطفالخٌرى دمحم حسن السٌد مستجد ٩١١٠٩٨٥١

التطور التارٌخى لمصادر المعلوماتدعاء دمحم دمحم عبدهللا البٌعه مستجد ٩٢١٠٩٨٥٢

ملفات البٌانات الممروءة الٌا كمصدر معلوماتدنٌا سمٌر محب عبد الهادى مستجد ٩٣١٠٩٨٥٣

اغطٌة ارضٌات ابنٌة المكتباتدٌنا دمحم على ابراهٌم حسن مستجد ٩٤١٠٩٨٥٤

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتبات المدرسٌةدٌنا دمحم مصطفى الشحات مستجد ٩٥١٠٩٨٥٥

االضاءة فى المكتباتدٌنا ٌاسر مصطفى الدسولى مستجد ٩٦١٠٩٨٥٦

مواد النهو والتشطٌب فى ابنٌة المكتباترانٌا حسن دمحم ابراهٌم منصور مستجد ٩٧١٠٩٨٥٧

الكتاب كمصدر معلوماترانٌا رمضان شعبان حامد مستجد ٩٨١٠٩٨٥٨

العالمات الخاصة فى ابنٌة المكتباترحمه اشرف الجوهرى دمحم خفاجه مستجد ٩٩١٠٩٨٥٩

ارضٌات ابنٌة المكتباترحمه دمحم عبد اللطٌف مصطفى فاٌد مستجد ١٠٠١٠٩٨٦٠
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جدران وحوائط ابنٌة المكتباترضوى جهاد عبدالغنى سالم جبل مستجد ١٠١١٠٩٨٦١

نظم االضاءة فى المكتباترمضان احمد رمضان احمد مستجد ١٠٢١٠٩٨٦٢

انظمة التكٌٌف والتهوٌة فى ابنٌة المكتباترنا السٌد عبد الرازق دمحم دٌاب مستجد ١٠٣١٠٩٨٦٣

خصائص التصمٌم المعمارى البنٌة المكتباترنا سعد الششتاوى دمحم أبو لمر مستجد ١٠٤١٠٩٨٦٤

المصابٌح وانواعها فى ابنٌة المكتباترنا صابر السٌد عبد الرحمن دمحم هاشم مستجد ١٠٥١٠٩٨٦٥

مكتبات الشرق المسلم والغرب المسٌحىروان احمد دمحمى عبد العال سٌد احمد مستجد ١٠٦١٠٩٨٦٦

دار الكتب المصرٌةروان ثروت رفعت عطا مستجد ١٠٧١٠٩٨٦٧

مبادئ تخطٌط ابنٌة المكتباتروان رضا ابو الحمد جاد الكرٌم اسماعٌل مستجد ١٠٨١٠٩٨٦٨

مراحل تصمٌم ابنٌة المكتباتروان شفٌك المغاورى دمحم عبد هللا مستجد ١٠٩١٠٩٨٦٩

مسارات الحركة فى ابنٌة المكتباتروضه دمحم سعد مجاهد سبع مستجد ١١٠١٠٩٨٧٠

الوهج و التباٌن فى االضاءة الصناعٌةزبٌده على هارون عوضٌن المحالوى مستجد ١١١١٠٩٨٧٢

كثافة والوان االضاءة الصناعٌة فى المكتباتزهور حمدٌنو دمحم ابراهٌم عٌسى مستجد ١١٢١٠٩٨٧٣

بناء ووظائف العالمات االرشادٌةزٌاد دمحم ابو العطا السٌد مستجد ١١٣١٠٩٨٧٤

(السرلة، الحرٌك )مصادر الخطر فى ابنٌة المكتبات زٌنب رضا دمحم احسان شوشه مستجد ١١٤١٠٩٨٧٥

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتزٌنب دمحم ابراهٌم صالح الخضرى مستجد ١١٥١٠٩٨٧٦

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتساره أحمد الغرٌب الشربٌنى مستجد ١١٦١٠٩٨٧٧

االسمف و االرضٌات فى مؤسسات المعلوماتساره حسٌن عبد الحمٌد متولً الفرارجً مستجد ١١٧١٠٩٨٧٨

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتساره زكرٌا مجاهد سعد مستجد ١١٨١٠٩٨٧٩

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتساره سالم عبد المغنى حسن السما مستجد ١١٩١٠٩٨٨٠

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتساره صالح صالح دمحم عبد الخالك مستجد ١٢٠١٠٩٨٨١
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(الرمسٌوم )مكتبة معبد رمسٌس االكبر ساره عصام شرٌف شرٌف الشربٌنى مستجد ١٢١١٠٩٨٨٢

مصادر المعلوماتساره عصام فتحى شلبى شلبى مستجد ١٢٢١٠٩٨٨٣

التهوٌة الطبٌعٌة فى المكتباتساره على حسن حسن احمد الصعٌدى مستجد ١٢٣١٠٩٨٨٤

عناصر تصمٌم ابنٌة المكتباتساره عماد دمحم عبد الوهاب مستجد ١٢٤١٠٩٨٨٥

ابنٌة المكتبات فى الشرق المسلمساره دمحم مصطفى دمحم مستجد ١٢٥١٠٩٨٨٦

العالمات االرشادٌة فى ابنٌة المكتباتساره منصور ابراهٌم عبدالحمٌد العسوى امنه مستجد ١٢٦١٠٩٨٨٧

المصغرات الفلمٌة كمصدر معلوماتساره نصر دمحم سلٌمان عمٌش مستجد ١٢٧١٠٩٨٨٨

التطور التارٌخى البنٌة المكتباتسالى شرٌف دمحم كامل محمود خلٌل مستجد ١٢٨١٠٩٨٨٩

عناصر االضاءة الصناعٌة فى المكتباتسالى عالء سالمه خالد عبده جمعة مستجد ١٢٩١٠٩٨٩٠

معاٌٌر مساحات المكتبات الجامعٌةسامى محمود احمد عبدالخالك الرزى مستجد ١٣٠١٠٩٨٩١

ابنٌة المكتبات فى العصور المدٌمةسعاد سعد ابراهٌم سعد علً مستجد ١٣١١٠٩٨٩٢

مكتبات االدٌرة والمعابد فى العصور الوسطىسعد سامح سعد على عوض مستجد ١٣٢١٠٩٨٩٣

ابنٌة المكتبات فى الغرب المسٌحىسلمى حمدى عوض حسن على الوكٌل مستجد ١٣٣١٠٩٨٩٤

انظمة االمان فى ابنٌة المكتباتسلمى طارق جمال الدٌن عبد الفتاح عبد العزٌز مستجد ١٣٤١٠٩٨٩٥

االلالٌم المناخٌة واثرها على التهوٌة الطبٌعٌةسلمى دمحم جمال محمود حسن عوف مستجد ١٣٥١٠٩٨٩٦

ابنٌة المكتبات فى العصور الحدٌثةسلوى عاطف انور عبد الوهاب دمحم مستجد ١٣٦١٠٩٨٩٧

مصادر المعلومات غٌر المطبوعةسمٌه حبٌب دمحم حبٌب مستجد ١٣٧١٠٩٨٩٨

االلوان ودورها فى التصمٌم الداخلىسهٌله رضا حسٌن ابو ضفر مستجد ١٣٨١٠٩٨٩٩

االضاءة الصناعٌة فى المكتباتسهٌله وحٌد ٌحٌى علفه مستجد ١٣٩١٠٩٩٠٠

االلراص الملٌزرة كمصدر معلوماتشروق عبد هللا دمحم احمد مستجد ١٤٠١٠٩٩٠١
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مصادر المعلومات المطبوعةشهد احمد عبد الغفار دمحم سماحه مستجد ١٤١١٠٩٩٠٢

مكتبة االسكندرٌة المدٌمةشٌماء عطٌه واعر عبدالسالم الملٌجى مستجد ١٤٢١٠٩٩٠٣

موالع ابنٌة المكتبات وشروطهاصفاء دمحم جابر السٌد عبود مستجد ١٤٣١٠٩٩٠٤

معاٌٌر مساحات المكتبات العامةصالح الدٌن ربٌع عبده على البناوى مستجد ١٤٤١٠٩٩٠٥

تجهٌزات المعالٌن فى ابنٌة المكتباتضحى عبده مؤمن عبد الحلٌم سالم مستجد ١٤٥١٠٩٩٠٦

مكتبة دار العلم الفاطمٌةطارق محمود مطاوع على ابو السعود مستجد ١٤٦١٠٩٩٠٧

دهانات والوان ابنٌة المكتباتعائشه ٌسرى عبد المادر مصطفى عبد الوهاب مستجد ١٤٧١٠٩٩٠٨

المواد السمعٌة والبصرٌة كمصدر معلوماتعادل ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو هانى مستجد ١٤٨١٠٩٩٠٩

التصمٌم الخارجى البنٌة المكتباتعاطف الشحات ٌوسف دمحم مستجد ١٤٩١٠٩٩١٠

االضاءة الطبٌعٌة فى المكتباتعبد هللا احمد عبد الحمٌد السٌد المكاوى مستجد ١٥٠١٠٩٩١١

معاٌٌر مساحات مكتبات االطفالعبد هللا عادل رجب الشرلاوى كشن مستجد ١٥١١٠٩٩١٢

التطور التارٌخى لمصادر المعلوماتعبد هللا دمحم شكرى السٌد ٌوسف الدٌب مستجد ١٥٢١٠٩٩١٣

ملفات البٌانات الممروءة الٌا كمصدر معلوماتعبدالحمٌد حمدٌنو حامد الصباغ مستجد ١٥٣١٠٩٩١٤

اغطٌة ارضٌات ابنٌة المكتباتعبدالرحمن احمد السٌد النجار مستجد ١٥٤١٠٩٩١٥

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتبات المدرسٌةعبدالرحمن فاروق عبدالرؤف الدرٌنى عامود مستجد ١٥٥١٠٩٩١٦

االضاءة فى المكتباتعبدالرحمن دمحم سلطان السعداوى مستجد ١٥٦١٠٩٩١٧

مواد النهو والتشطٌب فى ابنٌة المكتباتعبدالهادى عادل دمحم عبدالهادى مستجد ١٥٧١٠٩٩١٨

الكتاب كمصدر معلوماتعبٌر عٌد جمعه احمد الدٌب مستجد ١٥٨١٠٩٩١٩

العالمات الخاصة فى ابنٌة المكتباتعفاف حازم عبد الوهاب السٌد الدسولى مستجد ١٥٩١٠٩٩٢٠

ارضٌات ابنٌة المكتباتعال دمحم عبد العزٌز الشحات زاٌد مستجد ١٦٠١٠٩٩٢١
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جدران وحوائط ابنٌة المكتباتعالء نفادى احمد سالم المنسى مستجد ١٦١١٠٩٩٢٢

نظم االضاءة فى المكتباتعلى رجب دمحم المهدى علٌوه مستجد ١٦٢١٠٩٩٢٣

انظمة التكٌٌف والتهوٌة فى ابنٌة المكتباتعلى دمحم على ناصف مستجد ١٦٣١٠٩٩٢٤

خصائص التصمٌم المعمارى البنٌة المكتباتعلٌاء حمدى فتحى حسٌن صابر مستجد ١٦٤١٠٩٩٢٥

المصابٌح وانواعها فى ابنٌة المكتباتعلٌاء على عاشور غالى مستجد ١٦٥١٠٩٩٢٦

مكتبات الشرق المسلم والغرب المسٌحىعلٌاء كرم دمحم فتحى المتولى احمد النجار مستجد ١٦٦١٠٩٩٢٧

دار الكتب المصرٌةعماد السٌد عماد على عوض مستجد ١٦٧١٠٩٩٢٨

مبادئ تخطٌط ابنٌة المكتباتعمار ضٌاء الطنطاوى ابو المعاطى مستجد ١٦٨١٠٩٩٢٩

مراحل تصمٌم ابنٌة المكتباتعمرو اسامه عبدالعزٌز ابراهٌم غازى عابدٌن مستجد ١٦٩١٠٩٩٣١

مسارات الحركة فى ابنٌة المكتباتعمرو جالل على ابراهٌم مستجد ١٧٠١٠٩٩٣٢

الوهج و التباٌن فى االضاءة الصناعٌةفادى عاطف الممص ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٩٩٣٣

كثافة والوان االضاءة الصناعٌة فى المكتباتفارس على عبد الحافظ اسماعٌل مستجد ١٧٢١٠٩٩٣٤

بناء ووظائف العالمات االرشادٌةفاطمة عابد ابراهٌم طه ابراهٌم مستجد ١٧٣١٠٩٩٣٥

(السرلة، الحرٌك )مصادر الخطر فى ابنٌة المكتبات فاطمه احمد رمزى احمد دمحم مستجد ١٧٤١٠٩٩٣٦

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتفاطمه عباس كمال طه جوهر مستجد ١٧٥١٠٩٩٣٧

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتفاطمه عبد هللا المتولى ابو الوفا عثمان مستجد ١٧٦١٠٩٩٣٨

االسمف و االرضٌات فى مؤسسات المعلوماتفاٌزه حسن الدسولى دمحم النجار مستجد ١٧٧١٠٩٩٣٩

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتلمٌاء صالح منٌر مصطفى زٌنب مستجد ١٧٨١٠٩٩٤٠

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتلٌنا عبد الخالك عبد الخالك حسن المهدى مستجد ١٧٩١٠٩٩٤١

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتمارٌهان فؤاد احمد عبدالرحمن النبراوى مستجد ١٨٠١٠٩٩٤٢
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(الرمسٌوم )مكتبة معبد رمسٌس االكبر دمحم احمد العجمى عبدالصمد سكرانه مستجد ١٨١١٠٩٩٤٣

مصادر المعلوماتدمحم احمد محمود حسن ٌوسف مستجد ١٨٢١٠٩٩٤٤

التهوٌة الطبٌعٌة فى المكتباتدمحم السٌد عوض على جبر مستجد ١٨٣١٠٩٩٤٥

عناصر تصمٌم ابنٌة المكتباتدمحم انور دمحم خلٌل الشافعى مستجد ١٨٤١٠٩٩٤٦

ابنٌة المكتبات فى الشرق المسلمدمحم خمٌس عبد الحلٌم سالم مستجد ١٨٥١٠٩٩٤٧

العالمات االرشادٌة فى ابنٌة المكتباتدمحم سمٌر عبد العزٌز كامل مستجد ١٨٦١٠٩٩٤٨

المصغرات الفلمٌة كمصدر معلوماتدمحم شرٌف عبد البارى على منصور مستجد ١٨٧١٠٩٩٤٩

التطور التارٌخى البنٌة المكتباتدمحم عبد الحمٌد احمد درغم مستجد ١٨٨١٠٩٩٥٠

عناصر االضاءة الصناعٌة فى المكتباتدمحم عطٌه مراد عطٌه على فرج مستجد ١٨٩١٠٩٩٥١

معاٌٌر مساحات المكتبات الجامعٌةدمحم عماد الدٌن الشحات على الهجرسى مستجد ١٩٠١٠٩٩٥٢

ابنٌة المكتبات فى العصور المدٌمةدمحم فرج زكى النبراوى مستجد ١٩١١٠٩٩٥٣

مكتبات االدٌرة والمعابد فى العصور الوسطىدمحم محرم دمحم عبدالحمٌد دمحم مستجد ١٩٢١٠٩٩٥٤

ابنٌة المكتبات فى الغرب المسٌحىدمحم محمود حمدى ابراهٌم المنسى مستجد ١٩٣١٠٩٩٥٥

انظمة االمان فى ابنٌة المكتباتدمحم محمود محمود احمد رمضان مستجد ١٩٤١٠٩٩٥٦

االلالٌم المناخٌة واثرها على التهوٌة الطبٌعٌةدمحم منتصر عبد الفتاح اسماعٌل مستجد ١٩٥١٠٩٩٥٧

ابنٌة المكتبات فى العصور الحدٌثةدمحم هانى لطفى عبد الرازق سلٌمان مستجد ١٩٦١٠٩٩٥٨

مصادر المعلومات غٌر المطبوعةمحمود على عبدالسالم ابو المعاطى ابو الوفا مستجد ١٩٧١٠٩٩٥٩

االلوان ودورها فى التصمٌم الداخلىمحمود وجدى احمد الدسولى الردٌنى مستجد ١٩٨١٠٩٩٦٠

االضاءة الصناعٌة فى المكتباتمحمود وفٌك احمد حماد المشد مستجد ١٩٩١٠٩٩٦١

االلراص الملٌزرة كمصدر معلوماتمروه احمد السٌد رزق عنتر مستجد ٢٠٠١٠٩٩٦٢
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مصادر المعلومات المطبوعةمروه عبد الحفٌظ دمحم المصٌر مستجد ٢٠١١٠٩٩٦٣

مكتبة االسكندرٌة المدٌمةمروه دمحم عبد الخالك عبد العاطى المهدى مستجد ٢٠٢١٠٩٩٦٤

موالع ابنٌة المكتبات وشروطهامرٌم اسعد السعٌد دمحم مصطفى مستجد ٢٠٣١٠٩٩٦٥

معاٌٌر مساحات المكتبات العامةمرٌم رزق دمحم دمحمعبد الداٌم مستجد ٢٠٤١٠٩٩٦٦

تجهٌزات المعالٌن فى ابنٌة المكتباتمرٌم رشاد محمود بكر منصور مستجد ٢٠٥١٠٩٩٦٧

مكتبة دار العلم الفاطمٌةمرٌم سعد السٌد دمحم بلده مستجد ٢٠٦١٠٩٩٦٨

دهانات والوان ابنٌة المكتباتمرٌم طارق على دمحم مستجد ٢٠٧١٠٩٩٦٩

المواد السمعٌة والبصرٌة كمصدر معلوماتمرٌم على حامد السٌد ابراهٌم مستجد ٢٠٨١٠٩٩٧٠

التصمٌم الخارجى البنٌة المكتباتمرٌم دمحم امٌن احمد السكرى مستجد ٢٠٩١٠٩٩٧١

االضاءة الطبٌعٌة فى المكتباتمرٌم نبٌل صالح مطاوع الضوٌنى مستجد ٢١٠١٠٩٩٧٢

معاٌٌر مساحات مكتبات االطفالمصطفى ابراهٌم دمحم ذكى صمر مستجد ٢١١١٠٩٩٧٣

التطور التارٌخى لمصادر المعلوماتمصطفى حسن ابراهٌم حسن البحٌرى مستجد ٢١٢١٠٩٩٧٤

ملفات البٌانات الممروءة الٌا كمصدر معلوماتمصطفى حماده رمضان ابراهٌم مستجد ٢١٣١٠٩٩٧٥

اغطٌة ارضٌات ابنٌة المكتباتمصطفى محسن عبد النبى مصطفى البدراوى مستجد ٢١٤١٠٩٩٧٦

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتبات المدرسٌةمعتز ٌسرى دمحم عٌد مصطفى مستجد ٢١٥١٠٩٩٧٧

االضاءة فى المكتباتمعتصم باهلل عصام عبدالهادى مشعل مستجد ٢١٦١٠٩٩٧٨

مواد النهو والتشطٌب فى ابنٌة المكتباتممدوح اشرف عبدالرحمن عبدهللا السٌد بٌبرس مستجد ٢١٧١٠٩٩٧٩

الكتاب كمصدر معلوماتمنار ابراهٌم رجب طه ٌس مستجد ٢١٨١٠٩٩٨٠

العالمات الخاصة فى ابنٌة المكتباتمنار عاطف دمحم عوض عبد العاطى مستجد ٢١٩١٠٩٩٨١

ارضٌات ابنٌة المكتباتمنة هللا االسمى االسمى سبع مستجد ٢٢٠١٠٩٩٨٢
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جدران وحوائط ابنٌة المكتباتمنه هللا العزازى عبد النعٌم العزازى مستجد ٢٢١١٠٩٩٨٣

نظم االضاءة فى المكتباتمنه هللا عٌسى عٌسى دمحم غربه مستجد ٢٢٢١٠٩٩٨٤

انظمة التكٌٌف والتهوٌة فى ابنٌة المكتباتمنه هللا دمحم محمود دمحم الحدٌدى مستجد ٢٢٣١٠٩٩٨٥

خصائص التصمٌم المعمارى البنٌة المكتباتمنى ابراهٌم محمود حسٌن الغزالى مستجد ٢٢٤١٠٩٩٨٦

المصابٌح وانواعها فى ابنٌة المكتباتمنى وائل السٌد اسماعٌل عبد اللطٌف مستجد ٢٢٥١٠٩٩٨٧

مكتبات الشرق المسلم والغرب المسٌحىمها اشرف حمزه شحاته دمحم مستجد ٢٢٦١٠٩٩٨٨

دار الكتب المصرٌةمى موسى مصطفى محمود مستجد ٢٢٧١٠٩٩٨٩

مبادئ تخطٌط ابنٌة المكتباتمٌار محى شكرى ٌاسٌن دمحم مستجد ٢٢٨١٠٩٩٩٠

مراحل تصمٌم ابنٌة المكتباتمٌرنا ماهر دمحم المتولى ابراهٌم مستجد ٢٢٩١٠٩٩٩١

مسارات الحركة فى ابنٌة المكتباتمٌرنا مجدى عبد السالم على المصبى مستجد ٢٣٠١٠٩٩٩٢

الوهج و التباٌن فى االضاءة الصناعٌةنادٌه اشرف محمود ابراهٌم عزالدٌن مستجد ٢٣١١٠٩٩٩٣

كثافة والوان االضاءة الصناعٌة فى المكتباتندى أشرف دمحم ابراهٌم االمام مستجد ٢٣٢١٠٩٩٩٤

بناء ووظائف العالمات االرشادٌةندى المتولى السٌد عربان الوصٌف مستجد ٢٣٣١٠٩٩٩٥

(السرلة، الحرٌك )مصادر الخطر فى ابنٌة المكتبات ندى حسٌن شولى حسٌن مستجد ٢٣٤١٠٩٩٩٦

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتندى سامى السٌد بكرى مستجد ٢٣٥١٠٩٩٩٧

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتندى شعبان ابراهٌم شعبان الباز مستجد ٢٣٦١٠٩٩٩٨

االسمف واالرضٌات فى مؤسسات المعلوماتنسرٌن صبحى دمحم احمد شعٌب مستجد ٢٣٧١٠٩٩٩٩

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتنسٌم احمد حسن دمحم ابو زٌد مستجد ٢٣٨١١٠٠٠٠

المكتبات عبر العصور التارٌخٌةنهى ثروت السٌد دمحم اسماعٌل مستجد ٢٣٩١١٠٠٠١

خصائص دهانات جدران ابنٌة المكتباتنورا اشرف السٌد محمود جاروف مستجد ٢٤٠١١٠٠٠٢
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مكتبات الشرق المسلم والغرب المسٌحىنورا الشحات احمد اسماعٌل احمد مستجد ٢٤١١١٠٠٠٣

دار الكتب المصرٌةنوران اٌمن السٌد طه ابورٌه مستجد ٢٤٢١١٠٠٠٤

مبادئ تخطٌط ابنٌة المكتباتنوران محسن عبد الرحٌم عبد الحلٌم مستجد ٢٤٣١١٠٠٠٥

مراحل تصمٌم ابنٌة المكتباتنوره بسٌونى عبدالوكٌل ٌوسف مستجد ٢٤٤١١٠٠٠٦

مسارات الحركة فى ابنٌة المكتباتنورهان احمد المرسى ابراهٌم المرسى مستجد ٢٤٥١١٠٠٠٧

الوهج والتباٌن فى االضاءة الصناعٌةنورهان احمد حسب النبى حسن الجعفرى مستجد ٢٤٦١١٠٠٠٨

كثافة والوان االضاءة الصناعٌة فى المكتباتنورهان احمد سعد احمد والى مستجد ٢٤٧١١٠٠٠٩

بناء ووظائف العالمات االرشادٌةنورهان اٌمن المغاورى ابو المعاطى خلٌل شرف مستجد ٢٤٨١١٠٠١٠

(السرلة، الحرٌك )مصادر الخطر فى ابنٌة المكتبات نورهان عطاهللا زٌدان عبد هللا مستجد ٢٤٩١١٠٠١١

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتنٌره محمود دمحم رشاد بدوى مستجد ٢٥٠١١٠٠١٢

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتهاجر السٌد خالد عبد الحلٌم عبده مستجد ٢٥١١١٠٠١٣

االسمف و االرضٌات فى مؤسسات المعلوماتهاجر السٌد منصور دمحم سالمه مستجد ٢٥٢١١٠٠١٤

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتهاجر رشوان صالح رشوان مستجد ٢٥٣١١٠٠١٥

االضاءة الصناعٌة والطبٌعٌة فى مؤسسات المعلوماتهاجر على عطٌه سلٌمان على مستجد ٢٥٤١١٠٠١٦

اوعٌة المعلومات فى المكتباتهاجر عماد عبد الهادى حسن هاللً مستجد ٢٥٥١١٠٠١٧

التصمٌم الداخلى لمؤسسات المعلوماتهاٌدى اسامه السٌد محمود السٌد مستجد ٢٥٦١١٠٠١٨

مساحات الفئات المختلفة من المكتباتهبه مصطفى محمود كمال عباس غربٌه مستجد ٢٥٧١١٠٠١٩

االسمف و االرضٌات فى مؤسسات المعلوماتهدى حامد احمد حسن عبده مستجد ٢٥٨١١٠٠٢٠

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتهدى محمود عوض جاد زغالٌه مستجد ٢٥٩١١٠٠٢١

المكتبات عبر العصور التارٌخٌةهدٌر السٌد دمحم المرسى الشرخه مستجد ٢٦٠١١٠٠٢٢
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معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتهدٌر رمضان الشربٌنى المتولى السحرٌت مستجد ٢٦١١١٠٠٢٣

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتهمسه فرج الشحات حسنٌن خلٌل مستجد ٢٦٢١١٠٠٢٤

االسمف واالرضٌات فى مؤسسات المعلوماتهند احمد عبد المادر ابو زٌد مستجد ٢٦٣١١٠٠٢٥

مواد البناء والتشطٌب فى مؤسسات المعلوماتهند طارق السٌد شحاته رمضان عطٌه مستجد ٢٦٤١١٠٠٢٦

نظم االضاءة الصناعٌة فى مؤسسات المعلوماتوفاء متولى نصر ابو المعاطى عبد العال مستجد ٢٦٥١١٠٠٢٧

خصائص دهانات جدران ابنٌة المكتباتوالء على ٌوسف عبد السالم لدر مستجد ٢٦٦١١٠٠٢٨

المكتبات عبر العصور التارٌخٌةٌارا عبد الغنى احمد عبد الغنى محموداحمد مستجد ٢٦٧١١٠٠٢٩

مكتبات الشرق المسلم والغرب المسٌحىٌارا ٌاسر صالح ابراهٌم ابو الخٌر مستجد ٢٦٨١١٠٠٣٠

دار الكتب المصرٌةٌاسمٌن احمد عبد الرازق عبد الممصود دمحم مستجد ٢٦٩١١٠٠٣١

مبادئ تخطٌط ابنٌة المكتباتٌاسمٌن السٌد احمد على زنون مستجد ٢٧٠١١٠٠٣٢

مراحل تصمٌم ابنٌة المكتباتٌاسمٌن حسٌن عبد الغنى ابو المعاطى مستجد ٢٧١١١٠٠٣٣

مسارات الحركة فى ابنٌة المكتباتٌاسمٌن سمٌر احمد حسٌب مستجد ٢٧٢١١٠٠٣٤

الوهج و التباٌن فى االضاءة الصناعٌةٌاسمٌن فتحى فتحى لاسم مستجد ٢٧٣١١٠٠٣٥

فئات مصادر المعلوماتٌاسمٌن دمحم حسنٌن البحٌرى مستجد ٢٧٤١١٠٠٣٦

ملفات البٌانات الممروءة الٌا كمصدر معلوماتٌاسمٌن دمحم عادل سعد حسنٌن العرالى مستجد ٢٧٥١١٠٠٣٧

اغطٌة ارضٌات ابنٌة المكتباتٌاسمٌن دمحم محمود السامولى مستجد ٢٧٦١١٠٠٣٨

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتبات المدرسٌةٌمنى محسن طه ابوزٌد حسن مستجد ٢٧٧١١٠٠٣٩

االضاءة فى المكتباتٌوستٌنا نصر سٌداروس نصر سٌداروس مستجد ٢٧٨١١٠٠٤٠

الكتاب كمصدر معلوماتدمحم خالد عباس دمحم الدٌسطى مستجد ٢٧٩١١٠٠٤١

العالمات الخاصة فى ابنٌة المكتباتاحمد عابد زغلى عبد المنعم مستجد ٢٨٠١١٠٠٤٢
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مكتبات الشرق المسلم والغرب المسٌحىدمحم منتصر عبد العظٌم البدوى خلٌفه مستجد ٢٨١١١٠٠٤٣

دار الكتب المصرٌةكرٌم محمود رمضان عبد البالى فوده مستجد ٢٨٢١١٠٠٤٤

مبادئ تخطٌط ابنٌة المكتباتاحمد جمال على دمحم مستجد ٢٨٣١١٠٠٤٥

مراحل تصمٌم ابنٌة المكتباتدمحم سعد السعٌد منصور مستجد ٢٨٤١١٠٠٤٦

مسارات الحركة فى ابنٌة المكتباتمحمود احمد دمحم عبدالكرٌم مستجد ٢٨٥١١٠٠٤٧

الوهج والتباٌن فى االضاءة الصناعٌةمرٌم احمد عبدالفتاح على مستجد ٢٨٦١١٠٠٤٨

كثافة والوان االضاءة الصناعٌة فى المكتباتمعاذ دمحم دمحم عبد الحكم مستجد ٢٨٧١١٠٠٤٩

بناء ووظائف العالمات االرشادٌةولٌد احمد مكرم عبٌد مستجد ٢٨٨١١٠٠٥٠

(السرلة، الحرٌك )مصادر الخطر فى ابنٌة المكتبات دنٌا دمحم السٌد السعٌد مستجد ٢٨٩١١٠٠٥١

معاٌٌر مساحات ابنٌة المكتباتمحمود دمحم السٌد العوضى مستجد ٢٩٠١١٠٠٥٢

انظمة التهوٌة والتدفئة فى مؤسسات المعلوماتٌوسف محسن رزق سالم دمحم مستجد ٢٩١١١٠٠٥٣
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