
 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 [15: 1نشىسي ]جلُخ اخلذيبد يٍ رلهس اتمبسيش  1
 تقرٌر اإلنسان المصرى ٔ/ٔ

 تقرٌر قضاٌا البٌبة والتنمٌة فى مصر ]النظافة العامة ومشكبلت البٌبة[ ٕ/ٔ

 تقرٌر فلسفة الحكم المحلى ودوره فى التنمٌة اإلقلٌمٌة ٖ/ٔ

 تقرٌر تنمٌة المرأة كمدخل للتنمٌة الشاملة ٗ/ٔ

 المشاركة الشعبٌة تقرٌر ٘/ٔ

 تقرٌر الجامعات ]حاضرها ومستقبلها[ ٙ/ٔ

 تقرٌر نحو سٌاسة ثقافٌة لئلنسان المصرى 7/ٔ

 تقرٌر قضاٌا البٌبة والتنمٌة فى مصر ]المٌاه والصرف الصحى[ 8/ٔ

 تقرٌر قضٌة العبلج فى مصر 9/ٔ

 تقرٌر قضاٌا البٌبة فى مصر ]تلوث الهواء[ ٓٔ/ٔ

 ة والتنمٌةتقرٌر اإلدار ٔٔ/ٔ

 تقرٌر اإلدمان ٕٔ/ٔ

 تقرٌر قضاٌا البٌبة والتنمٌة فى مصر]سبلمة الغذاء[ ٖٔ/ٔ

 تقرٌر  الطفل فى المجتمع المصرى }الواقع والمتطلبات{ ٗٔ/ٔ

 تقرٌر نحو سٌاسة سكانٌة لمصر فى مطالع القرن الحادى والعشرٌن ٘ٔ/ٔ

  

  

 [13:  1واإللتظبديخ يٍ  رلهس انشىسي ]جلُخ انشئىٌ ادلبنيختمبسيش  2
 تقرٌر  القطاع العام ٔ/ٕ

 تقرٌر  التضخم واألسعار والدعم ٕ/ٕ

 تقرٌر  إطار اإلستراتٌجٌة اإلقتصادٌة القومٌة ٖ/ٕ

 تقرٌر السٌاسات النقدٌة واإلبتمان فى ج م ع ٗ/ٕ

 (98ٖٔ/ 98ٕٔ -9ٕ٘ٔتقرٌر مٌزان المدفوعات المصرى ) ٘/ٕ

 ثمارتقرٌر سٌاسات اإلست ٙ/ٕ

 تقرٌر سٌاسات األسعار 7/ٕ

 98ٙٔ/   97ٗٔتقرٌر سعر الصرف فى مص خبلل الفترة  من عام   8/ٕ

ٕ/9 
تقرٌررر الجوانررت التنظٌمٌررة للمرروارد العامررة للدولررة ى الضرررابت علررى الرردخل والضرررابت 

 الجمركٌة

 تقرٌر الجوانت التنظٌمٌة للموارد العامة للدولة ى الضرابت العقارٌة ٓٔ/ٕ

 تقرٌر اإلستهبلك السلعى ٔٔ/ٕ

 تقرٌر إدارة التنمٌة فى اإلقتصاد المصرى ٕٔ/ٕ

 تقرٌر آفاق التعاون اإلقتصادى العربى فى ضوء المتغٌرات الدولٌة واإلقلٌمٌة ٖٔ/ٕ

  

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 [12:  1]جلُخ انشئىٌ اخلبسريخ واأليٍ انمىيً يٍ  تمبسيش  رلهس انشىسي 3
 ألفرٌقٌةتقرٌر العبلقات المصرٌة ا ٔ/ٖ

 تقرٌر التكامل بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وجمهورٌة السودان الدٌموقراطٌة ٕ/ٖ

 تقرٌر مصر وحركة عدم اإلنحٌاز ٖ/ٖ

 تقرٌر  إطار التعاون بٌن دول حوض النٌل ٗ/ٖ

 تقرٌر  مصر والعالم اإلسبلمى ٘/ٖ

 تقرٌر مصر والقضٌة الفلسطٌنٌة ٙ/ٕ

 تقرٌر  مصر والعالم العربى 7/ٖ

 تقرٌر مصر ودول حوض البحر األحمر والقرن اإلفرٌقى 8/ٖ

 تقرٌر  مصر ودول حوض البحر المتوسط 9/ٖ

 تقرٌر  مصر والمجموعة اإلقتصادٌة األوروبٌة ٓٔ/ٖ

 تقرٌر  مصر وجامعة الدول العربٌة ٔٔ/ٖ

 تقرٌر  مصر وتطورات أزمة الخلٌج ٕٔ/ٖ

  

  

 [11:  1د انظُبػً وانطبلخ وانمىي انؼبيهخ يٍ ]جلُخ اإلَتب تمبسيش رلهس انشىسي 4
 ه بسٌاسة التعلٌم والتدرٌتتباطتقرٌر تخطٌط القوى العاملة وار ٔ/ٗ

 انتاجها واستهبلكها  -تقرٌر الطاقة  ٕ/ٗ

 تقرٌر سٌاسة تدرٌت القوى العاملة ٖ/ٗ

 تقرٌر السٌاحة فى مصر ٗ/ٗ

 تقرٌر سٌاسة التصنٌع فى مصر ٘/ٗ

 انتاجها واستهبلكها -اد البناء تقرٌر مو ٙ/ٗ

 تقرٌر القطن فى مصر  زراعته ، صناعته ، تجارته  7/ٗ

 تقرٌر تنمٌة سٌناء 8/ٗ

 تقرٌر واقع ومستقبل التنمٌة السٌاحٌة فى مصر 9/ٗ

 تقرٌر الصناعات الصغٌرة  ٓٔ/ٗ

 تقرٌر التنمٌة الصناعٌة ومستقبلها فى مصر ٔٔ/ٗ

  

  

 [11:  1]جلُخ اإلَتبد انضساػً وانشي واستظالس األساضً يٍ  تمبسيش رلهس انشىسي 5
 تقرٌر السٌاسة الزراعٌة ٔ/٘

 تقرٌر اإلنتاج الحٌوانى فى مصر ٕ/٘

 تقرٌر المٌكنة الزراعٌة ٖ/٘

 تقرٌر القمح ى انتاجاً ، وتصنٌعاً ، واستهبلكاً  ٗ/٘

 تقرٌر السٌاسة الغذابٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة ٘/٘

 قرٌر اإلنتاج الزراعى والتصدٌرت ٙ/٘

 تقرٌراإلنتاج الزراعى واإلكتفاء الذاتى ى محاصٌل الحبوت والبقولٌات 7/٘



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 تقرٌر  اإلنتاج الزراعى واإلكتفاء الذاتى ى المحاصٌل السكرٌة والزٌتٌة 8/٘

 تقرٌر الموارد المابٌة واستخداماتها 9/٘

 تقرٌر التعاونٌات الزراعٌة فى مصر ٓٔ/٘

 تقرٌر استصبلح األراضى ونظم التصرف فى األراضى الجدٌدة ٔٔ/٘

  

  

 [11:  1]جلبٌ خبطخ يٍ تمبسيش  رلهس انشىسي  6
 تقرٌر قضٌة الوحدة الوطنٌة ٔ/ٙ

 تقرٌر قضٌة الشبات ٕ/ٙ

 تقرٌر الموانا المصرٌة والنقل البحرى والخدمات المتعلقة بهذا النشاط ٖ/ٙ

 فى مصر تقرٌر  مشكلة اإلسكان ٗ/ٙ

 تقرٌر التعاون ٘/ٙ

 تقرٌر نحو سٌاسة الستخدام األراضى فى مصر ٙ/ٙ

 تقرٌر هجرة العمالة المصرٌة إلى الخارج 7/ٙ

 تقرٌر البرنامج النووى المصرى 8/ٙ

 تقرٌر البحث العلمى والتنمٌة فى مصر 9/ٙ

 تقرٌر مشروع األلف ٌوم لتحرٌر  اإلقتصاد  المصرى ٓٔ/ٙ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تمبسيش اجملبنس انمىييخ ادلتخظظخ 7
 اجملهس انمىيً نإلَتبد وانشئىٌ اإللتظبديخ[]



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

 {ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓتقرٌر المجلس القومى لئلنتاج والشبون اإلقتصادٌة }  ٔ/7

7/ٕ  

7/ٖ  

7/ٗ  

7/٘  

7/ٙ  

7/7  

7/8  

7/9  

 {ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓومى لئلنتاج والشبون اإلقتصادٌة }تقرٌر المجلس الق ٓٔ/7

 {8ٕٓٓ/7ٕٓٓتقرٌر المجلس القومى لئلنتاج والشبون اإلقتصادٌة } ٔٔ/7

 {9ٕٓٓ/8ٕٓٓتقرٌر المجلس القومى لئلنتاج والشبون اإلقتصادٌة } ٕٔ/7

 {ٕٓٔٓ/9ٕٓٓتقرٌر المجلس القومى لئلنتاج والشبون اإلقتصادٌة } ٖٔ/7

 {ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالقومى لئلنتاج والشبون اإلقتصادٌة } تقرٌر المجلس ٗٔ/7

  

  

  

 تمبسيش اجملبنس انمىييخ ادلتخظظخ 8
 اجملهس انمىيً نهخمبفخ وانفُىٌ واآلداة واإلػالو[]

 {ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓتقرٌر المجلس القومى للثقافة والفنون واآلدات واإلعبلم  } ٔ/8

8/ٕ  

8/ٖ  

8/ٗ  

8/٘  

8/ٙ  

8/7  

8/8  

 {ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓ}واإلعبلم  تقرٌر المجلس القومى للثقافة والفنون واآلدات 8/9

 {ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓ}ثقافة والفنون واآلدات واإلعبلم تقرٌر المجلس القومى لل ٓٔ/8

 {8ٕٓٓ/7ٕٓٓ}ثقافة والفنون واآلدات واإلعبلم تقرٌر المجلس القومى لل ٔٔ/8

 {9ٕٓٓ/8ٕٓٓ}واإلعبلم ات تقرٌر المجلس القومى للثقافة والفنون واآلد ٕٔ/8

 {ٕٓٔٓ/9ٕٓٓتقرٌر المجلس القومى للثقافة والفنون واآلدات واإلعبلم } ٖٔ/8

 {ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓتقرٌر المجلس القومى للثقافة والفنون واآلدات واإلعبلم } ٗٔ/8

  

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

 تمبسيش اجملبنس انمىييخ ادلتخظظخ 9
 ُىنىريب[] اجملهس انمىيً نهتؼهيى وانجضج انؼهًً وانتك

 {ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ) تقرٌر المجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌا ٔ/9

9/ٕ  

9/ٖ  

9/ٗ  

9/٘  

9/ٙ  

9/7  

9/8  

 {ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓتقرٌر المجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌا } 9/9

 {ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓ}تقرٌر المجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌا  ٓٔ/9

 {8ٕٓٓ/7ٕٓٓتقرٌر المجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌا } ٔٔ/9

 {9ٕٓٓ/8ٕٓٓتقرٌر المجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌا } ٕٔ/9

 {ٕٓٔٓ/9ٕٓٓتقرٌر المجلس القومى للتعلٌم والبحث العلمى والتكنولوجٌا } ٖٔ/9

 {ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالبحث العلمى والتكنولوجٌا }للتعلٌم و تقرٌر المجلس القومى ٗٔ/9

  

  

  

  

 بسيش اجملبنس انمىييخ ادلتخظظختم 11
 اجملهس انمىيً نهخذيبد وانتًُيخ اإلرتًبػيخ[]

 {ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓتقرٌر المجلس القومى للخدمات والتنمٌة اإلجتماعٌة  } ٔ/ٓٔ

ٔٓ/ٕ  

ٔٓ/ٖ  

ٔٓ/ٗ  

ٔٓ/٘  

ٔٓ/ٙ  

ٔٓ/7  

 {ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓقرٌر المجلس القومى للخدمات والتنمٌة اإلجتماعٌة  }ت 8/ٓٔ

 {ٕٗٓٓ/ ٕ٘ٓٓ}مى للخدمات والتنمٌة اإلجتماعٌة تقرٌر المجلس القو 9/ٓٔ

 {8ٕٓٓ/ 7ٕٓٓ}مى للخدمات والتنمٌة اإلجتماعٌة تقرٌر المجلس القو ٓٔ/ٓٔ

 {9ٕٓٓ/8ٕٓٓ}مى للخدمات والتنمٌة اإلجتماعٌة تقرٌر المجلس القو ٔٔ/ٓٔ

 {ٕٓٔٓ/ 9ٕٓٓ}للخدمات والتنمٌة اإلجتماعٌة  تقرٌر المجلس القومى ٕٔ/ٓٔ

 {ٕٕٔٓ/ ٕٔٔٓتقرٌر المجلس القومى للخدمات والتنمٌة اإلجتماعٌة } ٖٔ/ٓٔ

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

 تمبسيش سلتهفخ 11
 تقرٌر دلتا جنوت الوادى ٔ/ٔٔ

 مٕٕٔٓءات البٌبة إلحصاالتقرٌر السنوى  ٕ/ٔٔ

ٔٔ/ٕ/ٔ  

ٔٔ/ٕ/ٕ  

ٔٔ/ٕ/ٖ  

 ٖٕٔٓالتقرٌر السنوى لعام  –المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة  ٖ/ٔٔ

 ٕٗٔٓتقرٌر التجارة الخارجٌة  ٗ/ٔٔ

 مٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالبٌان المالى عن الموازنة للدولة للسنة المالٌة  ٘/ٔٔ

 م9ٕٓٓ/ٕ٘ٓٓهنى صبلح التعلٌم الفنى والتدرٌت المالمرحلى لبرنامج إ رالتقرٌ ٙ/ٔٔ

 ٕٙٓٓتقرٌر حالة السكان فى مصر  7/ٔٔ

 مٕٙٓٓالتقرٌر اإلقتصادى العربى الموحد  ٔ/7/ٔٔ

 ٖٕٓٓتقرٌر التنمٌة البشرٌة للمنوفٌة  8/ٔٔ

ٔٔ/8/ٔ  

ٔٔ/8/ٕ  

  

  

 ٕ٘ٓٓتقرٌر التنمٌة البشرٌة للمنوفٌة  9/ٔٔ

 8ٕٓٓتقرٌر التنمٌة البشرٌة لمصر  ٔ/9/ٔٔ

  

  

ٔٔ/ٔٓ 
)األسكندرٌة ،  قضاٌا ومشاكل التنمٌة بمحافظات –بشرٌة المحلٌة تقرٌر التنمٌة ال

كتٌبات +   ٓٔ – مٕ٘ٔٓالمنوفٌة ، الفٌوم ، أسٌوط(  ، الشرقٌة ، القلٌوبٌة ، كفر الشٌخ
cd 

 مٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓالتقرٌر السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان  ٔٔ/ٔٔ

 م8ٕٓٓ/7ٕٓٓن التقرٌر السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسا ٔ/ٔٔ/ٔٔ

ٔٔ/ٔٔ/ٕ  

ٔٔ/ٔٔ/ٖ  

  

 8ٕٓٓابرٌل  -ورشة عمل وطنٌة حول وسابل السٌطرة على مرض انفلونزا الطٌور ٔٔ/ٔٔ/ٔٔ

 مٕ٘ٓٓبٌان موجز لتقرٌر برنامج معلومات اإلستخدام المطور بمحافظة المنوفٌة  ٕٔ/ٔٔ

 قوى العاملةوزارة ال – 7ٕٓٓتقرٌر برنامج معلومات اإلستخدام المطور  ٔ/ٕٔ/ٔٔ

  

  

 ٕ٘ٓٓ -    7ٕٔٓالسٌاسة المابٌة القومٌة  حتى عام   -المٌاه والمستقبل   ٖٔ/ٔٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

ٔٔ/ٖٔ/ٔ 
تقرٌررررر سررررنوى عررررن حالررررة نوعٌررررة المٌرررراه السررررطحٌة والجوفٌررررة  –نوعٌررررة مٌرررراه مصررررر 

 (ٕٗٓٓ/ ٌولٌو ٖٕٓٓ)أغسطس

 (ٕٗٓٓ/دٌسمبر تقرٌر سنوى عن حالة نوعٌة المٌاه )ٌناٌر –نوعٌة مٌاه مصر ٕ/ٖٔ/ٔٔ

  

  

ٔٔ/ٔٗ 
الحاضررر والمسررتقبل عررن الثررروة التعدٌنٌررة فررى مصررر    تقرٌررر لجنررة الصررناعة والطاقررة

ٕٓٓٗ 

  

ٔٔ/ٔ٘  

ٔٔ/ٔٙ  

 ٕ٘ٓٓتقرٌر معلوماتى عن محافظة  المنوفٌة ٌناٌر  ٔ/ٙٔ/ٔٔ

 ٕٙٓٓة بٌن محافظات إقلٌم الدلتا ٌمحافظة المنوف ٕ/ٙٔ/ٔٔ

ٔٔ/ٔ7  

  

  

  

 سيش يؼهىيبتيختمب 
 هل تغٌر نمط الحٌازة الزراعٌة فى مصر 8ٔ/ٔٔ

 انفولنزا الطٌور وتداعٌاتها عالمٌا ومحلٌاً  ٔ/8ٔ/ٔٔ

 مستوى معٌشة األسرة المصرٌة هل تغٌر خبلل السنوات العشر الماضٌة ٕ/8ٔ/ٔٔ

 هل تغٌرت إتجاهات نتابج الثانوٌة العامة خبلل السنوات األخٌرة ٖ/8ٔ/ٔٔ

 سوق العقارات فى مصر ٗ/8ٔ/ٔٔ

 هل أصبحت سوق األوراق المالٌة أداة ذات تؤثٌر فى اإلقتصاد المصرى ٘/8ٔ/ٔٔ

 تطور الناتج المحلى اإلجمالى خبلل السنوات الخمس الماضٌة ٙ/8ٔ/ٔٔ

 إنفلونزا الطٌور هل مازالت خطراً ٌهدد مصر والعالم 8/7ٔ/ٔٔ

 ماذا ٌؤكل المواطن المصرى 8/8ٔ/ٔٔ

 ماذا لو إكتفت األسرة المصرٌة بطفلٌن 8/9ٔ/ٔٔ

 السٌارات فى مصر أرقام وحقابق ٓٔ/8ٔ/ٔٔ

 السٌاحة فى مصر هل أصبحت بالفعل قاطرة للتنمٌة اإلقتصادٌة ٔٔ/8ٔ/ٔٔ

 الدعم أداة لتحقٌق العدالة اإلجتماعٌة ٕٔ/8ٔ/ٔٔ

 سوق القمح العالمى إلى أٌن ٖٔ/8ٔ/ٔٔ

 والعالى سمات التعلٌم الجامعى ٗٔ/8ٔ/ٔٔ

 المدونات المصرٌة فضاء إجتماعى جدٌد ٘ٔ/8ٔ/ٔٔ

 تحوٌبلت المهاجرٌن إلى مصر والعالم ٙٔ/8ٔ/ٔٔ

 أٌن تقع مصر ٓٓخرٌطة دعم إستهبلك البترول فى العالم  7ٔ/8ٔ/ٔٔ

 هل تغٌرت ٓٓالمبلمح الصحٌة لؤلطفال فى مصر  8ٔ/8ٔ/ٔٔ

 حوادث الطرق فى مصر 9ٔ/8ٔ/ٔٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 من الربٌس القادم 8ٕٓٓابات الرباسٌة األمرٌكٌة اإلنتخ ٕٓ/8ٔ/ٔٔ

 العبلقات المصرٌة األمرٌكٌة من واقع آراء المواطن األمرٌكى ٕٔ/8ٔ/ٔٔ

 مبلمح المسنٌن فى مصر ٕٕ/8ٔ/ٔٔ

 مصر ودول حوض النٌل     عبلقات ممتدة ٖٕ/8ٔ/ٔٔ

 الصراع العربى اإلسرإابٌلى     هل ٌحسم دٌموغرافٌاً  ٕٗ/8ٔ/ٔٔ

 هل تغٌر المناخ فى مصر خبلل العشرٌن عاماً الماضٌة ٕ٘/8ٔ/ٔٔ

 هل دخلت مصر عصر الفقر المابى ٕٙ/8ٔ/ٔٔ

 موابد الرحمن فى مصر 7ٕ/8ٔ/ٔٔ

 النوبٌون الخصوصٌة واألصالة المصرٌة 8ٕ/8ٔ/ٔٔ

 هل للمؤة المصرٌة دور فعال فى الحٌاة السٌاسٌة 9ٕ/8ٔ/ٔٔ

 ن اإلسرابٌلٌنالقضٌة الفلسطٌنٌة فى عٌو ٖٓ/8ٔ/ٔٔ

 تؤخر سن الزواج     هل أصبح مشكلة تبحث عن حل ٖٔ/8ٔ/ٔٔ

 ماذا ٌقرأ المصرٌون ٕٖ/8ٔ/ٔٔ

 اإلعبلم األلكترونى فى مصر     الواقع والتحدٌات ٖٖ/8ٔ/ٔٔ

 أوضاع الفقراء فى مصر ٖٗ/8ٔ/ٔٔ

 { إلى أٌنA/HINIوباء اإلنفلونزا العالمى } ٖ٘/8ٔ/ٔٔ

 مصرٌة المبلمح والخصابصالمدٌنة ال ٖٙ/8ٔ/ٔٔ

 األسعار العالمٌة إلى أٌن 7ٖ/8ٔ/ٔٔ

 الخبز المدعم فى مصر حقابق وأرقام 8ٖ/8ٔ/ٔٔ

 التلفزٌون المصري مسٌرة خمسون عاماً  9ٖ/8ٔ/ٔٔ

 العمل الخٌري لؤلسر المصرٌة ٓٗ/8ٔ/ٔٔ

ٔٔ/ٔ8/ٗٔ  

 اإلحصاءات والمعلومات     حق للمواطن وأساس للتنمٌة ٕٗ/8ٔ/ٔٔ

 إطبللة مصر على أفرٌقٌا ٖٗ/8ٔ/ٔٔ

 أربعة أعوام من التقارٌر المعلوماتٌة ٗٗ/8ٔ/ٔٔ

 ثورة الشعت المصري ملهمة شعوت العالم ٘ٗ/8ٔ/ٔٔ

 )التعلٌم والعمل والهجرة( قضاٌا النشا والشبات المصرى ٙٗ/8ٔ/ٔٔ

 (ٕٔٔٓمصر على طرٌق الدٌموقراطٌة )استفتاء  7ٗ/8ٔ/ٔٔ

 ٌناٌر من من واقع الفٌس بوك والتوٌتر ٕ٘ت إلى التحرٌر من األنترن 8ٗ/8ٔ/ٔٔ

 التجارت الدولٌة والوضع الحالى فى مصر –قوانٌن تداول المعلومات  9ٗ/8ٔ/ٔٔ

 الثورة المصرٌة فى عٌون بعض شعوت العالم ٓ٘/8ٔ/ٔٔ

 الحكومة المنفتحة مفهوم جدٌد نحو الحكم الرشٌد ٔ٘/8ٔ/ٔٔ

 ٕ٘ٓٓمحافظة المنوفٌة ٌناٌر  تقرٌر معلوماتى عن ٕ٘/8ٔ/ٔٔ

 المسإلٌة اإلجتماعٌة للشركات ودورها فى التنمٌة ٖ٘/8ٔ/ٔٔ

 مبلمح نمط إنفاق األسرة المصرٌة ٗ٘/8ٔ/ٔٔ

 البحث العلمى فى مصر هل ٌكفل التقدم المنشود ٘٘/8ٔ/ٔٔ

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

 ٕٕٔٓنوفمبر  لةوزارة القوى العاممإتمر  – سوق العمل المصرى فى أوقات التحولتقرٌرى  9ٔ/ٔٔ

 ٕٔٔٓالتقرٌر األول سبتمبر  احتٌاجات المواطن المصرى –تقرٌر رصد  ٔ/9ٔ/ٔٔ

 ٕٔٔٓالتقرٌر الثاتى أكتوبر  احتٌاجات المواطن المصرى –تقرٌر رصد  ٕ/9ٔ/ٔٔ

  

  

 وطف يظش ثبدلؼهىيبدكتبة  12
 99ٖٔ اإلصدار األول - الكتات السنوى –لومات مصر بالمعوصف  ٔ/ٕٔ

 99٘ٔاإلصدار الثانى  –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٕ/ٕٔ

ٕٔ/ٖ  

 999ٔاإلصدار الرابع  –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٗ/ٕٔ

 ٕٕٓٓاإلصدار الخامس  –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٘/ٕٔ

 ٕ٘ٓٓ اإلصدار السادس –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٙ/ٕٔ

 7ٕٓٓ ٔاإلصدار السابع ج –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  / أ7/ٕٔ

 7ٕٓٓ ٕالسابع ج اإلصدار –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  /ت7/ٕٔ

 9ٕٓٓاإلصدار الثامن  –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  8/ٕٔ

ٕٔ/9  

 ٕٓٔٓالناجحة بالمحافظات وصف مصر بالمعرفة    رصد التجارت التنموٌة ٔ/9/ٕٔ

  

  

ٕٔ/ٔٓ  

  

  

 ٕٗٔٓالحادى عشر  اإلصدار –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٔٔ/ٕٔ

 ٕٗٔٓ)المنوفٌة(  –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٔ/ٔٔ/ٕٔ

  

  

ٕٔ/ٕٔ  

ٕٔ/ٕٔ/ٔ  

  

  

ٕٔ/ٖٔ  

ٕٔ/ٖٔ/ٔ  

  

  

 7ٕٔٓ –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٗٔ/ٕٔ

 7ٕٔٓ)المنوفٌة(  –الكتات السنوى  –وصف مصر بالمعلومات  ٔ/ٗٔ/ٕٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

  

  

 انكتت اإلصظبئيخ 13
 (8002اىَغح اىغنبّٚ اىصحٚ )ٍصش  ٔ/ٖٔ

ٖٔ/ٔ/ٔ 
ّبزة ػِ خَظ ٍحبفظبث فٚ اى٘جٔ اىقبيٚ بْبءاً ػيٚ اىَغح اىغنبّٚ اىصحٚ )ٍصش 

8002) 

 (8003ٍ٘جض إحصبئٚ ) -ٍصش  األطفبه فٚ ٕ/ٔ/ٖٔ

 (8003) 83مخبة اإلحصبءاث اىغَنيت اىغْ٘ٙ اإلصذاس  ٖ/ٔ/ٖٔ

  

  

ٖٔ/ٕ  

ٖٔ/ٕ/ٔ  

  

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{      ٕٓٓٓ/9ٖت اإلحصابى السنوى الكتا  ٖ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{       999ٔ/9ٖالكتات اإلحصابى السنوى  ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{    ٖٕٓٓ/99٘ٔحصابى السنوى الكتات اإل ٔ/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٕ٘ٓٓالكتات اإلحصابى السنوى  ٕ/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           7ٕٓٓالكتات اإلحصابى السنوى  ٖ/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           8ٕٓٓالكتات اإلحصابى السنوى  ٗ/ٗ/ٖٔ

ٖٔ/ٗ/٘  

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٕٓٔٓالكتات اإلحصابى السنوى  ٙ/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٕٔٔٓالكتات اإلحصابى السنوى  7/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٕٕٔٓالكتات اإلحصابى السنوى  8/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٖٕٔٓالكتات اإلحصابى السنوى  9/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٕٗٔٓالكتات اإلحصابى السنوى  ٓٔ/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٕ٘ٔٓلكتات اإلحصابى السنوى ا ٔٔ/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           ٕٙٔٓالكتات اإلحصابى السنوى  ٕٔ/ٗ/ٖٔ

 }لجمهورٌة مصر العربٌة{           7ٕٔٓاإلحصابى السنوى الكتات  ٖٔ/ٗ/ٖٔ

  

  

  

  

ٖٔ/٘  

ٖٔ/ٙ  

ٖٔ/7  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

ٖٔ/8  

ٖٔ/9  

 م{ٕٔٓٓ/ 97ٙٔجامعة المنوفٌة فى ربع قرن الٌوبٌل الفضى   } ٓٔ/ٖٔ

ٖٔ/ٔٔ  

ٖٔ/ٔٔ/ٔ  

ٖٔ/ٕٔ  

 ٕٗٓٓمصر فى أرقام  ٖٔ/ٖٔ

 7ٕٓٓمصر فى أرقام  ٔ/ٖٔ/ٖٔ

 8ٕٓى أرقام مصر ف ٕ/ٖٔ/ٖٔ

 9ٕٓٓمصر فى أرقام  ٖ/ٖٔ/ٖٔ

 ٕٓٔٓمصر فى أرقام  ٗ/ٖٔ/ٖٔ

ٖٔ/ٖٔ/٘  

 ٕٕٔٓمصر فى أرقام  ٙ/ٖٔ/ٖٔ

ٖٔ/ٖٔ/7  

 ٕٗٔٓمصر فى أرقام  8/ٖٔ/ٖٔ

 مٕ٘ٔٓكتات مصر فى أرقام  9/ٖٔ/ٖٔ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تًُيخ فً يظش سهسهخ لضبيب انتخطيط وان -انذساسبد انىطفيخ   14
 )يؼهذ انتخطيط انمىيً(

 تقٌٌم البرامج الربٌسٌة للنهوض باإلنتاجٌة الزراعٌة ٔ/ٗٔ

ٔٗ/ٕ 
الكوارث الطبٌعٌة وتخطٌط الخدمات بجمهورٌة مصر العربٌة )دراسرة حالرة عرن زلرزال 

 السبلم( –م  99ٕٔأكتوبر 

   تجربة تشغٌل الخرٌجٌن بالمشروعات الزراعٌة وآفاق تطوٌرها ٖ/ٗٔ

 المرحلة الثالثة –مشروع إلنشاء قاعدة بٌانات األنشطة البحثٌة بمعهد التخطٌط القومى  ٗ/ٗٔ

 دراسة تحلٌلٌة لواقع القطاعات اإلنتاجٌة الحدٌثة بمحافظات الحدود ٘/ٗٔ

 التنمٌة الرٌفٌة ومستقبل القرٌة المصرٌة "المتطلبات والسٌاسات" ٙ/ٗٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 مصر من أجل التنمٌة ومواجهة مشكلة البطالة تطوٌر التعلٌم العالى فى  7/ٗٔ

ٔٗ/8 
التغٌرات الهٌكلٌة فى مإسسرات التموٌرل الزراعرى ومصرادر ومسرتقبل التموٌرل الزراعرى 

 فى مصر

 آفاق التصنٌع وتدعٌم األنشطة غٌر المزرعٌة من أجل تنمٌة رٌفٌة مستدامة فى مصر 9/ٗٔ

 تصور حول تطوٌر نظم المعلومات الزراعٌة ٓٔ/ٗٔ

 التوقعات المستقبلٌة إلمكانٌات اإلستصبلح واإلستتزراع بجنوت الوادى ٔٔ/ٗٔ

 إدارة التجارة الخارجٌة فى ظل سٌاسات التحرٌر اإلقتصادى ٕٔ/ٗٔ

 اإلعاقة والتنمٌة فى مصر ٖٔ/ٗٔ

ٔٗ/ٔٗ 
منهجٌة جدٌدة لئلستخدام األمثل للمٌراه فرى مصرر مرع التركٌرز علرى مٌراه الررى الزراعرى 

 ولى[]مرحلة أ

 الجمعٌات األهلٌة وأولوٌات التنمٌة بمحافظات }ج م ع{ ٘ٔ/ٗٔ

 99ٙٔتصنٌف وترتٌت المدن المصرٌة حست تعداد  ٙٔ/ٗٔ

 تحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة لمعلمى المرحلة الثانوٌة 7ٔ/ٗٔ

ٔٗ/ٔ8 
التخطرررٌط بالمشررراركة برررٌن المخططرررٌن والجمعٌرررات األهلٌرررة برررٌن المسرررتوٌٌن "مراكرررز 

 ومحافظات"

 قٌاس استجابة مجتمع المنتجٌن الزراعٌٌن للسٌاسات الزراعٌة 9ٔ/ٗٔ

ٔٗ/ٕٓ 
المشرراركة الشررعبٌة ودورهررا فررى تعرراظم أهررداف خطررط التنمٌررة المعاصرررة المحلٌررة الرٌفٌررة 

 والحضرٌة ودراسة حالة لنموذج األسكندرٌة بالمشاركة الشعبٌة

 نظرى وواقع اإلقتصاد المصرى العوامل المحددة للنمو اإلقتصادى فى الفكر ال ٔ/ٕٓ/ٗٔ

ٔٗ/ٕٓ/ٕ  

 دراسة مٌدانٌة –المواءمة المهنٌة لخرٌجى التنعلٌم الفنى الصناعى فى مصر  ٖ/ٕٓ/ٗٔ

 المشروعات القومٌة للتنمٌة الزراعٌة فى األرض الصحراوٌة ٗ/ٕٓ/ٗٔ

ٔٗ/ٕٓ/٘ 
الجررررزء األول "اإلطررررار النظرررررى  –تحلٌررررل خصررررابص ومتغٌرررررات السرررروق المصرررررى 

 حلٌلى"والت

ٔٗ/ٕٓ/ٙ 
الجرزء الثرانى "اإلطرار التطبٌقرى" )سروق  –تحلٌل خصابص ومتغٌرات السوق المصرى 

 سوق البرمجٌات( –سوق الخدمات السٌاحٌة  –الخدمات اإلجتماعٌة 

ٔٗ/ٕٓ/7 
الجزء الثالرث "اإلطرار التطبٌقرى" )سروق  –تحلٌل خصابص ومتغٌرات السوق المصرى 

 سوق حدٌد التسلٌح واألسمنت( –والزراعٌة  سوق السلع الغذابٌة –األدوٌة 

 7ٕٓٓتقٌٌم فاعلٌة الخطة اإلستٌراتٌجٌة القومٌة للسكان فى مصر حتى  ٕٔ/ٗٔ

 {ٖٕٔٓ/ٕٙٓٓاإلسقاطات القومٌة للسكان فى مصر خبلل الفترة } ٕٕ/ٗٔ

 الخصابص السكانٌة وانعكاساتها على التنمٌة اإلجتماعٌة ٖٕ/ٗٔ

ٔٗ/ٕٗ 
اإلسررتٌراتٌجٌات والسٌاسررات  –فررى كورٌررا الجنوبٌررة ومالٌزٌررا والصررٌن  التجررارت التنموٌررة

 "الدروس المستفادة"

ٔٗ/ٕ٘ 
المفهررروم والمإشررررات والمعلومرررات والتحالٌرررل دلٌرررل قٌررراس وتحلٌرررل  –مسرررتوى المعٌشرررة 
 معٌشة المصرٌٌن

 أولوٌات زراعة المحاصٌل المستهلكة للمٌاه وسٌاسات وأدوات تنفٌذها ٕٙ/ٗٔ

 اسات الزراعٌة المستقبلٌة لمصر فى ضوء المتغٌٌرات المحلٌة واإلقلٌمٌةالسٌ 7ٕ/ٗٔ

 {ٕ٘ٓٓ/988ٔإتجاهات ومحددات الطلت على اإلنجات فى مصر } 8ٕ/ٗٔ

 آلٌات تحقٌق البلمركزٌةفى تخطٌط وتنفٌذ ومتابعة وتقٌٌم البرنامج السكانى فى مصر 9ٕ/ٗٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

ٔٗ/ٖٓ 
لمواجهررررة بعررررض األزمررررات اإلقتصررررادٌة  نظررررم اإلنررررذار المبكررررر واإلسررررتعداد والوقاٌررررة

 واإلجتماعٌة المختلفة

 الشراكة بٌن الدولة والفاعلٌٌن الربٌسٌٌن لتحفٌز النمو والعدالة فى مصر ٖٔ/ٗٔ

 التغٌٌرات اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌبٌة فى خرٌطة المحافظات وآثارها على التنمٌة ٕٖ/ٗٔ

 صاد من الجوانت القطاعٌة والنوعٌة والدولٌةبعض اإلختبلالت الهٌكلٌة فى اإلقت ٖٖ/ٗٔ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دساسبد وطفيخ )يزكشاد يؼهذ انتخطيط انمىيً( 15
 {ٓٙ٘ٔ}مذكرة رقم  –النظام الصحى فى مصر وأزمة الخلٌج  ٔ/٘ٔ

 {ٖٙٓٔ} مذكرة رقم   -عات المحلٌة المشاركة الشعبٌة والتنمٌة فى المجتم ٕ/٘ٔ

ٔ٘/ٖ 
}مررذكرة رقررم  –السٌاسررة المالٌررة أداة مررن أدوات التخطررٌط اإلقتصررادى فررى سررلطنة عمرران 

ٔ٘7ٓ } 

 {7ٖ٘ٔ} مذكرة رقم  -اتجاهات التجارة العالمٌة والصادرات المصرٌة من الموالح  ٗ/٘ٔ

 {979ٔ} مذكرة رقم  -اتجاهات الواردات السلعٌة فى مصر   ٘/٘ٔ

 {8ٓ٘ٔ} مذكرة رقم  –تجربة التخطٌط اإلقلٌمى فى مصر  ٙ/٘ٔ

 {8ٔ٘ٔ} مذكرة رقم  –قٌاس الكفاءة اإلقتصادٌة لطرق الرى فى الزراعة المصرٌة  7/٘ٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 {8ٕ٘ٔ} مذكرة رقم  -نحو مستقبل أفضل للصناعات الصغٌرة والحرفٌة  8/٘ٔ

ٔ٘/9 
}  -مدٌنررة السرربلم  –ة النهضررة تحلٌررل بعررض مشرركبلت مجتمررع متضررررى الزلررزال بمدٌنرر

 [8ٖ٘ٔمذكرة رقم 

ٔ٘/ٔٓ 
} مررذكرة رقررم  -تطررور الصررادرات السررلعٌة المصرررٌة وتحلٌررل العوامررل المسرربولة عنهررا 

ٔ٘8ٗ] 

ٔ٘/ٔٔ 
} مرذكرة  -مإشرات التضرخم فرى اإلقتصراد المصررى فتررة الثمانٌنرات وبداٌرة التسرعٌنات 

 [8٘٘ٔرقم 

 [8ٙ٘ٔستثمار العام فى قطاع الزراعة ]مذكرة رقم التحرٌر اإلقتصادى وآفاق اإل ٕٔ/٘ٔ

 [ باإلنجلٌزٌة87٘ٔاستعراض نماذج تفاعل النشاط اإلقتصادى ]مذكرة رقم  ٖٔ/٘ٔ

 [88٘ٔ]مذكرة رقم  -آثار الخصصة على اإلحتكار فى مصر  ٗٔ/٘ٔ

 [ باإلنجلٌزٌة9ٓ٘ٔ]مذكرة رقم  - 9ٓ٘ٔمذكرة خارجٌة رقم  ٘ٔ/٘ٔ

ٔ٘/ٔٙ 
ورقررة مسررحٌة ]مررذكرة رقررم  –ت الحدٌثررة فررى النمذجررة اإلقتصررادٌة الكلٌررة بعررض التطررورا

ٔ٘9ٔ] 

 [9ٕ٘ٔاستحدام البرمجة الخطٌة فى قطاع التعلٌم     ]مذكرة رقم  7ٔ/٘ٔ

 [9ٖ٘ٔتحدٌات ورإى مستقبلٌة        ]مذكرة رقم  –الرعاٌة اإلجتماعٌة فى اإلمارات  8ٔ/٘ٔ

 [9ٌ٘٘ٔر قطاع الثروة السمكٌة فى مصر ]مذكرة رقم اإلبتمان السمكى ودوره فى تطو 9ٔ/٘ٔ

 مستقبل التعاون التجارى الزراعى بٌن مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوت أفرٌقٌا ٕٓ/٘ٔ

 [ٓٓٙٔ]مذكرة رقم  -العبلقة بٌن التنمٌة الزراعٌة والتنمٌة الرٌفٌة  ٕٔ/٘ٔ

ٔ٘/ٕٕ 
]مرذكرة  -ت العالمٌرة والمحلٌرة التغٌٌر فرى وظرابف الدولرة اإلجتماعٌرة فرى ظرل المسرتجدا

 [ٕٓٙٔرقم 

 [ٖٓٙٔ]مذكرة رقم  -فاعلٌة النظم الخبٌرة فى رفع كفاءة الجمعٌات األهلٌة فى ج م ع  ٖٕ/٘ٔ

 [ٗٓٙٔ]مذكرة رقم  -نحو سٌاسة لتنمٌة الصناعات الصغٌرة  ٕٗ/٘ٔ

ٔ٘/ٕ٘ 
  -مرل الحرر جدوى بناء أطرر ونمراذج للمشرروعات الصرناعٌة الصرغٌرة  لتعمٌرق فكررة الع

 [ٙٓٙٔ]مذكرة رقم 

 [ٖٙٙٔدراسات تحلٌلٌة لؤلجور واألسعار فى مصر ] ٕٙ/٘ٔ

ٔ٘/ٕ7 
صناعة المنسوجات واللمبلبس الجاهزةفى مصر فى ظرل العولمرة التحردٌات والمشركبلت 

 [7ٖٙٔوالتوجهات اإلستٌراتٌجٌة لتحسٌن القدرات ]

ٔ٘/ٕ8 
طررراع اإلتصررراالت وتكنولوجٌرررا تنافسرررٌة تجرررارة الخررردمات فرررى مصرررر برررالتطبٌق علرررى ق

 [8ٖٙٔالمعلومات  ]

 [9ٖٙٔمدىتطبٌق المحاسبة اإلدارٌة البٌبٌة من قبل منظمات األعمال بالدول النامٌة  ] 9ٕ/٘ٔ

ٔ٘/ٖٓ 
السٌاحة البٌبٌة واإلدارة البٌبٌة المتكاملة فى المناطق السٌاحٌة فى جنوت سرٌناء برالتطبٌق 

 لعقبةعلى مدٌنة شرم الشٌخ ومنطقة خلٌج ا

 آلٌات تفعبل التخطٌط بالمشاركة "البلمركزٌة والبلمركزٌة المالٌة" ٖٔ/٘ٔ

 إمكانٌات ومحددات التبادل التجارى الزراعى بٌن مصر ودول حوض النٌل ٕٖ/٘ٔ

  

  

  

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

 دساسبد وطفيخ وجتشيجيخ سلتهفخ 16
 القٌمة الغذابٌة للتمور ٔ/ٙٔ

 ظم تغذٌة طبلت المدٌنة الجامعٌة بجامعة أسٌوطدراسة استطبلعٌة عن ن ٕ/ٙٔ

 القٌمة الغذابٌة للمشمش والمشمش المجفف وقمر الدٌن ٖ/ٙٔ

 القٌمة الغذابٌة للعنت والتٌن ٗ/ٙٔ

 الكستناء[ –البٌكان  –الفستق  –البندق  –اللوز  –القٌمة الغذابٌة للنقل ]الجوز  ٘/ٙٔ

 القٌمة الغذابٌة للبرقوق والقراصٌا ٙ/ٙٔ

 التشجٌر اإلقتصادى بمحافظة الغربٌة  7/ٙٔ

 دراسة دولٌة مقارنة عن تنظٌم وأداء وحدات البحوث 8/ٙٔ

ٔٙ/9 
تٌسررٌر اإلجررراءات التنظٌمٌررة للمشررروعات الصررغٌرة والمتوسررط ]نمرروذج الشررباك الواحررد 

 }باللغتٌن[

 باللغة اإلنجلٌزٌة -مسح دٌموجرافى فى مجال الصحة  ٓٔ/ٙٔ

 رٌة عن تطور ونمو اسكانى فى مصردراسة مص ٔٔ/ٙٔ

 زراعة وانتاج الفراولة للتصدٌر ٕٔ/ٙٔ

 مٌناء دمٌاط )دراسة فى أهمٌة الموقع الجغرافى(  ٖٔ/ٙٔ

 تفسٌر منتج الفاكهة لنتابج تحلٌل أوراق أشجاره ٗٔ/ٙٔ

 الموارد المابٌة فى ج م ع ٘ٔ/ٙٔ

ٔٙ/ٔٙ 
مشرررروعات التعدٌنٌرررة وأبحررراث المٌررراه الهٌبرررة المصررررٌة العامرررة للمسررراحة الجٌولوجٌرررة وال

 الجوفٌة بمصر

ٔٙ/ٔ7 
أثر الموضع فى خطة وأنماط استخدام األرض فرى المدٌنرة الجبٌلٌة]دراسرة تطبٌقٌرة علرى 

 الٌمن[ -مدٌنة حجة

ٔٙ/ٔ8 
أبحراث  -حماٌرة البٌبرة ضررورة مرن ضررورٌات الحٌراة -بحث فى حماٌة البٌبة من التلوث

 وزارة البحث العلمى –هد القومى لعلوم البحار والمصاٌد للمع -المإتمر الدولى السادس

ٔٙ/ٔ9 
فاعلٌة برنامج بٌبى مقترح فى الدراسات اإلجتماعٌة على تنمٌرة المفراهٌم البٌبٌرة والروعى 

 البٌبى لدى طبلت التعلٌم اإلبتدابىبكلٌة التربٌة

 مٌدانٌة[الوعى البٌبى للمعلمٌن فى ضوء  بعض المستحدثات العلمٌة ]دراسة  ٕٓ/ٙٔ

 اإلنسان وحماٌة البٌبة فى ضوء التشرٌعات اإلسبلمٌة ٕٔ/ٙٔ

 دور األندٌة الصٌفٌة بمدارس التعلٌم األساسى فى تحقٌق الوعى البٌا ٕٕ/ٙٔ

 الدور التربوى لوسابل اإلعبلم فى نشر الوعى البٌبى ٖٕ/ٙٔ

 النفاٌات الخطرة وصحة البٌبة ٕٗ/ٙٔ

 بالمعادن الثقٌلة فى بعض بحٌرات مصر رصد مستوى تلوث األسماك ٕ٘/ٙٔ

 رصد مستوى تلوث الحبوت بالسموم الفطرٌة فى بعض محافظات ج م ع ٕٙ/ٙٔ

 البٌبة واألمراض المعدٌة 7ٕ/ٙٔ

 تلوث الهواء من نواتج اإلحتراق 8ٕ/ٙٔ

 الكبد والبٌبة 9ٕ/ٙٔ

 أثر تلوث الماء والهواء والتربة والغذاء على صحة اإلنسان ٖٓ/ٙٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 اإلعتبارات األرجونومٌكٌة التى تحد من التلوث السمعى فى مجال التصمٌم الصناعى ٖٔ/ٙٔ

 اإلعتبارات األرجونومٌكٌة التى تحد من التلوث السمعى فى مجال التصمٌم الصناعى ٕٖ/ٙٔ

 التلوث الكٌمٌابى وأثره على البٌبة ٖٖ/ٙٔ

 خفض التلوث الفعال وتقٌٌمه فى بٌبة المنسوجات ٖٗ/ٙٔ

 تصمٌم المبلبس بٌن معطٌات التكنولوجٌا الحدٌثة ومتطلبات البٌبة وصحة المجتمع ٖ٘/ٙٔ

 اإلتجاهات التنموٌة المعاصرة ٖٙ/ٙٔ

 الدوافع النفسٌة والبٌبٌة 7ٖ/ٙٔ

 السمع والبٌبة 8ٖ/ٙٔ

 دور المدن الجامعٌة فى تنمٌة المجتمع والبٌبة 9ٖ/ٙٔ

ٔٙ/ٗٓ 
العاملررة فرى مجررال التنمٌررة البٌبٌررة ]دراسررة منظررور  تقروٌم لرردور المنظمررات غٌررر الحكومٌررة

 طرٌقة تنظٌم المجتمع[

 القسم البٌبٌة والجمالٌة من خبلل صحافة وإعبلم الطفل ٔٗ/ٙٔ

 تحدٌد مستوى ممارسة الحقوق البٌبٌة والتخطٌط للتعامل معها ٕٗ/ٙٔ

ٔٙ/ٖٗ 
المسرراجد بقرررى  اإلتصررال الشخصررى وقضرراٌا البٌبررة الرٌفٌررة ]دراسررة تطبٌقٌررة لرردور أبمررة

 محافظة المنوفٌة[ –مركز أشمون 

 ضرورة من أجل الوعى البٌبى –تفاعل وسابل اإلعبلم مع البٌبة  ٗٗ/ٙٔ

 منهج اإلسبلم فى الحفاظ على البٌبة والحد من التلوث ٘ٗ/ٙٔ

 إدمان المخدرات ]مستعمر جدٌد ٌدمر األمل والمستقبل والمجتمع[ ٙٗ/ٙٔ

 لكبدٌة }الفاشٌوال{اإلصابة بالدودة ا 7ٗ/ٙٔ

 دور لجنة البٌبة بالكلٌة وأثر التلوث على صحة المواطن 8ٗ/ٙٔ

ٔٙ/ٗ9 
المشرراكل الصررحٌة التررى تواجرره األطفررال فررى مجررال الزراعررة ومسررإلٌتنا للحفرراظ علررٌهم 

 سالمٌن ]بحث مرجعى[ 

 البٌبة والتكنولوجٌا الصناعٌة ]بٌن الواقع والمؤمول[ ٓ٘/ٙٔ

 مان أفضل لتصمٌم المنتجات الصناعٌة نحو معامبلت أ ٔ٘/ٙٔ

ٔٙ/ٕ٘ 
تجارت مٌدانٌة حول دور قطاعات اإلدارة المحلٌرة وإدارة البلردٌات فرى مواجهرة القضراٌا 

 البٌبٌة

 حماٌة الهواء من التلوث ٖ٘/ٙٔ

 دور الشرطة فى تطبٌق التشرٌعات البٌبٌة ٗ٘/ٙٔ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

 نتًُيخ )اإللتظبديخ ، انجششيخ ، اإلرتًبػيخ ، احملهيخ ،ئخل(يطجىػبد فً ا 17
 اإلطار النظرى للبعد المإسسى للتنمٌة اإلقتصادٌة ٔ/7ٔ

 إعادة هٌكلة شركات الكهرباء فى مصر ٕ/7ٔ

 البعد المإسسى فى اإلصبلح اإلقتصادى الزراعى المصرى ٖ/7ٔ

 للدولة فى اإلقتصاد المصرىأثرإصبلح نظام المعاشات على الموازنة العامة  ٗ/7ٔ

 سٌاسة التعلٌم والتدرٌت وإصبلح سوق العمل فى مصر  ٘/7ٔ

 برنامج اإلصبلح اإلقتصادى فى الجزابر واشكالٌة المإسسات العامة ٙ/7ٔ

ٔ7/7 
المنظمررات غٌررر الحكومٌررة مرردخل لتحقٌررق األمررن اإلجتمرراعى فررى التعامررل ظرراهرة أطفررال 

 ماعٌة فى الخدمة اإلجتماعٌةالشوارع من منظور السٌاسة اإلجت

 العمل والتشغٌل[ –األمن البشرى  –اإلستغبلل  –عبلقة التنمٌة البشرٌة بمفاهٌم ]الفقر  7/8ٔ

ٔ7/9 
دور المشرروع العربرى لصررحة األسررة فررى دعرم اتخرراذ القررار ورسررم السٌاسرات الصررحٌة 

 والسكانٌة

 مندراسة األثار المترتبة على ظاهرة اإلجهاض غٌر اآل ٓٔ/7ٔ

ٔ7/ٔٔ 
دراسة حول إطار عام مقتررح للعبلقرة برٌن المجتمرع المردنى واألجهرزة الحكومٌرة ]مردخل 

 لتعمٌق المشاركة الوطنٌة فى العمل التطوعى[

 اإلصبلح الصحى بٌن النظرٌة والتطبٌق ٕٔ/7ٔ

ٔ7/ٖٔ 
دراسة حول تبسٌط القروانٌن والتشررٌعات واإلجرراءات الترى تمكرن تسرجٌل العقرارات فرى 

 مصر

ٔ7/ٔٗ 
دراسررة حررول تبسررٌط القرروانٌن والتشرررٌعات واإلجررراءات التررى تررنظم عملٌررات التؤسررٌس 

 ٕ٘ٓٓسبتمبر  –والنمو والتصدٌر والتصفٌة للمنشآت الصغٌرة والمتوسطة فى مصر 

  

  

 
 يطجىػبد انهمبء انؼهًً

 (2115صىل يسبهًخ أرهضح انشلبثخ انؼهيب فً ػًهيخ اإلطالس اإلداسي )انمبهشح 
 المبادرات واإلتفاقٌات الدولٌة فى مجال اإلدارة الرشٌدة ٘ٔ/7ٔ

 المقومات اإلجتماعٌة الثقافٌة لئلصبلح اإلدارى ٙٔ/7ٔ

 المهارات اإلدارٌة التنظٌمٌة الواجت توافرها فى القابد اإلدارى والقابم باإلصبلح 7ٔ/7ٔ

 لبشرٌة(المتطلبات والمحاور األساسٌةلئلصبلح اإلدارى )الموارد ا 8ٔ/7ٔ

 أسس إختار األنشطة أو المشروعات التى تدخل فى خطة اإلصبلح اإلدارى 9ٔ/7ٔ

 المهارات اإلدارٌة التنظٌمٌة الواجت توافرها لتخطٌط وتنفٌذ برامج اإلصبلح اإلدارى ٕٓ/7ٔ

ٔ7/ٕٔ 
اإلصرربلح اإلقتصررادى والتقٌررٌم المررالى والمحاسررت للعوابررد والتكررالٌف )محرراور اإلصرربلح 

 ى وتنمٌة الموارد البشرٌة(اإلقتصاد

ٔ7/ٕٕ 
محرررور )اإلدارة العامرررة واإلدارة المحلٌرررة( المتطلبرررات والمحررراور األساسرررٌة لئلصررربلح 

 اإلدارى ودعم نظم اإلدارة المحلٌة

 موازنة البرامج واألداء كؤداة لئلصبلح اإلدارى ٖٕ/7ٔ

 التطلبات التشرٌعٌة والقانونٌة لئلصبلح اإلدارى ٕٗ/7ٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 األجهزة الرقابٌة العلٌا فى تحدٌث أسالٌت اإلدارة دور ٕ٘/7ٔ

 مواطن الضعف والقصور فى الجهاز اإلدارى وأسالٌت إصبلحه ٕٙ/7ٔ

 تكنولوجٌا المعلومات –المحاور األساسٌة لئلصبلح اإلدارى  7ٕ/7ٔ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يإششاد ئصظبئيخ 18

ٔ8/ٔ 
نمٌرة المشرروعات الصرغٌرة ومتوسرطة الحجرم )اإلطرار العناقٌد الصناعٌة كاستٌراتٌجٌة لت

 النظرى(

ٔ8/ٕ 
التوترات فى المنطقة العربٌرة واألثرار المحتملرة علرى صرادرات الخردمات برالتطبٌق علرى 

 قطاع السٌاحة )مع إشارة خاصة إلى مصر(

 8ٕٓٓإبرٌل  –اإلصدار الثانى  –تطور أسعار الصلت ومدخبلته فى مصر والعالم  ٖ/8ٔ

 ٕٗٓٓالجزء األول  –دراسة للمإشرات الربٌسٌة لؤلسعار الزراعٌة  ٗ/8ٔ

ٔ8/ٗ/ٔ 
دراسررة مإشرررات اإلحصرراءات الزراعٌررة للمحاصررٌل الشررتوٌة فررى ج م ع الجررزء األول 

ٕٓٓٗ 

 ٖٕٓٓدراسة ألهم المإشرات اإلحصابٌة لمشروعات األمن الغذابى لعام  ٘/8ٔ

 (ٕٙٓٓ)إبرٌل      ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓدراسة لتقدٌر الدخل الزراعى القومى  ٙ/8ٔ

ٔ8/ٙ/ٔ 
دراسررة مإشرررات اإلحصرراءات الزراعٌررة للمحاصررٌل الشررتوٌة فررى ج م ع الجررزء األول 

ٕٓٓ٘ 

 (8000/8008اىْششة اىغْ٘يت إلحصبءاث اىَغبحبث اىَحص٘ىيت ٗاإلّخبج اىْببحٚ ػبً ) ٕ/ٙ/8ٔ

 اىؼطبء اىحضبسٙ فٚ اإلعالً 8/7ٔ

 اىبيئت فٚ قشيخيِ ٍصشيخيِاىَشأة ٗاعخخذاً اىَيبة ٗصحت  8/8ٔ

 دساعت ٍقشّت –اىخ٘فيق ٗاى٘عبطت فٚ ٍْبصػبث اىؼَو اىجَبػيت  8/9ٔ

 خبشاث ٍيذاّيت ٗسؤٙ ٍغخقبييت -اىجَؼيبث األٕييت ٗاىخحذٙ اىغنبّٚ ٓٔ/8ٔ

 دٗس اىْٖذعت اى٘ساثيت فٚ حو ٍشنيت اىغزاء ٔٔ/8ٔ

  

  

  

  

  

  

 رلهخ انجضىث انمبَىَيخ اإللتظبديخ 



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 سؤيت قبّّ٘يت ححييييت –ق٘اػذ اىخجبسة األىنخشّٗيت فٚ ض٘ء ّظبً اىخؼبٍالث اىغؼ٘دٙ  مكرر8/7ٔ

 مكرر 8/8ٔ
بشننُ اىضنشيبت  8002ىغنْت 10اآلثبس اىضشيبيت ىيخضخٌ ٍغ اىخطبيق ػيٚ أحنبً اىقبُّ٘ 

 ػيٚ اىذخو

 مكرر 8/9ٔ
اىَنشأة ٗأثنشٓ ػينٚ عنالٍت اآلثبس اإليجببيت ىخطبيق أحنبً اىششيؼت اإلعنالٍيت ػينٚ خنشٗج 

 اىَجخَغ فٚ اىََينت اىؼشبيت اىغؼ٘ديت"دساعت فقٖيت ٍقبسّت"

 اى٘فبء اىبذىٚ ىيَذيِ فٚ اىفقٔ اإلعالٍٚ "دساعت فقٖيت ٍقبسّت" مكررٓٔ/8ٔ

 اىَغؤىيت اىجْبئيت اىذٗىيت اىَخشحبت ػيٚ اىجشائٌ اىذٗىيت مكررٔٔ/8ٔ

  

  

  

  

  

  

 ٍأحببث كهيخ أطىل انذي 
 اىخفنل األعشٙ ٗدٗسٓ فٚ اإلّحاله اإلجخَبػٚ ٕٔ/8ٔ

 عحبببث ع٘داء حغشٚ أقَبس األٍت اإلعالٍيت ٖٔ/8ٔ

 ٗحٚ اىنخبة اىَقذط ٗٔ/8ٔ

 ّٖبيت اىنالً فٚ صفت اىنالً ٘ٔ/8ٔ

 عي٘ك اىَخقيِ ٗأص٘ه ٍقبٍبث اىَخقيِ ٙٔ/8ٔ

 اإلعالً ٗفيغفت اىؼيٌ اىْظشيت  7ٔ/8ٔ

 ػْذ اىفبسابٚ ٗابِ عيْب ٍٗ٘قف اىقشآُ اىنشيٌ ٍَْٖبقضيت األىٕ٘يت  8ٔ/8ٔ

 اىشع٘ه صيٚ هللا ػيئ ٗعيٌ األع٘ة اىحغْت 9ٔ/8ٔ

 اىَغبجذ بيِ اإلبذاع ٗاإلبخذاع ٕٓ/8ٔ

 ّظبً اىحغبت فٚ اإلعالً ٗحبجت اىؼصش اىحبضش إىيٖب ٕٔ/8ٔ

 شبٖبث ٗه دي٘ساّج ح٘ه اىقشآُ اىنشيٌ ]ػشض ٗحفْيذ[ ٕٕ/8ٔ

 ُ٘ ٗححذيبث اىقشُ اىحبدٙ ٗاىؼششُٗاىَغيَ ٖٕ/8ٔ

 ظاهرة الغلو والتطرف الدٌنى فى العصر الحدٌث ٕٗ/8ٔ

 اإلسبلم ومعالجته للجرٌمة ٕ٘/8ٔ

 المحافظة على البٌبة مطلت إسبلمى أصٌل ٕٙ/8ٔ

 الوالء فى اإلسبلم 7ٕ/8ٔ

 الكلمة ودورها فى بناء المجتمع 8ٕ/8ٔ

 مكانة المرأة فى اإلسبلم 9ٕ/7ٔ

 من سماحة اإلسبلم ٖٓ/8ٔ

 الموارد المالٌة فى الدولة اإلسبلمٌة ٖٔ/8ٔ

 الرضاع وأثره على صحة الطفل ٕٖ/8ٔ

 اإلجتهاد والتقلٌد ٖٖ/8ٔ

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

  

  

  

 اجملهخ ادلظشيخ نهتًُيخ وانتخطيط 19

ٔ9/ٔ 
خبررررات عالمٌرررة  –تكنولوجٌرررا المعلومرررات لررردعم الرعاٌرررة الصرررحٌة وادارة المستشرررفٌات 

 تطبٌقات عملٌةو

 المتغٌرات الدولٌة والمٌزة النسبٌة والقدرة التنافسٌة ٕ/9ٔ

ٔ9/ٖ 
دراسة ألسربات ونترابج التركٌرز التنمروى فرى إحردى دول  –التنمٌة اإلقلٌمٌة فى مورٌتانٌا 

 الساحل

 استثمارات الصحة والتعلٌم فى افرٌقٌا ٗ/9ٔ

 الثانوٌة الفنٌة للتمرٌض(تقوٌم التعلٌم الصحى الفنى فى مصر )المدارس  ٘/9ٔ

 محددات اإلستثمار فى سوق األوراق المالٌة المصرٌة ٙ/9ٔ

 خدمات نقل البضابع وأثرها على تنافسٌة الصادرات المصرٌة 9/7ٔ

 قٌاس أثر التحرٌر اإلقتصادى عى محصول األرز بمصر  9/8ٔ

 ندونٌسٌا ، وباكستان[محاوالت فى التنمٌة طبقا لئلطار اإلسبلمى تجارت ]مالٌزي ،وأ 9/9ٔ

 إلرتباط أول عبلقة سببٌة؟ بحث مترجم –أسواق األوراق المالٌة والبنوك والنمو  ٓٔ/9ٔ

 إدارة الدٌن العام المحلى وتموٌل اإلستثمارات العامة فى مصر ٔٔ/9ٔ

  

  

  

 انؼذد انخبًَ( – 2115اجملهخ ادلظشيخ نهتًُيخ وانتخطيط )ديسًرب  
 قتصادٌة ذات الطبٌعة الخاصة فى مصرالمناطق اإل ٕٔ/9ٔ

 النظام اإلقتصادى اإلسبلمى وتوزٌع الدخل ٖٔ/9ٔ

 الثورة التكنولوجٌة الحدٌثة وحماٌة الملكٌة الفكرٌة ٗٔ/9ٔ

 الوعى اإلجتماعى والحد من أخطار التلوث ٘ٔ/9ٔ

ٔ9/ٔٙ 
لخصررابص األداء وا -تقٌررٌم ألوضرراع المنرراطق اإلقتصررادٌة الحرررة داخررل الرردول العربررً

 الربٌسٌة

 بناء وتنمٌة القدراتالبشرٌة المصرٌة"القضاٌا والمعوقات الحاكمة" 7ٔ/9ٔ

  

  

  

  

 انؼذد األول( – 2118اجملهخ ادلظشيخ نهتًُيخ وانتخطيط )يىَيى  
 الدٌموقراطٌة واإلستثمار األجنبى فى ظل العولمة 8ٔ/9ٔ

 الفقر )بنك جرامٌن نموذجاً( دور المنظمات غٌر الحكومٌة فى تخفٌف حدة 9ٔ/9ٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 اإلستدامة البٌبٌة والنمو اإلقتصادى فى الدول النامٌة ٕٓ/9ٔ

 حٌازة السبلح والمجتمع المدنى بٌن الواقع المتؤزم والدور المؤمول ٕٔ/9ٔ

ٔ9/ٕٕ 
 –البتروكٌماوٌرررات  –أشررركال اإلسرررتثمار الجدٌرررد فرررى صرررناعات الررردول النامٌرررة ]التنقٌرررت 

 األغذٌة[ –جات المنسو –السٌارات 

ٔ9/ٕٖ 
التضررخم فررى مصررر ى بحررث فررى أسرربات التضررخم وتقٌررٌم مإشررراته وجرردوى إسررتهدافه مررع 

 أسلوت مقترح للتنبإ باتجاهه 

ٔ9/ٕٗ 
التردخل المهنرى لؤلخصرابى اإلجتمرراعى مرع جماعرات األنشرطة الطبلبٌررة فرى إطرار العمررل 

 الفرٌقى والوقاٌة من اإلدمان

ٔ9/ٕ٘ 
لشربات الجرامعى فرى األنشرطة الجماعٌرة وتنمٌرة دافعٌرة لفررد نحرو العبلقة برٌن مشراركة ا 

 الوقاٌة من اإلدمان                                                      

 دراسة مٌدانٌة لبعض المتغٌرات النفسٌة المرتبطة بظاهرة اإلدمان ٕٙ/9ٔ

 إلدماندور المإسسات اإلجتماعٌة والتربوٌة فى مواجهة ظاهرة ا 7ٕ/9ٔ

ٔ9/ٕ8 
دور طرٌقررة العمررل مررع الجماعررات فررى مواجهررة العوامررل اإلجتماعٌررة المإدٌررة إلررى إدمرران 

 الشبات فى الرٌف 

 التنشبة اإلجتماعٌة وعبلقتها بظاهرة اإلدمان 9ٕ/9ٔ

ٔ9/ٖٓ 
دراسررة التنظررٌم والتفاعررل األسرررى وعبلقترره بموضرروع الضرربط ألبنرراء المرردمنٌن كموجرره 

 ى فى خدمة الفرد معهملممارسة العبلج األسر

ٔ9/ٖٔ 
الدور التربوى للمرأة مع جماعرة األسررة للوقاٌرة مرن اإلدمران مرن منظرور طرٌقرة العمرل 

 مع الجماعات

 الدور التربوى لطرٌقة خدمة الفرد فى مجال الوقاٌة من اإلدمان ٕٖ/9ٔ

  

  

  

  

  

  

  

  

 (يخربيؼخ ادلُىف -2114رلهخ آفبق رذيذح )انؼذد يُبيش  
 صناعة البرمجٌات وأثرها على التنمٌة اإلقتصادٌة فى مصر ٖٖ/9ٔ

ٔ9/ٖٗ 
العبلقة برٌن مإشررات األداء المحاسربٌة التقلٌدٌةوعوابرد األسرهم برالتطبٌق علرى الشرركات 

 الكوٌتٌة المدرجة فى سوق الكوٌت المالٌة

ٔ9/ٖ٘ 
اإلسربلمٌة واإللترزام  تؤثٌر مركز التحكم كمتغٌر وسرٌط فرى العبلقرة برٌن أخبلقٌرات العمرل

 التنظٌمى

 حالة األردن كنموذج –واقع ومستقبل إصدار النقد األلكترونى فى الدول النامٌة  ٖٙ/9ٔ

 األثر اإلستٌراتٌجى لئلنترنت على إدارة المزٌج التسوٌقى 7ٖ/9ٔ

 القٌادة اإلدارٌة العربٌة ومتطلبات التغٌٌر 8ٖ/9ٔ

 مصر ]تحلٌل قٌاسى[ الصادرات والنمو اإلقتصادى فى 9ٖ/9ٔ

 ربيؼخ ادلُىفيخ( -2115رلهخ آفبق رذيذح )انؼذد يُبيش  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 مصادر ضغوط العمل التى تواجه المدٌرٌن من الجنسٌن فى شركات التجزبة المصرٌة مكررٖ٘/9ٔ

 مكررٖٙ/9ٔ
حجم اإلقتصاد السرى  فى مصر من خربلل األسربات والمإشررات )دراسرة كمٌرة تحلٌلٌرة 

 (ٕٓٓٓ/ 9ٙٙٔعن الفترة 

 [ٕٗٓٓ – 97ٓٔتحلٌل دالة الطلت على النقود فى مصر ] مكرر7ٖ/9ٔ

 إدارة أخطار تلوث البٌبة فى جمهورٌة مصر العربٌة والعالم ]خطر التلوث المابى[ مكرر8ٖ/9ٔ

 مكرر9ٖ/9ٔ
أثر التسوٌق الداخلى والعوامل الشخصٌة على اإللترزام التنظٌمرى برالتطبٌق علرى مإسسرة 

 اإلمارات العربٌة المتحدة اإلتصاالت بدولة

  

  

  

  

  

  

 ربيؼخ ادلُىفيخ( -2115رلهخ آفبق رذيذح )انؼذد يىنيى  

ٔ9/ٗٓ 
أثر بعرض العوامرل التنظٌمٌرة والثقافٌرة علرى اإلسرتعداد لؤلزمرات برالتطبٌق علرى شرركات 

 الغزل والنسٌج بجمهورٌة مصر العربٌة

ٔ9/ٗٔ 
تجاهات الوظٌفٌة لدى العاملٌن "دراسرة تطبٌقٌرة عبلقة غموض الدور وصراع الدور باإل

 على منظمات األعمال الكوٌتٌة"

 نموذج مقترح لتقٌٌم األداء الحكومى من المنظور المتوازن ٕٗ/9ٔ

 إتجاهات المدٌرٌن فى شركات قطاع األعمال العام فى مصر نحو الخصخصة ٖٗ/9ٔ

ٔ9/ٗٗ 
تفاقٌرات الجرات واسرتراتٌجٌات المنافسرة وثابق تؤمٌنات واألثار السلبٌة للتضرخم فرى ظرل إ

 لشركات التؤمٌن

 مراجعة قٌاس والتقرٌر عن التنمٌة المستدامة فى إطار المساءلة المحاسبٌة ٘ٗ/9ٔ

  

  

  

  

  

  

  

 ربيؼخ ادلُىفيخ( -2116رلهخ آفبق رذيذح )انؼذد أكتىثش  

ٔ9/ٗٙ 
ٌن فررى بنرروك القطرراع العررام التجارٌررة المنرراخ التنظٌمررى وأثررره علررى األداء الرروظٌفى للعررامل

 المصرٌة

 تقٌٌم كفاءة محفظة اإلستثمار بشركات التؤمٌن من منظور التدفق النقدى 7ٗ/9ٔ

 إدراكات مسبولى اإلنتاج والعملٌات بالشركات الصناعٌة للمعاٌٌر األخبلقٌة لئلنتاج 8ٗ/9ٔ

 العوامل المإثرة فى تقدٌر الذات التنظٌمٌة 9ٗ/9ٔ

 اسة إختبارٌة لموقف مراقت الحسابات من من ممارسات إدارة الربحدر ٓ٘/9ٔ

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

  

 كهيخ األداة د ادلُىفيخ"2116فربايش  –حبىث يإدتش انؼالد انُفسً"سؤيخ تكبيهيخ  21
 السبلمة النفسٌة ألسر المعاقٌن ٔ/ٕٓ

 البناء المعرفى للشخصٌة اإلكتبابٌة ٕ/ٕٓ

ٕٓ/ٖ 
-ٕٔٓٓجربررة العرربلج النفسررى بالمسرررح التلقررابى فررى مصررر السررٌكودراما المعاصرررة "ت

ٕٓٓ٘   

 نحو مفهوم جدٌد للعبلج النفسى "كٌف تجعل المستحٌل ممكناً  ٗ/ٕٓ

 التشخٌص واإلرشاد والعبلج النفسى فى ضوء اإلسبلم ٘/ٕٓ

 العبلج العقبلنى اإلنفعالى السلوكى "رإٌة تطورٌة" ٙ/ٕٓ

ٕٓ/7 
ه الرٌاضرررى لرردى كرررل مررن سرررباحى المنافسررات وسرررباحى عبلقررة واقعٌررة اإلنجررراز بالتوجرر

 الدروس الخصوصٌة

 إتجاهات األبناء زواج اآلباء المسنٌن األرامل فى ضوء بعض المتغٌرات الدٌموجرافٌا 8/ٕٓ

 األسبات المجتمعٌة والبٌبٌة المهٌبة لؤلمراض النفسٌة والعقلٌة 9/ٕٓ

 المابٌةالغضت كحالة وسمة لدى العبى بعض الرٌاضات  ٓٔ/ٕٓ

 اإلحساس بالهوٌة وعبلقته بالعدوانٌة لدى المعاقٌن سمعٌاً  ٔٔ/ٕٓ

ٕٓ/ٕٔ 
مدى فاعلٌة برنرامج عبلجرى باللعرت فرى تنمٌرة بعرض جوانرت مرن السرلوك التروافقى لردى 

 عٌنة من ذوى اإلعاقة الذهتٌة وخفض مشكبلتهم السلوكٌة

  

ٕٓ/ٖٔ 
نٌرة لردى مردمنى الهٌرروٌن المصرابٌن مدى فاعلٌة برنامج إرشرادى لتخفٌرف القلرق والعدوا

 بفٌرس اإلٌدز

ٕٓ/ٔٗ 
أسالٌت مواجهة الضغوط وعبلقتها بالعوامل الخمرس الكبررى فرى الشخصرٌة لردى طربلت 

 وطالبات المرحلتٌن الثانوٌة والجامعٌة

 فاعلٌة برنامج تدرٌبىللمعلمٌن لتحسٌن بعض المهارات المعرفٌة لذوى اإلعاقة العقلٌة ٘ٔ/ٕٓ

ٕٓ/ٔٙ 
اسررة أثررر اسررتخدام الترردعٌم الرمررزى فررى تعرردٌل سررلوك فرررط الحركةوتشررتت اإلنتبرراه در

 واإلندفاعٌة لدى تبلمٌذ مرحلة التعلٌم األساسى

ٕٓ/ٔ7 
السرلوك الجنسرى لرردى عٌنرة مرن طرربلت الجامعرة الرذكور مررن الرٌرف والحضر"اإلسررتمناء 

 والجنسٌة المثلٌة"

ٕٓ/ٔ8 
مه فى تقٌرٌم قردرات ومهرارات وسرلوكٌات طفرل المقٌاس النفسى التربوى المعدل واستخدا

 التوحد

 بعض خصابص الشخصٌةلدى عٌنة من األطفال األٌتام فى الكوٌت 9ٔ/ٕٓ

ٕٓ/ٕٓ 
تقلٌررل المخرراطر الطبٌعٌررة عررى بعررض مواقررع اآلثررار بهضرربة أهرامررات الجٌررزة والواحررات 

ص  ٘ٔة الخارجة بالصحراء الغربٌة بمصر وذلك بدراسة الظواهر الجٌولوجٌة )المقدمر
 ص باللغة اإلنجلٌزٌة ٕٓٓبالعربى والموضوع 

 مٕٕٔٓالزمن المطلق والرإٌة النسبٌة والجاذبٌة  مكررٕٓ/ٕٓ

ٕٓ/ٕٓ/ٔ  

ٕٓ/ٕٓ/ٕ  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

ٕٓ/ٕٓ/ٖ 
المجلرررد األول "الموضررروعات –بحررروث ودراسرررات وتوصرررٌات المرررإتمر القرررومى السرررابع 

القرررن الحررادى والعشرررٌن فررى دور اإلحتٌاجررات الخاصررة و –العامررة الطبٌررة والتجررارت" 
 998ٔإتحاد هٌبات رعاٌة الفبات الخاصة والمعوقٌن  –الوطن العربى 

ٕٓ/ٕٓ/ٗ 

المجلرررد الثررانى "الموضررروعات –بحرروث ودراسررات وتوصرررٌات المررإتمر القرررومى السررابع 
دور اإلحتٌاجررات الخاصررة والقرررن  –التربوٌررة التؤهٌلٌررة والتعلٌمٌررة والمهنٌررة والنفسررٌة" 

إتحراد هٌبرات رعاٌرة الفبرات الخاصرة والمعروقٌن  –شرٌن فى الوطن العربرى الحادى والع
ٔ998 

  

  

 (1997يطجىػبد ادلإدتش انسُىي انخبًَ إلداسح األصيبد وانكىاسث )أكتىثش  
 أزمة العبلقات العربٌة العربٌة وانعكاساتها على مإسسات العمل العربى ٕٔ/ٕٓ

 اإلبداع الثبات اإلنفعالى( فرٌق إدارة األزمة – سٌكولوجٌا إدارة األزمة )الذكاء ٕٕ/ٕٓ

 حرٌق غرفة إشارات مترو األنفاق بغمرة )األزمة والدروس المستفادة( ٖٕ/ٕٓ

 وصٌة إدارٌة( ٘ٔالقٌادة التحوٌلٌة وإدارة األزمات المالٌة) ٕٗ/ٕٓ

 التخطٌط لعملٌات اإلغاثة فى الكوارث  ٕ٘/ٕٓ

 األزمة )دراسة تطبٌقٌة على قطاع الفنادق فى مصر( سٌاسات العمالة فى ظل ظروف ٕٙ/ٕٓ

 إطار مقترح إلدارة األزمات السلعٌة )دروس مستفادة من الشركات الكبرى( 7ٕ/ٕٓ

 دراسة تحلٌلٌة فى كوارث منافذ السكك الحدٌدٌة بالتطبٌق على هٌبة سكك حدٌد مصر 8ٕ/ٕٓ

  

ٕٓ/ٕ9 
المابٌررررة فررررى تحقٌررررق األمررررن البٌبررررى دور االدارة العامررررة لشرررررطة البٌبررررة والمسررررطحات 

 المصرىؤزمة المرور والتلوث البٌبى

 دور الهٌبات والحكومة األهلٌة فى إشباع إحتٌاجات متضررى الزالزل ٖٓ/ٕٓ

 أزمة المرور والتلوث البٌبى ٖٔ/ٕٓ

ٕٓ/ٖٕ 
أثر التفاعل بٌن المتغٌرات التكنولوجٌرة والتنظٌمٌرة واإلنسرانٌة علرى اإلسرتهداف لكروارث 

 تسرت الكٌمابى)دراسة تطبٌقٌة على الصناعات الكٌمابٌة فى مصر(ال

 تجربة شركة جٌسوم للزٌت فى إدارة األزمات )دراسة حالة( ٖٖ/ٕٓ

 تطوٌر برامج التدرٌت لئلعداد لمواجهة الكوارث ٖٗ/ٕٓ

 العبلقة بٌن إعادة الهندسة وإدارة األزمات )ورقة عمل( ٖ٘/ٕٓ

 لبترولىإدارة كوارث التسرت ا ٖٙ/ٕٓ

ٕٓ/ٖ7 
التخطرٌط لمواجهرة المخراطر الزلزالٌةوعبلقتره بخطرة اإلسرتثمار القرومى فرى مصرر حترى 

 م7ٕٔٓعام 

 دور إدارة المواد البشرٌة فى إدارة األزمات 8ٖ/ٕٓ

 مواجهة الكوارث الطبٌٌعٌة والبٌبٌة الصناعٌة 9ٖ/ٕٓ

 وقالدور التسوٌقى فى مواجهة أزمة إستدعاء النتج من البس ٓٗ/ٕٓ

 تنشٌط وتطوٌر التنظٌم التطوعى لمواجهة الكوارث  ٔٗ/ٕٓ

 كود الحرٌق والغاز والوقاٌة من الحرٌق ٕٗ/ٕٓ

 اآلثار اإلقتصادٌة والبٌبٌة الناتجة عن التلوث فى بحٌرة المنزلة ٖٗ/ٕٓ

 بقنا 99ٙٔالكوارث الطبٌعٌة ومواجهة سٌول نوفمبر  ٗٗ/ٕٓ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    
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 و(2112ؼشثيخ ثبدلُىفيخ )رلهذ أول ئثشيم صىنيخ كهيخ انهغخ ان 
 النقد اإلٌقاعى للقصٌدة العربٌة رإٌة أولى ٘ٗ/ٕٓ

ٕٓ/ٗٙ 
المدح والهجاء والفخرر والرثراء "دراسرة  –مبلمح النجابة والفهم فى شعر على بن الجهم 

 تحلٌلٌة فقهٌة"

 من األدت الصوفى "فن اإلبتهال" 7ٗ/ٕٓ

ٕٓ/ٗ8 
عرن أولررى العرزم مرن الرسررل  –النبرى صرلى ع علٌرره وسرلم السرمات الببلغٌرة فرى حرردٌث 
 "دراسة فى صحٌح البخارى"

 قٌمة الصورة اإلستعارٌة فى النقد الحدٌث 9ٗ/ٕٓ

 قٌمة الصورة اإلستعارٌة فى التراث اإلسبلمى ٓ٘/ٕٓ

 المعجم الموضوعى لمروٌات إبنة الخس اإلٌادٌة ٔ٘/ٕٓ

  

  

  

  

  

  

 و(2112انؼشثيخ ثبدلُىفيخ )رلهذ حبٌ ئثشيم صىنيخ كهيخ انهغخ  

ٕٓ/ٕ٘ 
آراء بن عمرون النحوٌة فى كتات شرح المقرت المسمى بالتعلٌقٌة إلبرن النحراس الحلبرى 

 جمعاً ودراسة

 دراسة وتوضٌحها –الخروج فى الظاهر عن قواعد النحو فى القرآن الكرٌم  ٖ٘/ٕٓ

 عربٌةإجتماع الشذوذ فى األسالٌت واألمثلة ال ٗ٘/ٕٓ

 اللهجات العربٌة وأثرها فى األحكام الصرفٌة فى ضوء كتات األصول إلبن السراج ٘٘/ٕٓ

 ٔت/٘٘/ٕٓ
القابلٌة لئلٌحاء أثناء التحقٌق فرى ضروء الروعى بالمعرفرة وتقردٌرات الرذات لردى الجنسرٌن 

 م9ٕٓٓ

 م9ٕٓٓالتشكٌل الصوتى وانتاج الداللة فى شعر المعتمد بن عٌاد  ٕت/٘٘/ٕٓ

 م9ٕٓٓتؤثٌر وسابل اإلعبلم الجماهٌرٌة فى ترتٌت األولوٌات نحو القضاٌا المحلٌة  ٖت/٘٘/ٕٓ

 م9ٕٓٓالمجموعات المتاحة بموقع تبدٌل وبٌع الكتت المستعملة )دراسة تحلٌلٌة(  ٗت/٘٘/ٕٓ

 م9ٕٓٓإختبلف النحاة فى إذن وقفاً ورسماً )استعراض المذهت وأدلتها(  ٘ت/٘٘/ٕٓ

 م9ٕٓٓإلعتماد الضرورى نظرٌة ا ٙت/٘٘/ٕٓ

 –الحوار واإلرشادات المسرحٌة فرى مسررحٌة العروسوصرابد الفراشرات "النسرٌم ألروان"  7ت/٘٘/ٕٓ
 م9ٕٓٓدراسة سٌمولوجٌة 

  8ت/٘٘/ٕٓ
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 دساسبد سلتهفخ 
 8ٕٓٓدراسة حالة تكٌف النساء العربٌات فى دول المهجر  ٙ٘/ٕٓ

 7ٕٓٓالمواطنة والدٌموقراطٌة  7٘/ٕٓ

 ٕٗٓٓاإلستراتٌجٌة القومٌة لمناهضة عمل األطفال فى جمهورٌة مصر العربٌة 8٘/ٕٓ

 9ٕٓٓاإلصبلح الصحى بٌن النظرٌة والتطبٌق 9٘/ٕٓ

ٕٓ/ٙٓ  

  

 يطجىػبد يششوع ولضبيب سيبسبد انسكبٌ وانتًُيخ  )دساسبد وأحببث( 21/61
  8ٕٓٓالجمهورٌة طبعة فى محافظات ٕ٘ٓٓتقدٌر مستوٌات اإلنجات لعام  ٔ/ٔٙ/ٕٓ

 ٕٙٓٓنسخة نوفمبر  ٕٙٓٓ/98ٙٔتطوٌر وضع المرأة فى مصر من الفترة  ٕ/ٔٙ/ٕٓ

 م7ٕٔٓ/ٕ٘ٓٓتقدٌر مستهدفات اإلنجات واستخدام الوسابل على مستوى المحافظات  ٖ/ٔٙ/ٕٓ

 9ٕٓٓسبتمبر  –أنماط الزواج فى المجتمع المصرى  ٗ/ٔٙ/ٕٓ

 ٕٓٔٓفى محافظات الجمهورٌة طبعة 8ٕٓٓلعام تقدٌر مستوٌات اإلنجات  ٘/ٔٙ/ٕٓ

 ٕٔٔٓفبراٌر  –قاعدة بٌانات السكان والتنمٌة  ٙ/ٔٙ/ٕٓ

  

  

  

  

 يطجىػبد يُتذي انسيبسبد انؼبيخ  )دساسبد ، احببث ، تمبسيش( 21/62
 ٕ٘ٓٓسٌاسات الحد من حوادث الطرق فى مصر  ٔ/ٕٙ/ٕٓ

 ٕ٘ٓٓسٌاسات الخدمة المدنٌة فى مصر  ٕ/ٕٙ/ٕٓ

 ٕ٘ٓٓسٌاسات دعم الغذاء فى مصر  ٖ/ٕٙ/ٕٓ

 ٕ٘ٓٓالسٌاسات العمى لئلسكان فى مصر  ٗ/ٕٙ/ٕٓ

  

  

  

  

 اجملهخ ادلظشيخ نهسكبٌ وتُظيى األسشح )دساسبد ، أحببث( 21/63

ٕٓ/ٖٙ/ٔ 
حول تعرٌف إحتماالت اإلنتقال للحاالت غٌر الماصة لباء جرداول الحٌراة الفوجٌره للتزاٌرد 

 والتناقص

 سٌنارٌوهات سكانٌة واقتصادٌة لتحقٌق األهداف اإلنمابٌة لؤللفٌة لمصر ٕ/ٖٙ/ٕٓ

 بناء جداول الحٌاة للهجرة الداخلٌة بٌن األقالٌم اإلقتصادٌة فى مصر ٖ/ٖٙ/ٕٓ

 أسالٌت التنقٌت فى البٌانات "الطرق المعملٌة والبلمعملٌة ٗ/ٖٙ/ٕٓ
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21  
ٕٔ/ٔ  

ٕٔ/ٔ/ٔ  

  

  

22  
ٕٕ/ٔ  

ٕٕ/ٔ/ٔ  

  

 انمىاَني وانهىائش 23

ٕٖ/ٔ/ٔ 
بشرؤن إنشراء مراكرز للمعومرات  98ٔٔلسرنة  7ٕٙقرار ربٌس جمهورٌرة مصرر العربٌرة 

 والتوثٌق فى األجهزة اإلدارٌة بالدولة والهٌبات العامةوتحدٌد إختصاصاتها

ٕٖ/ٔ/ٕ 
لعرررام بشرررؤن إصررردار قرررانون شرررركات قطررراع األعمرررال ا 99ٔٔلسرررنة  ٖٕٓالقرررانون رقرررم 

والقرررارات  99ٔٔلسررنة  9٘ٔوالبحتررة التنفٌذٌررة الصررادر بقرررار ربررٌس الرروزراء رقررم 
 المتعلقة بها  

ٕٖ/ٔ/ٖ 
لسررنة  ٖٔٔفررى شررؤن محررو األمٌررة وتعلررٌم الكبررار والقررانون  99ٔٔلسررنة  8القررانون رقررم 

بشررؤن محررو األمٌررة وتعلررٌم الكبررار  99ٔٔلسررنة  8بتعرردٌل بعررض أحكررام القررانون  9ٕٓٓ
  99ٔٔلسنة  8القانون وسطور حول 

ٕٖ/ٔ/ٗ 
لسررنة  ٗٗٔبشررؤن األحكررام المنفررذة للقررانون  7ٕٔٓلسررنة  8ٔقرررار ربررٌس الرروزراء رقررم 

 بشؤن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمبلك الدولة الخاصة 7ٕٔٓ

 بإصدار قانون التؤمٌن الصحى الشامل 8ٕٔٓلسنة  ٕالقانون رقم  ٘/ٔ/ٖٕ

  97ٖٔلسنة  ٙٙقانون المرور الصادر بالقانون  مشروع تعدٌل بعض أحكام ٙ/ٔ/ٖٕ

 أحكام تنظٌم المرور فى الطرق العامة  7/ٔ/ٖٕ

ٕٖ/ٔ/8  

ٕٖ/ٔ/9  

ٕٖ/ٔ/ٔٓ  

  

 م )محافظة المنوفٌة(999ٔلسنة  7ٔقرار الترقٌات "الرسوت الوظٌفى" رقم  ٕ/ٖٕ

ٕٖ/ٕ/ٔ  

ٕٖ/ٕ/ٕ  

  

 قة بٌن المالك والمستؤجرقانون بٌع وتؤجٌر األماكن وتنظٌم العبل ٖ/ٖٕ

ٕٖ/ٗ 
البحررة النظررام األساسررى لجمعٌررة الوفرراء للعرراملٌن بالوحرردات المحلٌررة ومرردٌرٌات الخرردمات 

 بالمنوفٌة

 م فى شؤن حماٌة نهر النٌل من التلوث والبحته التنفٌذٌة98ٕٔلسنة  8ٗقانون رقم  ٘/ٖٕ

 الآلبحة الداخلٌة لمركز الدراسات الوطنٌة 82/3

 دئ المستقرة فى مختلف جوانت شبون الخدمة المدنٌةالمبا 82/7

لسرنة  ٗٗٔ"قانون البناء" والبحتره التنفٌذٌرة الصرادرة برالقرار  8ٕٓٓلسنة  9ٔٔالقانون  82/2
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 للسٌد وزٌر اإلسكان  ٕٓٔٓلسنة  ٕٓٓوتعدٌبلتها الصادرة بالقرار  9ٕٓٓ

 بحته التنفٌذٌةم وال 97ٖٔلسنة  ٖ٘قانون الموازنة العامة للدولة رقم  82/1

والبحتره التنفٌذٌرة الصرادر بقررار  ٕٗٓٓلسرنة  ٔٗٔقانون تنمٌة المنشآت الصرغٌرة رقرم  82/1/0
  ٕٗٓٓلسنة  ٕٖٔٗربٌس الوزراء رقم 

82/1/8  

  

 98ٔٔلسنة لسنة  ٓ٘والمعدل بالقانون  979ٔلسنة  ٖٗالقانون  82/00

 (97٘ٔلسنة  ٌٕ٘ة )قانون قانون نظام الحكم المحلى والبحته التنفٌذ 82/00/0

82/00/8  

  

 لضمانات وحوافز اإلستثمار 997ٔلسنة  8القانون رقم  82/00

وتعرردٌبلتها الصررادرة  97لسررنة  8ضررمانات وحرروافز اإلسررتثمار البلبحررة التنفٌذٌررة لقررانون  ث82/00
  ٕٗٓٓلسنة  7ٕٗٔبقرار ربٌس الوزراء 

نون فررى شررؤن حماٌررة البٌبررة والبحترره التنفٌذٌررة م بإصرردار قررا 99ٗٔلسررنة  ٗالقررانون رقررم  82/08
 99٘ٔلسنة  8ٖٖالصادرة بقرار ربٌس الوزراء 

 { بؤحكام حماٌة الطفل99ٙٔلسنة  ٕٔالقانون رقم } 82/02

 8ٕٓٓلسنة  ٕٙٔلحماٌة الطفل والمعدل بالقانون 99ٙٔلسنة  ٕٔالقانون رقم  82/01

والبلبحررة  8ٕٓٓلسررنة  ٕٙٔالقررانون رقررم والمعرردل ب ٕٔ"قررانون الطفررل" القررانون رقررم  82/02
 ٕٓٔٓلسنة  7ٕ٘ٓالتنفٌذٌة الصادرة بالقرار 

 "قانون الجمعٌات والمإسسات األهلٌة والبحته التنفٌذٌة"ٕٕٓٓلسنة  8ٗالقانون رقم  82/03

82/03/0  

82/03/8  

  

  

  

 ٕٕٓٓالتشرٌع التعاونى العربى لسنة  82/03/3

طبعرة  –بتنظٌم مباشررة الحقروق السٌاسرٌة والبحتره التنفٌذٌرة  9٘ٙٔنة لس 7ٖقانون رقم  82/03/7
ٔ997  

 م ٕٕٔٓاألحكام الموضوعٌة واإلجرابٌة لجرٌمة عسل األموال  82/03/2

مكافحرة الفسرراد اإلدارى والرروظٌفى وعبلقتره بالجرٌمررة علررى المسرتوى المحلررى واإلقلٌمررى  82/03/1
 م ٕٓٔٓلمتحدة لمكافحة الجرٌمة والعربى والدولى فى ظل اتفاقٌة األمم ا

  ٖٕٔٓأصول القانون اإلدارى )التنظٌم اإلدارى ، الضبط اإلدارى ، العقود اإلدارٌة(  82/03/00

تؤدٌرت الموظررف العرام فررى مصرر )تؤدٌررت العراملٌن المرردنٌٌن بالدولرة أعضرراء هٌبرة قضرراٌا  82/03/00
 م ٕٗٓٓالدولةوأعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات( 

 م ٕٗٔٓ –لورد توم بٌنغهام  –حكم القانون  82/03/08

  

  

  

 989ٔبقانون نظام اإلدارة المحلٌة والبحته التنفٌذٌة  979ٔلستة ٖٗقانون  82/07
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 م99ٗٔلسنة  ٗحماٌة البٌبة فى مصر على ضوء أحكام القانون رقم  82/02

والقررررارات  [98ٖٔلسرررنة  97قرررانون هٌبرررات القطررراع العرررام وشرررركاته ]نرررص القرررانون  82/01
 الجمهورٌة التى صدرت بإنشاء هٌبات القطاع العام

 97ٔٔ دستور جمهورٌة مصر العربٌة 82/80

بإصررردار قررانون فررى شررؤن حماٌرررة البٌبررة والبحترره التنفٌذٌرررة  99ٗٔلسررنة ٗالقررانون رقررم  82/80
 "ٕٔ/ٖٕ           "راجع وثٌقة رقم  99٘ٔلسنة  8ٖٖالصادرة بقرار ربٌس الوزراء 

 99ٓٔ -وفقا آلخر تعدٌبلته  9ٖٙٔلسنة  ٙٙقانون الجمارك رقم  82/88

م بإصرردار قررانون 98ٙٔلسررنة  8ٙقرررار ربررٌس جمهورٌررة مصررر العربٌررة بالقررانون رقررم  82/82
لسررنة  9ٖٔالصررادرة بقرررار وزٌررر المالٌررة  تنظررٌم اإلعفرراءات الجمركٌررة والبحترره التنفٌذٌررة

 99ٓٔ -الرسوم وقرارات متفرقة بشؤن بعض الضرابت و 98ٙٔ

مررع  99ٙٔقررانون األنسررتٌرال النمرروذجى بشررؤن التجررارة األلكترونٌررة مررع دلٌررل التشرررٌع  82/81
 998ٔمكرراً بصٌغتها المعتمدةفى عام  ٘المادة اإلضافٌة 

الجمرارك  –وتعدٌبلته والقرارات المنفذة للتعردٌبلت 9ٖٙٔلسنة  ٙٙقانون الجمارك رقم  82/82
، واألوامر الجنابٌة فرى قرانون الجمرارك ، وتطروٌر التشررٌع المصرٌة فى سإال وجوات 

 الجمركى 

 م989ٔلسنة  ٖٕٓقانون اإلستثمار رقم  82/83

[ م والبحتررره التنفٌذٌرررة 98ٙٔ[ لسرررنة ]8ٙٔقرررانون تنظرررٌم اإلعفررراءات الجمركٌرررة رقرررم ] 82/87
 والتعدٌبلت والمنشورات الآلحقة

 ٘ٗٔالشررررورى وتعدٌبلترررره ، والقررررانون فررررى شررررؤن مجلررررس  98ٓٔلسررررنة  ٕٓٔالقرررانون  82/82
فى شؤن األموال الترى كانرت مملوكرة لئلتحراد اإلشرتراكى العربرى ، والقرانون  98ٓٔلسنة
 9٘ٙٔلسررنة  7ٖفررى شررؤن مجلررس الشررعت وتعدٌبلترره ، والقررانون رقررم 97ٕٔلسررنة  8ٖ

 997ٌٔونٌة  –بتنظٌم مباشرة الحقوق السٌاسٌة وتعدٌبلته 

 997ٔجلس الشورى البلبحة الداخلٌة لم 82/81

" معدالً طبقرا  لنتٌجرة اإلسرتفتاء الرذى أجررى ٌروم 97ٔٔدستور جمهورٌة مصر العربٌة " 82/20
 98ٓٔ/ماٌوٕٕ

ٕٖ/ٖٔ 
"الوثٌقرة الدسرتورٌة الجدٌردة بعرد تعردٌل  ٖٕٔٓمشروع دستور جمهورٌة مصرر العربٌرة 

 المعطل" _ باللغة العربٌة ٕٕٔٓدستور 

ٕٖ/ٖٔ/ٔ 
"الوثٌقرة الدسرتورٌة الجدٌردة بعرد تعردٌل  ٖٕٔٓة مصرر العربٌرة مشروع دستور جمهورٌ

 "Eالمعطل" _ " ٕٕٔٓدستور 

 "ٕٕٔٓإقرأ بنفسك دستور مصر "دستور  ٕٖ/ٖٕ

 مٕٙٔٓلسنة  8ٔقانون الخدمة المدنٌة رقم  ٔ/ٕٖ/ٖٕ

 مٕٙٔٓلسنة  8ٔالبلبحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة الصادر بالقانون  ٕ/ٕٖ/ٖٕ
 2116نسُخ  81بد يٍ لبَىٌ اخلذيخ ادلذَيخ يىضىػ 

  7ٕٔٓ –األحكام العامة والتدرٌت فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة  ٖ/ٕٖ/ٖٕ

  7ٕٔٓ –الوظابف والعبلقة الوظٌفٌة فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة  ٗ/ٕٖ/ٖٕ

  7ٕٔٓ –والبحته التنفٌذٌة  األجور والعبلوة فى قانون الخدمة المدنٌة ٘/ٕٖ/ٖٕ

  7ٕٔٓ –تمكٌن الشبات فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة  ٙ/ٕٖ/ٖٕ

 –الترقٌة والنقل والندت والحلرول واإلعرارة فرى قرانون الخدمرة المدنٌرة والبحتره التنفٌذٌرة  7/ٕٖ/ٖٕ
ٕٓٔ7  

  7ٕٔٓ – األجازات فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة 8/ٕٖ/ٖٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  7ٕٔٓ –إنتهاء الخدمة فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة  9/ٕٖ/ٖٕ

  7ٕٔٓ –أرقام ودالالتها فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة  ٓٔ ٓٔ/ٕٖ/ٖٕ

  7ٕٔٓ –الفساد والوقاٌة والمواجهة فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة  ٔٔ/ٕٖ/ٖٕ

  7ٕٔٓ –واجبات فى قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة  ٓٔحقوق ٌقابلها  ٓٔ ٕٔ/ٕٖ/ٖٕ

فررى  ٖٔنظررام تعٌررٌن الفبررات المنصرروص علٌهررا بررالفقرتٌن الثانٌررة والثالثررة مررن المررادة رقررم  ٖٔ/ٕٖ/ٖٕ
  7ٕٔٓ –قانون الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة 

  7ٕٔٓ –دمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة المرأة وتمكٌن الشبات فى قانون الخ ٗٔ/ٕٖ/ٖٕ

82/28/02  

82/28/03  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 998ٔقانون العقوبات وفقاً آلخر تعدٌبلته  ٖٖ/ٖٕ

ٕٖ/ٖٗ 
قواعد تسوٌة منازعات العمل الجماعٌة فى ظل قانون العمل الجدٌد ]المفاوضة الجماعٌرة 

 ٕالتحكٌم[ ج  –الوساطة  –

 الح فى المحاضر المحررة عن مخالفات أحكام قانون العمل التص ٖ٘/ٖٕ

 مفاهٌم عبلقات العمل وأثرها على إستقرار العمل ٖٙ/ٖٕ

 النص الكامل للدستور بعد التعدٌبلت األخٌر 7ٖ/ٖٕ

 تطبٌقات عملٌة فى التامٌنات اإلجتماعٌة 8ٖ/ٖٕ

 األجانت بجمهورٌة مصر العربٌة  األحكام القانونٌة والقواعد التنفٌذٌة الخاصة بتشغٌل  9ٖ/ٖٕ

ٕٖ/ٗٓ 
{ لسرنة ٕٔالموسوعة العمالٌة فى القوانٌن المكملرة لقرانون العمرل الصرادر بالقرانون رقرم }

 الجزء الخامس – ٖٕٓٓ

ٕٖ/ٗٔ 
{ لسرنة ٕٔالموسوعة العمالٌة فى القوانٌن المكملرة لقرانون العمرل الصرادر بالقرانون رقرم }

 الجزء السادس – ٖٕٓٓ

  

  

  

 تبثغ: انمىاَني وانهىائش  
 "سهسهخ كتيجبد يظذسهب ادلشكض ادلظشي حلمىق ادلشأح"

 سلسلة ]أ ت قانون[الكتات األول -الطاعة والطبلق  ٕٗ/ٖٕ

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات الثانى -الحضــانة والرإٌة  ٖٗ/ٖٕ

 لكتات الثالثسلسلة ]أ ت قانون[ ا -إجراءات تحقٌق الوفاة والوالٌة على المال ٗٗ/ٖٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات  الرابع -الحقوق المالٌة للزوجة  ٘ٗ/ٖٕ

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات السادس -الشـٌك  ٙٗ/ٖٕ

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات  السابع -الزواج العرفى  7ٗ/ٖٕ

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات الثامن -الخلع   8ٗ/ٖٕ

 سلة ]أ ت قانون[ الكتات التاسعسل -قانون اإلٌجارات  9ٗ/ٖٕ

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات العاشر -قانون العمل  ٓ٘/ٖٕ

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات الحادى عشر -إٌجار األماكن غٌر السكنٌة  ٔ٘/ٖٕ

 سلسلة ]أ ت قانون[ الكتات  الثانى عشر -عقد العمل الفردى  ٕ٘/ٖٕ

ٕٖ/ٖ٘  

  

  

  

  

  

  

  

 نسكبٌ وأهى األَشطخ انسكبَيخكتبة ا 24
 }انكتبة اإلصظبئً انسُىي زلبفظخ ادلُىفيخ{

 محافظة المنوفٌة {ٕٓٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٗٔ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٔٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٘ٔ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٕٓٓ ألنشطة السكانٌة}السكان وأهم ا الدلٌل اإلحصابى ٙٔ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٖٕٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى 7ٔ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٗٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى 8ٔ/ٕٗ

 منوفٌةمحافظة ال {ٕ٘ٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى 9ٔ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٙٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٕٓ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {7ٕٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٕٔ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {8ٕٓٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٕٕ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {9ٕٓٓ السكان وأهم األنشطة السكانٌة} الدلٌل اإلحصابى ٖٕ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٓٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٕٗ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٔٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٕ٘/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٕٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٕٙ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٖٕٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى 7ٕ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٗٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى 8ٕ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕ٘ٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى 9ٕ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {ٕٙٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة ٌل اإلحصابىالدل ٖٓ/ٕٗ

 محافظة المنوفٌة {7ٕٔٓ }السكان وأهم األنشطة السكانٌة الدلٌل اإلحصابى ٖٔ/ٕٗ

ٕٗ/ٖٕ  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

  

  

 يإششاد وئصظبئيبد( -تؼذاداد َهبئيخ  –انتؼذاد انؼبو )تؼذاداد أونيخ  25
 م محافظة المنوفٌة ٕٓٓٓ/99عن السنة الزراعٌة  نتابج التعداد الزراعى ٔ/ٕ٘

ٕ٘/ٕ 
م لؤلراضررى الجدٌرردة ٕٓٓٓ/99النتررابج النهابٌررة للتعررداد الزراعررى عررن السررنة الزراعٌررة 

 بالمنوفٌة

ٕ٘/ٕ/ٔ 
محافظة  –األراضى الجدٌدة  -ٕٓٔٓ/9ٕٓٓنتابج التعداد الزراعى عن السنة الزراعٌة 

 المنوفٌة

 " محافظة المنوفٌة"98ٙٔ التعداد العام للسكان ٖ/ٕ٘

 " محافظة المنوفٌة"99ٙٔالتعداد العام للسكان  ٗ/ٕ٘

 م محافظة المنوفٌة 99ٙٔالنتابج األولٌة للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لعام  ٔ/ٗ/ٕ٘

  

ٕ٘/٘ 
 – ٕٙٓٓمحافظررة المنوفٌررة  –الجررزء األول  –النتررابج النهابٌررة للتعررداد العررام للمنشررآت 

 8ٕٓٓر إصدا

ٕ٘/٘/ٔ 
 – ٕٙٓٓمحافظررة المنوفٌررة  –الجررزء الثررانى  –النتررابج النهابٌررة للتعررداد العررام للمنشررآت 

 8ٕٓٓإصدار 

ٕ٘/ٙ 
محافظرة المنوفٌرة  –النتابج النهابٌة للتعداد العام للمبرانى علرى مسرتوى األقسرام والمراكرز 

 8ٕٓٓإصدار  – ٕٙٓٓ

 ن بتوابع القرىالنتابج النهابٌة للتعداد األسر والسكا 7/ٕ٘

ٕ٘/8 
 – ٕٙٓٓإجمرالى الجمهورٌرة   –النتابج النهابٌة للتعداد العام للسكان والظروف السركنٌة 

 8ٕٓٓإصدار 

ٕ٘/8/ٔ 
جمهورٌررة  –م  ٕٙٓٓالنتررابج األولٌررة للتعررداد العررام للسرركان واإلسرركان والمنشررآت لعررام 

 مصر العربٌة

ٕ٘/9 
إجمالٌات محافظة المنوفٌرة  –األقسام والمراكز  النتابج النهابٌة للتعداد العام على مستوى

 8ٕٓٓإصدار  – ٕٙٓٓ

 ( محافظة المنوفٌةٕٙٓٓالنتابج األولٌة للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لعام ) ٔ/9/ٕ٘

ٕ٘/9/ٕ 
قرررى( محافظررة  –شررٌاخات  –لمراكررز  -النتررابج النهابٌررة للتعررداد العررام للسرركان) أقسررام 

 8ٕٓٓصدار إ – ٕٙٓٓالمنوفٌة 

ٕ٘/9/ٖ  

 مٖٕٔٓ/ٕٕٔٓالنتابج التفصٌلٌة للتعداد اإلقتصادى "محافظة المنوفٌة "  ٗ/9/ٕ٘

 م ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓالمبلمح اإلقتصادٌة لمحافظة المنوفٌة"  ٔ/ٗ/9/ٕ٘

ٕ٘/9/٘  

ٕ٘/9/ٙ  

  

  

ٕ٘/ٔٓ  

ٕٙ/ٔٓ/ٔ  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

ٕ٘/ٔٔ 
الصحة ، مٌاه الشرت ، الصررف  مقترحات الخطة العشرٌة للخدمات األساسٌة "التعلٌم ،

 مٕٓٔٓالصحى ، اإلسكان" المنوفٌة 

 م الجزء األول7ٕٓٓالدلٌل اإلحصابى لمدٌنة شبٌن الكوم  ٔ/ٔٔ/ٕ٘

 م الجزء الثانى7ٕٓٓالدلٌل اإلحصابى لمدٌنة شبٌن الكوم  ٕ/ٔٔ/ٕ٘

ٕ٘/ٔٔ/ٖ 
الجررزء " ٕٙٓٓسرربتمبر  –دلٌررل الشرربات للمشررروعات الصررغٌرة فررى محافظررة المنوفٌررة 

 الثانى"

 محافظة المنوفٌة – ٕٙٓٓبٌان بالجمعٌات األهلٌة  ٗ/ٔٔ/ٕ٘

ٕ٘/ٔٔ/٘ 
اإلنجررازات التررى تحققررت فررى المحافظررة خرربلل الخمررس سررنوات الماضررٌة موزعررة علررى 

 "ٕ٘ٓٓ/ٕٔٓٓالدوابر اإلنتخابٌة "

 مٕ٘ٓٓ/98ٕٔإنجازات محافظة المنوفٌة  ٙ/ٔٔ/ٕ٘

ٕ٘/ٔٔ/7 
وان العررام والوحرردات المحلٌررة ومرردٌرٌات الخرردمات "محافظررة قاعرردة بٌانررات العمالررة بالرردٌ

 مٕ٘ٓٓالمنوفٌة" 

ٕ٘/ٔٔ/8 
وحتررى تارٌخرره 98ٔٔإنجررازات خطررط التنمٌررة بمحافظررة المنوفٌررة خرربلل الفترررة مررن عررام 

 مٕ٘ٓٓ

 م"ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓبٌان إحصابى باألمٌٌن على مستوى محافظة المنوفٌة" 9/ٔٔ/ٕ٘

 مٕٓٓٓلخدمات األساسٌة لقرى محافظة المنوفٌة بٌان بإجمالى المرافق وا ٓٔ/ٔٔ/ٕ٘

 مٕٓٓٓأسماء شركات مدٌنة السادات  ٔٔ/ٔٔ/ٕ٘

  9ٕٓٓالوضع السكانى بمحافظة المنوفٌة  ٕٔ/ٔٔ/ٕ٘

ٕ٘/ٔٔ/ٖٔ  

  

ٕ٘/ٕٔ  

ٕ٘/ٕٔ/ٔ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األدنخ 26

ٕٙ/ٔ 
ٌر التصررمٌمٌة لمرردارس التعلررٌم الثررانوى العررام لمختلررف األقررالٌم المناخٌررة فررى مصررر المعرراٌ
 "الدراسة المرجعٌة والتربوٌة" ٔج – 99ٕٔ

ٕٙ/ٔ/ٔ 
المعاٌٌر التصمٌمٌة لمدارس التعلٌم الثانوى العام لمختلف األقالٌم المناخٌة فى مصر 

 "الدراسة المٌدانٌة" ٕج – 99ٕٔ

ٕٙ/ٔ/ٕ 
ة لمدارس التعلٌم الثانوى العام لمختلف األقالٌم المناخٌة فى مصر المعاٌٌر التصمٌمٌ

 "الدلٌل التصمٌمى لئلقلٌم الساحلى والدلتا" ٖج – 99ٕٔ

ٕٙ/ٔ/ٖ 
المعاٌٌر التصمٌمٌة لمدارس التعلٌم الثانوى العام لمختلف األقالٌم المناخٌة فى مصر 

 " الدلٌل التصمٌمى لئلقلٌم شبه الصحراوى" ٖج – 99ٕٔ

ٕٙ/ٔ/ٗ 
المعاٌٌر التصمٌمٌة لمدارس التعلٌم الثانوى العام لمختلف األقالٌم المناخٌة فى مصر 

 " الدلٌل التصمٌمى لئلقلٌم الصحراوى" ٖج – 99ٕٔ

 "الهٌبة العامة لؤلبنٌة التعلٌمٌة" 998ٔالشروط العامة للتعاقد  ٘/ٔ/ٕٙ

ٕٙ/ٔ/ٙ 
"لغرات ، كمبٌروتر ، سرٌاحة 998ٔمعاٌٌر واشتراطات مراكز التردرٌت والتعلرٌم الخاصرة 

 وفنادق"

 99ٕٔدلٌل أسس التصمٌم البٌبى لمدارس التعلٌم األساسى  7/ٔ/ٕٙ

 م "اإلقلٌم الحار الجاف"99ٕٔدلٌل أسس التصمٌم البٌبى لمدارس التعلٌم األساسى  8/ٔ/ٕٙ

ٕٙ/ٔ/9 
رطررت م "اإلقلررٌم الحررار ال99ٕٔدلٌررل أسررس التصررمٌم البٌبررى لمرردارس التعلررٌم األساسررى 

 الساحلى"

ٕٙ/ٔ/ٔٓ 
م "اإلقلررٌم الحررار المابررل 99ٕٔدلٌررل أسررس التصررمٌم البٌبررى لمرردارس التعلررٌم األساسررى 

 للجفاف"

 دلٌل الصناعة والمنتجات الصناعٌة المصرٌة ]الجزء األول[ ٕ/ٕٙ

 دلٌل الصناعة والمنتجات الصناعٌة المصرٌة ]الجزء الثانى[ ٔ/ٕ/ٕٙ

  

  

  

 مٕٙٓٓشادى للعمل فى الدٌوان العام للمحافظة ومدٌرٌات الخدمات دلٌل إر ٔ/مكررٕ/ٕٙ

 مٕٓٓٓمعلومات المنوفٌة  –السجل التارٌخى  ٕ/مكررٕ/ٕٙ

 م998ٔدلٌل إنشاء وإدارة العمل لمراكز ووحدات المعلومات ودعم اتخاذ القرار  ٖ/مكررٕ/ٕٙ

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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 دلٌل التفتٌش لمحطات معالجة الصرف الصناعى ٖ/ٕٙ

 دلٌل التفتٌش على إدارة المخلفات الخطرة ٔ/ٖ/ٕٙ

 "األعمال اإلعتٌادٌة" ٔم ج99ٙٔالمواصفات الفنٌة لبنود المقاٌسة  ٗ/ٕٙ

 "األعمال التكمٌلٌة" ٕم ج99ٙٔالمواصفات الفنٌة لبنود المقاٌسة  ٔ/ٗ/ٕٙ

 997ٔدلٌل المكتبات المصرٌة العامة والمتخصصة واألكادٌمٌة  ٘/ٕٙ

 مٕٔٔٓالسكان والتنمٌة  دلٌل مإشرات ٙ/ٕٙ

ٕٙ/7 
دلٌرررررل رسرررررابل الماجسرررررتٌر والررررردكتوراة الممنوحرررررة داخرررررل الجامعرررررة للعرررررام الجرررررامعى 

 مٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ

 مٌٕٙٓٓناٌر  –وزارة اإلسكان  –دلٌل معاٌٌر تنسٌق عناصر الطرق  8/ٕٙ

 دلٌل التعلٌم العلمى للمتعاملٌن مع أطفال الشوارع 9/ٕٙ

 "جزء أول" 999ٔالخدمة المدنٌة الدلٌل العلمى لشبون  ٔ/9/ٕٙ

 دلٌل المستثمر فى إنشاء وإدارة المشروعات اإلستثمارٌة  ٓٔ/ٕٙ

 الخرٌطة اإلستثمارٌة فى إطار التوجهات المستقبلٌة للتنمٌة  ٔٔ/ٕٙ

 م99ٙٔ/ٕٔ/ٖٔدلٌل الجمعٌات والمإسسات الخاصة بالمنوفٌة حتى  ٕٔ/ٕٙ

 مٖٕٔٓلستة  8تطبٌقاتها دلٌل رقم دلٌل الدراسات والبحوث البٌبٌة و ٖٔ/ٕٙ

 مٕ٘ٓٓدلٌل كلٌات ومعاهد التعلٌم العالى فى جمهورٌة مصر العربٌة    ٗٔ/ٕٙ

 (ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓدلٌل ملخصات رسابل الماجستٌر الممنوحة داخل الجامعة )المنوفٌة  ٔ/ٗٔ/ٕٙ

 ، المجموعات( دلٌل التصنٌف العربى الموحد للسلع )األقسام ، األبوات ، الفصول مكررٔ/ٗٔ/ٕٙ

 مٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓدلٌل جامعة المنوفٌة    ٕ/ٗٔ/ٕٙ

 مٕٗٓٓ/  ٖٕٓٓدلٌل جامعة المنوفٌة    ٖ/ٗٔ/ٕٙ

 "محافظة المنوفٌة" ٕٔٔٓدلٌل خرابط مدٌنة شبٌن الكوم  ٗ/ٗٔ/ٕٙ

 [ٕٙٓٓدلٌل الخدمات الصحٌة بمحافظة المنوفٌة ] ٘/ٗٔ/ٕٙ

  

  

 حلبست اآلىل()ا 2116انذنيم اإلصظبئً انسُىي  ٘ٔ/ٕٙ
  / أ٘ٔ/ٕٙ

 الجزء الثانى )محافظة المنوفٌة( ٕٙٓٓالدلٌل اإلحصابى السنوى  / ت٘ٔ/ٕٙ

  / ج٘ٔ/ٕٙ

 الجزء الرابع )محافظة المنوفٌة( ٕٙٓٓالدلٌل اإلحصابى السنوى  / د٘ٔ/ٕٙ

  

  

 م ٕٓٔٓادارة إحصاء معلومات المحافظة  –الدلٌل اإلحصابى السنوى  ٔ/٘ٔ/ٕٙ

 م ٕٔٔٓادارة إحصاء معلومات المحافظة  –الدلٌل اإلحصابى السنوى  ٕ/٘ٔ/ٕٙ

 م ٕٕٔٓادارة إحصاء معلومات المحافظة  –الدلٌل اإلحصابى السنوى  ٖ/٘ٔ/ٕٙ

 م ٖٕٔٓادارة إحصاء معلومات المحافظة  –الدلٌل اإلحصابى السنوى  ٗ/٘ٔ/ٕٙ

ٕٙ/ٔ٘/٘  

ٕٙ/ٔ٘/ٙ  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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ٕٙ/ٔ٘/7  

 م7ٕٔٓادارة إحصاء معلومات المحافظة  –ى السنوى الدلٌل اإلحصاب 8/٘ٔ/ٕٙ

  

 م8ٕٔٓدلٌل الخدمات العامة فى مصر ٌولٌو  ٙٔ/ٕٙ

 7ٕٔٓ/ٕٙٔٓدلٌل الخطة اإلستثمارٌة لمحافظات الجمهورٌة  7ٔ/ٕٙ
ٕٙ/ٔ7/ٔ  

ٕٙ/ٔ7/ٕ  

ٕٙ/ٔ7/ٖ  

ٕٙ/ٔ7/ٗ  

27  
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ٕ8/ٔ 
التصوٌر الجروى وانتراج الخررابط  –تنمٌة الحزام األخضر لمدٌنة السادات }الجزء األول 

 الطبوغرافٌة{

ٕ8/ٔ/ٔ 
تنمٌة الحزام األخضر لمدٌنرة السرادات } دراسرات األراضرى اإلستكشرافٌة{ الجرزء الثرانى 

 ]أ[ التقرٌر العام

 الدراسات المابٌة{ –الثالث  تنمٌة الحزام األخضر لمدٌنة السادات }الجزء ٕ/ٔ/8ٕ

ٕ8/ٔ/ٖ 
مصرررادر الطاقرررة البدٌلرررة  –تنمٌرررة الحرررزام األخضرررر لمدٌنرررة السرررادات }الجرررزء الرابرررع 

 والمتجددة{

ٕ8/ٔ/ٗ 
اإلسرتخدامات المثلرى لؤلراضرى  -تنمٌة الحزام األخضر لمدٌنة السادات }الجزء الخرامس 

 وتحدٌد إطار  المشروعات{

ٕ8/ٔ/٘ 
المشرروعات الزراعٌرة واألمرن  –لمدٌنة السادات }الجزء السادس  تنمٌة الحزام األخضر

 الغذابى{

ٕ8/ٔ/ٙ 
دراسرررات الجررردوى الفنٌرررة  –تنمٌرررة الحرررزام األخضرررر لمدٌنرررة السرررادات }الجرررزء السرررابع 

 واإلقتصادٌة المبدبٌة{

 نهابىالتقرٌر ال –التصمٌم األمثل لحقول آبار المٌاه الجوفٌة لتغذٌة مٌاه مدٌنة السادات  7/ٔ/8ٕ

ٕ8/ٔ/8 
الجرزء  تنمٌة الحرزام األخضرر لمدٌنرة السرادات }المجمرع الشرامل للدراسرات اإلستكشرافٌة{

 األول المجلد األول

ٕ8/ٔ/9 
تنمٌة الحزام األخضر لمدٌنرة السرادات } المجمرع الشرامل للدراسرات اإلستكشرافٌة{ الجرزء 

 األول المجلد الثانى

ٕ8/ٔ/ٔٓ 
تنمٌرررة الحرررزام األخضرررر لمدٌنرررة السرررادات } دراسرررات األراضرررى اإلستكشرررافٌة{ وصرررف 

الجررررزء الثررررانى المجلررررد  -قطاعررررات األراضررررى ونتررررابج التحلٌررررل الطبٌعررررى والكٌمٌررررابى 
 99ٔٔاألول

ٕ8/ٔ/ٔٔ 
تنمٌرررة الحرررزام األخضرررر لمدٌنرررة السرررادات } دراسرررات األراضرررى اإلستكشرررافٌة{ وصرررف 

الجررررزء الثررررانى المجلررررد  -ل الطبٌعررررى والكٌمٌررررابى قطاعررررات األراضررررى ونتررررابج التحلٌرررر
 99ٔٔاألول

ٕ8/ٔ/ٕٔ 
تنمٌة الحزام األخضر لمدٌنة السادات }دراسرة جردوى محردودة ألعمرال المٌراه والصررف 

 99ٕٔ الصحى الجزء األول



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

ٕ8/ٔ/ٖٔ 
تنمٌة الحزام األخضر لمدٌنة السادات }دراسرة جردوى محردودة ألعمرال المٌراه والصررف 

 99ٕٔالثانىالصحى الجزء 

 م{987ٔدراسات انتقال الوزارات من القاهرة إلى مدٌنة السادات } ٗٔ/ٔ/8ٕ

  

  

  

  

 دساسبد وأحببث ػٍ ادلُىفيخ 
 99ٙٔ مشكلة تسرت التبلمٌذ من مراحل التعلٌم اإلبتدابى بمحافظة المنوفٌة ٕ/8ٕ

ٕ8/ٕ/ٔ 
ف مشررروع تنمبررة القرٌررة الصررعوبات اإلدارٌررة والمالٌررة والتنظٌمٌررة التررى تصررادف تصرراد

 997ٔبالتطبٌق على محافظة المنوفٌة 

 99ٙٔدراسة مجتمع العاملٌن بمدٌرٌة القوى العاملة والتشغٌل بالمنوفٌة  ٕ/ٕ/8ٕ

 99ٔٔالتنمٌة والبٌبة المحلٌة بالمنوفٌة  ٖ/ٕ/8ٕ

  

  

  

 99ٕٔنظم اإلدارة السلٌمة للنفاٌات الصلبة فى مدن إقلٌم الدلتا  ٖ/8ٕ

  

  

  

ٕ8/ٗ 
دور األفراد والهٌبات الحكومٌرة والشرعبٌة للمشراركة  –مشكلة األمٌة وأثرها على التنمٌة 

  99ٗٔفى حل المشكلة 

 99ٔٔظاهرة التعدى على األرض الزراعٌة بالبناء  ٔ/ٗ/8ٕ

 99ٗٔمرفق اإلطفاء بالوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة منوف  ٕ/ٗ/8ٕ

 999ٔبمدٌرٌة الشبات والرٌاضة بالمنوفٌة دراسة مجتمع العاملٌن  ٖ/ٗ/8ٕ

 99ٙٔدور النسخ والحفظ والفهرسة فى األعمال المكتبٌة  ٗ/ٗ/8ٕ

 999ٔالزواج العرفى  ٘/ٗ/8ٕ

 99ٖٔظاهرة التطرف واإلرهات  ٙ/ٗ/8ٕ

 ٕٕٓٓالمشروعات الممولة من الصندوق اإلجتماعى للتنمٌة بمركز ومدٌنة شبٌن  7/ٗ/8ٕ

 997ٔصحى بمحافظة المنوفٌة التؤمٌن ال 8/ٗ/8ٕ

  

  

  

 م997ٔإنجازاته[  –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة المنوفٌة ]دوره  ٘/8ٕ

 مراكز تنظٌم األسرة بمحافظة المنوفٌة  ٔ/٘/8ٕ

 األسر المنتجة بمحافظة المنوفٌة ٕ/٘/8ٕ

 رتٌن بمحافظة المنوفٌة األبنٌة التعلٌمٌة للمدارس اإلبتدابٌة التى تعمل فت ٖ/٘/8ٕ

 دراسة عن القمامة ٗ/٘/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 دور الجمعٌات األهلٌة والتنمٌة بمحافظة المنوفٌة فى المرحلة القادمة ٘/٘/8ٕ

 تجربة توصٌل الخبز إلى المنازل بالوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة بركة السبع ٙ/٘/8ٕ

  

  

  

ٕ8/ٙ 
ة ]حلقرات ثربلث ٌحتراج إلٌهرا التقردم والنمرو فرى تكنولوجٌا الحاسبات اآللٌة واإلدارة العلمٌر

 فى ضوء هذا المفهوم العصر الحدٌث[

 وسابل اإلطفاء بمحافظة المنوفٌة 8/7ٕ

 الشبات والرٌاضة بمحافظة المنوفٌة ٔ/8/7ٕ

 مرفق اإلسعاف بمحافظة المنوفٌة ٕ/8/7ٕ

 خدمات هٌبة البرٌد بمحافظة المنوفٌة ٖ/8/7ٕ

 ظة المنوفٌةالطفولة بمحاف ٗ/8/7ٕ

  

  

  

ٕ8/8 
الحسرررابات المسرررتقلة والصرررنادٌق الخاصرررة ودورهرررا فرررى التنمٌرررة "دراسرررة تطبٌقٌرررة علرررى 

 محافظة المنوفٌة"

  

ٕ8/9 
م "محافظرة ٕٓٔٓ/ٕٓٓٓرإٌة مستقبلٌة فرى العقرد  –المإتمر القومى لؤلمومة والطفولة 

 "999ٔالمنوفٌة 

 فى مصرأزمة التعلٌم واستراتٌجٌة تطوٌره  ٔ/8/9ٕ

 نقص عنصر الٌود فى أطفال المدارس بمحافظة المنوفٌة ٕ/8/9ٕ

العبلقة بٌن ربط قٌمة كسح الصرف وبٌن قٌمة استهبلك المٌاه لسراكنى المسراكن الشرعبٌة  ٖ/8/9ٕ
 واإلقتصادٌة بدابرة المركز }بركة السبع{

 مٌكنة فواتٌر المٌاه لمركز ومدٌنة بركة السبع  ٗ/8/9ٕ

 األزمات واألحداث الطاربة بمحافظة المنوفٌة إدارة ٘/8/9ٕ

 ظاهرة التسرت من التعلٌم وعبلجها ٙ/8/9ٕ

  

  

  

 [دساسبد وأحببث ػٍ ادلُىفيخ ]دساسبد يشكض ادلؼهىيبد ودػى اختبر انمشاس 
 التطور التكنولوجى لمراكز المعلومات بمحافظة المنوفٌة ٓٔ/8ٕ

 التلوث البٌبى ٔ/ٓٔ/8ٕ

 صحاح البٌبى بمركز ومدٌنة تــــــبلاإل ٕ/ٓٔ/8ٕ

 اإلدارة البٌبٌة الصحٌة بمحافظة المنوفٌة ٖ/ٓٔ/8ٕ

  

  

ٕ8/ٔٔ  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

ٕ8/ٔٔ/ٔ  

ٕ8/ٔٔ/ٕ  

ٕ8/ٔٔ/ٖ  

ٕ8/ٔٔ/ٗ  

ٕ8/ٔٔ/٘  

  

  

  

  

 التوقعات المستقبلٌة عن المشروعات على مستوى محافظة المنوفٌة ٕٔ/8ٕ

 ن الثروة الحٌوانٌة على مستوى محافظة المنوفٌةالتوقعات المستقبلٌة ع ٔ/ٕٔ/8ٕ

 مإشرات التنمٌة بمحافظة المنوفٌة على مستوى المراكز ٕ/ٕٔ/8ٕ

 أثر الدافعٌة والتحفٌز والرضا الوظٌفى على إنتاجٌة العاملٌن ٖ/ٕٔ/8ٕ

 فجوات التنمٌة والخدمات بمراكز محافظة المنوفٌة ٗ/ٕٔ/8ٕ

 على األرض الزراعٌة بمحافظة المنوفٌةظاهرة التعدى بالبناء  ٘/ٕٔ/8ٕ

 بمحافظة المنوفٌة –محو األمٌة بمدٌنة شبٌن الكوم  ٙ/ٕٔ/8ٕ

 7ٕٓٓمشكلة البطالة بمدٌنة ومركز شبٌن الكوم عام  7/ٕٔ/8ٕ

  

  

  

 المقترحات( ٓٓالحل  ٓٓمحو األمٌة )المشكلة  ٖٔ/8ٕ

 محافظة المنوفٌة –التسرت من التعلٌم  ٔ/ٖٔ/8ٕ

 الجمعٌات األهلٌة على مستوى المحافظة  ٕ/ٖٔ/8ٕ

المخطررط التفصرررٌلى للوحررردة المحلٌرررة لقرٌرررة أصرررطبارى مركرررز شررربٌن الكررروم حترررى عرررام  ٖ/ٖٔ/8ٕ
 )قرٌة شبرا خلفون(ٕٕٕٓ

  

  

 دساسبد وأحببث ػٍ ادلُىفيخ 
 سوء استغبلل وإهمال األطفال من منظور طبى إجتماعى ٗٔ/8ٕ

ٕ8/ٔٗ/ٔ 
الطفولرررة والنشرررا فرررى إعرررداد الطفرررل المصررررى للقررررن الحرررادى  دور مإسسرررات رعاٌرررة

 والعشرٌن}رإٌة مستقبلٌة{

األمٌررة فررى القطرراع الرٌفررى ومنرراطق األراضررى الجدٌرردة مررن واقررع بٌانررات حصررر القرروى  ٕ/ٗٔ/8ٕ
 مٕٕٓٓ/ٕٔٓٓالبشرٌة العاملة بالزراعة 

 بالمنوفٌة "مسودة أولٌة" البناء التنظٌمى وخطة ونظام العمل لمركز الدراسات الوطنٌة ٖ/ٗٔ/8ٕ

م لتحدٌد نصٌت الفررد مرن الخبرز ٕٕٓٓدراسة تحلٌلٌة للخرٌطة السكانٌة للمنوفٌة لتعداد  ٗ/ٗٔ/8ٕ
 ٌومٌا على مستوى الوحدات اإلدارٌة

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

 التقٌٌم البٌبى لمصنع شركة مصر لصناعة ودباغة الجلود]دٌر ماتانرى إٌجٌبت[ ٘ٔ/8ٕ

 من مراكز المعلوماتتعظٌم العابد  ٔ/٘ٔ/8ٕ

 مٕٓٓٓ،  99ٓٔالكٌان القانونى ألرض الحٌازة بمحافظة المنوفٌة "بٌن تعدادى  ٕ/٘ٔ/8ٕ

التصنٌف المهنى للحابزٌن الزراعٌٌن بمحافظة المنوفٌة من واقرع التعرداد الزراعرى للعرام  ٖ/٘ٔ/8ٕ
 مٕٓٓٓ/999ٔ

  

  

  

 ى بمحافظة المنوفٌةدور مراكز المعلومات فى التطوٌر التكنولوج ٙٔ/8ٕ

 ظاهرة التعدى بالبناء على األرض الزراعٌة ٔ/ٙٔ/8ٕ

 التوقعات المستقبلٌة وفرص اإلستثمار المتاحة بمحافظة المنوفٌة ٕ/ٙٔ/8ٕ

 [ٕٔٓٓبرنامج تنمٌة مهارات بناء وإدارة فرٌق العمل ]فبراٌر  ٖ/ٙٔ/8ٕ

 برنامج تنمٌة مهارات مسبولى شبون إدارٌة ٗ/ٙٔ/8ٕ

 برنامج تنمٌة مهارات إشرافٌة وقٌادٌة لمدٌرى اإلدارات ٘/ٙٔ/8ٕ

  

  

  

 مشكلة البطالة بمدٌنة شبٌن الكوم 7ٔ/8ٕ

 قضٌة البطالة )المشكلة    المقترحات    الحل( ٔ/7ٔ/8ٕ

 تلوث البٌبة ٕ/7ٔ/8ٕ

 المشكبلت اإلدارٌة ٖ/7ٔ/8ٕ

مجرال العسرر الكترابى لتبلمٌرذ المدرسرة دراسة مسحٌة سٌكومٌترٌة لصعوبات التعلرٌم فرى  ٗ/7ٔ/8ٕ
 اإلبتدابٌة بمحافظة المنوفٌة

  

  

  

 برنامج التفكٌر اإلبداعى فى تشخٌص المشكبلت واتخاذ القرارات 8ٔ/8ٕ

 برنامج تنمٌة مهارات التعامل مع الجمهور ٔ/8ٔ/8ٕ

لمنتخبة وأثرره فرى عرقلرة فقدان الثقة بٌن المسإلٌن باألجهزة التنفٌذٌة والمجالس المحلٌة ا ٕ/8ٔ/8ٕ
 وتعطٌل التنمٌة المحلٌة

 محو األمٌة بمدٌنة ومركز شبٌن الكوم ٖ/8ٔ/8ٕ

 دراسة محو األمٌة }المشكلة     الحل     المقترحات{ تــــبل ٗ/8ٔ/8ٕ

[  ٕٓٓٓ/ 99ٓٔوفقرا لفبرات مسراحة الحٌرازة برٌن تعردادى ] –حٌازات األرض الزراعٌة  ٘/8ٔ/8ٕ
 محافظة المنوفٌة

  

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 دراسة تحلٌلٌة لظاهرة التسرت الدراسى لتبلمٌذ المرحلة اإلبتدابٌة  ]العوامل واألسبات[ 9ٔ/8ٕ

 أشمون[ –توفٌق األوضاع البٌبٌة لورشة نجارة مٌكانٌكٌة ]مٌجٌرٌا  ٔ/9ٔ/8ٕ

 السخرة واإلستغبلل فى تشغٌل األطفال]مشكلة أطفال الشوارع[ ٕ/9ٔ/8ٕ

 النظافة بالقرى وتحصٌل الرسم مقابل الخدمة على فواتٌر الكهرباءتكالٌف رسوم  ٖ/9ٔ/8ٕ

 األمٌة بالمنوفٌة  ٗ/9ٔ/8ٕ

 توفٌق األوضاع البٌبٌة لمكمورة الفحم ]شنتا الحجر ببركة السبع[ ٘/9ٔ/8ٕ

 تقٌٌم األثر البٌبى لمصنع الطوت الطفلى المطور  ]صراوة مركز أشمون[  ٙ/9ٔ/8ٕ

 لمصنع المكرونة }قمر{ المنطقة الصناعٌة بقوٌسنا التقٌٌم البٌبى 9/7ٔ/8ٕ

 تؤمٌن التداول اآللى للبٌانات ووحدات الحاسبات اآللٌة  9/8ٔ/8ٕ

 إدارة نظم المعلومات  9/9ٔ/8ٕ

 التعرف على دور ومهام مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٓٔ/9ٔ/8ٕ

  

  

  

 والشبون اإلدارٌة المنظومة الحدٌثة فى أعمال السكرتارٌة ٕٓ/8ٕ

 الفكر الفلسفى وأثره فى التفسٌر العلمى لظاهرة الجرٌمة ٔ/ٕٓ/8ٕ

 حوادث الطرق ومحددات السٌطرة علٌها ووسابل الحد منها ٕ/ٕٓ/8ٕ

  

  

  

 دور الجمعٌات األهلٌة فى دفع عجلة التنمٌة فى المرحلة القادمة ٕٔ/8ٕ

 كوممحو األمٌة بمدٌنة ومركز شبٌن ال ٔ/ٕٔ/8ٕ

 مراكز الشبات بمدٌنة شبٌن الكوم ٕ/ٕٔ/8ٕ

البطالررة فررى القطرراع الرٌفررى ومنرراطق األراضررى الجدٌرردة بمحافظررة المنوفٌررة " مررن واقررع  ٖ/ٕٔ/8ٕ
 م"ٕٕٓٓ/ٕٔٓٓحصر القوى البشرٌة العاملة بالزراعة عن السنة الزراعٌة 

 فظة المنوفٌةالعاملون بالزراعة فى القطاع الرٌفى ومناطق األراضى بمحا ٗ/ٕٔ/8ٕ

 تطوٌر ورفع كفاءة محطات تنقٌة مٌاه الشرت المدمجة ]محافظة المنوفٌة[ ٘/ٕٔ/8ٕ

  

  

  

ٕ8/ٕٕ 
رسررالة ماجسررتٌر  –خرٌطررة األمررراض بمركررز الشررهداء "دراسررة فررى الجغرافٌررا الطبٌررة" 

 م9ٕٓٓ

ٕ8/ٕٕ/ٔ 
فظررة المنوفٌررة العوامررل المررإثرة فررى تنمٌررة الصررناعات الحرفٌررة الٌدوٌررة "دراسررة حالررة محا

ٕٓٔٗ" 

مقومررررات  -معوقررررات اإلسررررتثمار الزراعررررى  -اإلسررررتثمار الزراعررررى بمحافظررررة المنوفٌررررة  ٕ/ٕٕ/8ٕ
 اإلستثمار الزراعى

 المخططات التفصٌلٌة لتطوٌر حدٌقة الخالدٌن ٖ/ٕٕ/8ٕ

 مخطط عام إلنشاء منظومة إقتصادٌة فنٌة متكاملة إلدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ٗ/ٕٕ/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 مشروع أعمال تطوٌر مسارات النقل غٌر اآللى "مدٌنة شبٌن الكوم" محافظة المنوفٌة ٘/ٕٕ/8ٕ

  

  

  

 المرأة فى اإلعبلم صورة وقضاٌا ٖٕ/8ٕ

 مٕٕٓٓدراسة تحلٌلٌة عن ظاهرة التسرت من التعلٌم  ٔ/ٖٕ/8ٕ

نمرروذج ذاتررى مشررروع تقٌررٌم وتموٌررل مستشررفى رمررد شرربٌن الكرروم "محافظررة المنوفٌررة إلررى  ٕ/ٖٕ/8ٕ
 التموٌل)الخطة التنفٌذٌة( 

 مشروع إنشاء قرٌة متكاملة للصناعات الحرفٌة "محافظة المنوفٌة" ٖ/ٖٕ/8ٕ

 م99ٖٔرأى الدٌن اإلسبلمى فى المخدرات "تعاطٌاً ، إتجاراً ، إدماناً"  ٗ/ٖٕ/8ٕ

 إدمان المخدرات ٘/ٖٕ/8ٕ

 سٌاسة الحد من التلوث البٌبى الصناعى ٙ/ٖٕ/8ٕ

اسررتراتٌجٌة حماٌررة وتؤهٌررل األطفررال برربل مؤوى"أطفررال الشرروارع" فررى جمهورٌررة مصررر  7/ٖٕ/8ٕ
 مٖٕٓٓالعربٌة 

  

  

  

 انجىاثخ اإلنكرتوَيخ )ادلُىفيخ( 
ٕ8/ٕٗ  

 موقع البوابة األلكترونٌة لمحافظة المنوفٌة ٔ/ٕٗ/8ٕ

 م7ٕٓٓنوفمبر  استراتٌجٌة التسوٌق المجتمعى للبوابات المعلوماتٌة الحكومٌة ٕ/ٕٗ/8ٕ

اسررتراتٌجٌة التسرروٌق المجتمعررى للبوابررات األلكترونٌررة للحكومررة المصرررٌة "فهررم أفضررل  ٖ/ٕٗ/8ٕ
 م7ٕٓٓواستخدام أكثر نوفمبر 

 استراتٌجٌة تنمٌة الصناعة بمحافظة المنوفٌة ٗ/ٕٗ/8ٕ

ٕ8/ٕٗ/٘ 
رصررد  –المرحلررة األولررى والثانٌررة  –اسررتراتٌجٌة التنمٌررة الصررناعٌة لمحافظررة المنوفٌررة 

 9ٕٓٓماٌو  -الوضع الحالى

  

  

  

 أخشي 

ٕ8/ٕ٘ 
دور المرأة فى النشاط اإلقتصادى بالقطراع الرٌفرى ومنراطق األراضرى الجدٌردة بمحافظرة 
المنوفٌررة مررن واقررع نتررابج حصررر القرروى البشرررٌة العاملررة بالزراعررة عررن السررنة الزراعٌررة 

 م ٕٕٓٓ/ٕٔٓٓ

 مٕٓٓٓمحافظة المنوفٌة" خطة تطوٌر المناطق العشوابٌة " ٔ/ٕ٘/8ٕ

 مٕٗٔٓالمناطق العشوابٌة بمدٌنة قوٌسنا  ٕ/ٕ٘/8ٕ

 مٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالبطالة بمدٌنة ومركز شبٌن الكوم عن عام  ٖ/ٕ٘/8ٕ

 أزمة البوتاجاز فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها الببلد ٗ/ٕ٘/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 مٕٓٔٓالجمعٌات األهلٌة بمحافظة المنوفٌة  ٘/ٕ٘/8ٕ

 عن الجراد الصحراوى نبذة ٙ/ٕ٘/8ٕ

 م99٘ٔالبطالة فى مصر  7/ٕ٘/8ٕ

  

  

  

  

  

 "ٕٔٔٓقطاع مٌاه الشرت والصرف الصحى"النشرة القطاعٌة  ٕٙ/8ٕ

بٌرران الموقررف التنفٌررذى لمشررروعات مٌرراه الشرررت والصرررف الصررحى بمحافظررة المنوفٌررة  ٔ/ٕٙ/8ٕ
 مٕٓٓٓ

ٕ8/ٕٙ/ٕ 
مٌرراه الشرررت والصرررف الصررحى مررن عررام مقترحررات المحافظررة لخطررة الهٌبررة القومٌررة ل

 م7ٕٔٓحتى عام ٕٕٓٓ

  

  

                       

 ادلُىفيخ 1994يإدتش دوس ادلشبسكخ انشؼجيخ فً زلى األييخ  
 خطة عمل لمحو األمٌة بمحافظة المنوفٌة ٖ/ٕٙ/8ٕ

مرررة لمواجهتهرررا تقٌرررٌم الجهرررود السرررابقة لمعالجرررة مشررركلة األمٌرررة وبعرررض األسرررالٌت المقد مكررٖ/ٕٙ/8ٕ
 بالمحافظة

 ملخص عام لمشروع محو األمٌة وتعلٌم الكبار ٗ/ٕٙ/8ٕ

 محو األمٌة السلبٌات ومقترحات عبلجها ٘/ٕٙ/8ٕ

 مدخل النظم فى ممارسة العملٌة اإلدارٌة لمعالجة مشكلة األمٌة ٙ/ٕٙ/8ٕ

 محو األمٌة فى محافظة المنوفٌة بٌن الواقع والمستقبل 7/ٕٙ/8ٕ

  

  

  

 دساسبد اذليئخ انؼبيخ نهتخطيط انؼًشاًَ 
 997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]دراسات الخدمات[  7ٕ/8ٕ

  997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]الدراسات السكانٌة[  ٔ/7ٕ/8ٕ

 997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة  ]دراسات الطاقة الكهربابٌة[  ٕ/7ٕ/8ٕ

 997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]الدراسات اإلجتماعٌة[  ٖ/7ٕ/8ٕ

 997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]الدراسات اإلقتصادٌة[  ٗ/7ٕ/8ٕ

 997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]دراسات اإلتصاالت[  ٘/7ٕ/8ٕ

 997ٔشرت والصرف الصحى[ التخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]دراسات مٌاه ال ٙ/7ٕ/8ٕ

 997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]دراسات الرى والصرف[  7/7ٕ/8ٕ

 997ٔالتخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة ]الدراسات البٌبٌة[  7/8ٕ/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 م998ٔلعام الهٌبة العامة للتخطٌط العمرانى ]التخطٌط اإلقلٌمى لمحافظة المنوفٌة  8ٕ/8ٕ

ٕ8/ٕ9 
دراسررات النخطررٌط الهٌكلررى العررام والمخططررات التفصررٌلٌة لمدٌنررة شرربٌن الكرروم "الوضررع 

 98٘ٔالراهن وإقلٌم المدٌنة" التقرٌر األول 

ٕ8/ٕ9/ٔ 
دراسات النخطٌط الهٌكلى العام والمخططات التفصٌلٌة لمدٌنة شبٌن الكوم "المخطط 

 98٘ٔالهٌكلى" التقرٌر الثانى 

ٕ8/ٕ9/ٕ 
دراسات النخطٌط الهٌكلى العام والمخططات التفصٌلٌة لمدٌنة شبٌن الكوم "المخطط 

 98٘ٔالعام" التقرٌر الرابع 

ٕ8/ٕ9/ٖ 
دراسات النخطٌط الهٌكلى العام والمخططات التفصٌلٌة لمدٌنة شبٌن الكوم "التنمٌة 

 98٘ٔالعمرانٌة" )أ( التقرٌر الخامس 

ٕ8/ٕ9/ٗ 
عام والمخططات التفصٌلٌة لمدٌنة شبٌن الكوم " التنمٌة دراسات النخطٌط الهٌكلى ال

 98٘ٔالعمرانٌة" )ت( التقرٌر الخامس 

  

  

 جغرافٌة الزراعة "دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة" رسالة دكتوراة  ٖٓ/8ٕ

ٕ8/ٖٔ 
الكترررات الترررذكارى األول للعٌرررد القرررومى لمحافظرررة  –المنوفٌرررة برررٌن الحاضرررر والمسرررتقبل 

 99ٗٔالمنوفٌة 

 مٕٙٓٓالمنوفٌة طاقات بشرٌة متجددة وسقوف تنموٌة متغٌرة  ٖٔ/8ٕ

ٕ8/ٖٕ  

  

  

  

 1996 انذوسح ادلتمذيخ اخلبيسخ نهذػبح مبضبفظخ ادلُىفيخ 
 المرأة ودورها فى بناء المجتمع ٖٖ/8ٕ

 الدٌن وتنظٌم األسرة ٔ/ٖٖ/8ٕ

 دور الداعٌة فى إصبلح مسٌرة المجتمع ٕ/ٖٖ/8ٕ

 الحضارة اإلسبلمٌة والحضارة المستوردة الشبات بٌن ٖ/ٖٖ/8ٕ

 دعابم العبلقات الدولٌة فى اإلسبلم ٗ/ٖٖ/8ٕ

 اإلعبلم ودوره فى بناء المواطن دٌنٌاً وفكرٌاً واجتماعٌاً  ٘/ٖٖ/8ٕ

 رسالة المسجد ودوره فى ظل متطلبات العصر وحاجات المجتمع ٙ/ٖٖ/8ٕ

 لمفاهٌم الخاطبةالكلمة الهادفة ودور الداعٌة فى تصحٌح ا 7/ٖٖ/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 المسجد األقصى 8/ٖٖ/8ٕ

 أسبات اإلنحراف عند األوالد ومعالجتها 9/ٖٖ/8ٕ

  

  

  

  

  

  

 1994 انذوسح ادلتمذيخ األوىل نهذػبح مبضبفظخ ادلُىفيخ 
 الكتات والسنة وكٌفٌة معالجة مشكبلت العصر ٓٔ/ٖٖ/8ٕ

 من أسس اإلقتصاد فى الشرٌعة اإلسبلمٌة ٔٔ/ٖٖ/8ٕ

 المخدرات وأثرها على الدٌن واإلقتصاد والتنمٌة واإلنتاج ٕٔ/ٖٖ/8ٕ

 السلوك اإلجتماعى فى اإلسبلم ٖٔ/ٖٖ/8ٕ

 اإلنسان فى منظور إسبلمى ٗٔ/ٖٖ/8ٕ

 الوقت فى حٌاة المسلم ٘ٔ/ٖٖ/8ٕ

 األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٙٔ/ٖٖ/8ٕ

 اإلنتماء والوالء 7ٔ/ٖٖ/8ٕ

 م فى إصبلح األسرة والنهوض بالبٌبةمنهج اإلسبل 8ٔ/ٖٖ/8ٕ

  

  

  

 1995 انذوسح ادلتمذيخ انخبَيخ نهذػبح مبضبفظخ ادلُىفيخ 
 اإلسبلم منهج الوسطٌة واإلعتدال 9ٔ/ٖٖ/8ٕ

 اإلسبلم ٌعاج قضاٌا الشبات ٕٓ/ٖٖ/8ٕ

 عناٌة اإلسبلم بتربٌة الشبات ٕٔ/ٖٖ/8ٕ

 مكانة المرأة فى اإلسبلم ٕٕ/ٖٖ/8ٕ

 جوانت الحٌاة العامة فى اإلسبلم ٖٕ/ٖٖ/8ٕ

 اإلسبلم دٌن ودولة ٕٗ/ٖٖ/8ٕ

 الرحمة واجت إنسانى وسلوك إجتماعى ٕ٘/ٖٖ/8ٕ

 المراهقون فى قبضة اإلدمان "المإشرات واألعراض ٕٙ/ٖٖ/8ٕ

 منهج اإلسبلم فى األمر بالمعروف والنهى عن المنكر 7ٕ/ٖٖ/8ٕ

 ا ٌوافق الشرٌعة اإلسبلمٌة السمحاءالبدٌل عن المعامبلت الربوٌة بم 8ٕ/ٖٖ/8ٕ

 الختان بٌن الدٌن والطت 9ٕ/ٖٖ/8ٕ

  

  

  

 1995 انذوسح ادلتمذيخ انخبنخخ نهذػبح مبضبفظخ ادلُىفيخ 



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 ظاهرة الغلو والتطرف الدٌنى فى العصر الحدٌث ٖٓ/ٖٖ/8ٕ

 اإلسبلم ومعالجته للجرٌمة ٖٔ/ٖٖ/8ٕ

 بلمى أصٌلالمحافظة على البٌبة مطلت إس ٕٖ/ٖٖ/8ٕ

 الوالء فى اإلسبلم ٖٖ/ٖٖ/8ٕ

 الكلمة ودورها فى بناء المجتمع ٖٗ/ٖٖ/8ٕ

 الشورى فى اإلسبلم ٖ٘/ٖٖ/8ٕ

 مكانة المرأة فى اإلسبلم ٖٙ/ٖٖ/8ٕ

 من سماحة اإلسبلم 7ٖ/ٖٖ/8ٕ

 الموارد المالٌة فى الدولة اإلسبلمٌة 8ٖ/ٖٖ/8ٕ

 الرضاع وأثره على صحة الطفل 9ٖ/ٖٖ/8ٕ

 اإلجتهاد والتقلٌد ٓٗ/ٖٖ/8ٕ

 محاولة لتعرٌف اإلرهات من وجهة نظر الدعاة الدارسٌن  ٔٗ/ٖٖ/8ٕ

  

  

  

 1995 انذوسح ادلتمذيخ انشاثؼخ نهذػبح مبضبفظخ ادلُىفيخ 
 موقف اإلسبلم من التطرف واإلرهات ٕٗ/ٖٖ/8ٕ

 مكانة المرأة فى ظل اإلسبلم ٖٗ/ٖٖ/8ٕ

 الفرد والمجتمعالمخدرات وأثرها على  ٗٗ/ٖٖ/8ٕ

 المال واستثماره فى مٌزان الشرٌعة اإلسبلمٌة ٘ٗ/ٖٖ/8ٕ

 اإلنسان والعلم ٌتحدثان عن ع ٙٗ/ٖٖ/8ٕ

 اإلسبلم دٌن السماحة والٌسر 7ٗ/ٖٖ/8ٕ

 قضٌة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر 8ٗ/ٖٖ/8ٕ

 الوالء فى اإلسبلم أساس عظمته 9ٗ/ٖٖ/8ٕ

 أساس عظمتهوسطٌة اإلسبلم  ٓ٘/ٖٖ/8ٕ

 رسالة المسجد فى اإلسبلم ٔ٘/ٖٖ/8ٕ

  

  

  

 2111ادلإدتش انؼبو نإلحتبد انؼبو نهزًؼيبد وادلإسسبد األههيخ  28/34
 دور الجمعٌات فى دعم اإلنتماء الوطنى )خبرات وممارسات( ٔ/ٖٗ/8ٕ

 اصل بٌن األجٌالالجمعٌات األهلٌة ودورها الفاعل فى ترسٌخ قٌم اإلنتماء وتعمٌق التو ٕ/ٖٗ/8ٕ

 ماهو مضمون النهضة الثقافٌة التى ٌنبغى أن تقوم بها الجمعٌات الغٌر حكومٌة ٖ/ٖٗ/8ٕ

 حماٌة وتنمٌة البٌبة ضرورة قومٌة ٗ/ٖٗ/8ٕ

 البٌبة والتنمٌة تحدٌات القرن الواحد والعشرٌن ٘/ٖٗ/8ٕ

 لٌةإسهامات تكنولوجٌا المعلومات فى تفعٌل أداء المنظمات األه ٙ/ٖٗ/8ٕ

 مشكلة أطفال الشوارع والتنمٌة اإلجتماعٌة 7/ٖٗ/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 استراتٌجٌة قومٌة لفاعلٌة المرأة نحو التنمٌة 8/ٖٗ/8ٕ

 كٌف تساعد الجمعٌات األهلٌة فى الخطة القومٌة للعمل البٌبى 9/ٖٗ/8ٕ

 تجارت قومٌة لدور الجمعٌات والبٌبة ٓٔ/ٖٗ/8ٕ

 الجمعٌة العامة لرعاٌة المرأة"تجارت قومٌة للجمعٌات األهلٌة " ٔٔ/ٖٗ/8ٕ

 مساهمة الجمعٌات األهلٌة فى تنمٌة الوعى البٌبى ٕٔ/ٖٗ/8ٕ

 دور الجمعٌات األهلٌة فى رعاٌة الطفل المعوق ذهنٌاً  ٖٔ/ٖٗ/8ٕ

ٕ8/ٖٗ/ٔٗ 
خبرة تنمٌة المجتمع المحلى بمنشٌة النصر"شبرا" الخٌم فى برنامج الحد من عمالة 

 األطفال

 اقعٌة لجمعٌة الوفاء للتنمٌة والتؤهٌل اإلجتماعى باألسكندرٌةتجارت و ٘ٔ/ٖٗ/8ٕ

 الجمعٌات األهلٌة فى دعم التنمٌة التكنلوجٌة ٙٔ/ٖٗ/8ٕ

 الجمعٌات األهلٌة والتكنولوجٌة 7ٔ/ٖٗ/8ٕ

 دور الجمعٌات األهلٌة فى حماٌة وتنمٌة البٌبة 8ٔ/ٖٗ/8ٕ

 ل األحمر المصرى فى سوهاجتجارت واقعٌة للجمعٌات األهلٌة"جمعٌة الهبل 9ٔ/ٖٗ/8ٕ

ٕ8/ٖٗ/ٕٓ 
دور الجمعٌات األهلٌة فى محو أمٌة القرٌة المصرٌة من خبلل مشروع القرٌة المتعلمة 

 المنتجة

 مشروع محو األمٌة الوظٌفى للمرأة والطفل وتشغٌل الخرٌجٌن ٕٔ/ٖٗ/8ٕ

 العمل األهلى التطوعى والعولمة ٕٕ/ٖٗ/8ٕ

 ألهلٌة فى ظل ثورتى اإلتصال والمعلوماتاإلعبلم والجمعٌات ا ٖٕ/ٖٗ/8ٕ

 دور القطاع الخاص فى دعم العمل التطوعى بٌن الواقع والمؤمول ٕٗ/ٖٗ/8ٕ

 دور الجمعٌات األهلٌة فى زٌادة الدخل القومى ٕ٘/ٖٗ/8ٕ

 العنصر البشرى التطوعى ودوره فى التنمٌة ٕٙ/ٖٗ/8ٕ

 لة البطالةدور الجمعٌات األهلٌة فى دعم مواجهة مشك 7ٕ/ٖٗ/8ٕ

 دور الجمعٌات األهلٌة فى مشاركة األجهزة الحكومٌة فى التصدى لمشكلة محو األمٌة 8ٕ/ٖٗ/8ٕ

 التنمٌة فى جنوت سٌناء 9ٕ/ٖٗ/8ٕ

 مشكبلت البطالة ومقترحات الحل من خبلل الجمعٌات األهلٌة ٖٓ/ٖٗ/8ٕ

 والبطالةالجمعٌات األهلٌة فى مصر ودورها فى مواجهة مشكلة الفقر  ٖٔ/ٖٗ/8ٕ

  

  

  

 ادلإدتش انسُىي انخبنج نكهيخ انرتثيخ د ادلُىفيخ "انرتثيخ نزوي احلبربد اخلبطخ" 28/35
 للمعاقٌن حق مهضوم فى اإلعبلم والمعلومة ٔ/ٖ٘/8ٕ

ٕ8/ٖ٘/ٕ 
أثرالموهبة الرٌاضٌة والفنٌة لدى المعاقٌن عقلٌا وسمعٌا على وجه الضبط وتقدٌر الذات 

 والقلق 

 برنامج تدرٌبى مقترح لمعلمى الصم أثناء الخدمة فى ضوء احتٌاجاتهم التدرٌبٌة ٖ/ٖ٘/8ٕ

 األسس العامة لبرامج قراءة الكبلم للصم المصرٌٌن ٗ/ٖ٘/8ٕ

ٕ8/ٖ٘/٘ 
قٌاس فاعلٌة استٌراتٌجٌة لئلرشاد النفسى فى مواجهة الوجدانات واإلنفعاالت ومشاعر 

 السلبٌة للمعاق عقلٌا

 دة لجامعة أسٌوط فى رعاٌة ذوى الحاجات الخاصةتجربة راب ٙ/ٖ٘/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    
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 اإلٌمان وتروٌض النفس 7/ٖ٘/8ٕ

 أثر التكامل وألفاق المستقلة على نتٌجة بعض المهارات اإلجتماعٌة للمتخلفٌن عقلٌا 8/ٖ٘/8ٕ

ٕ8/ٖ٘/9 
دراسة حول مشكلة التدرٌس العبلجى بمعاهد المعاقٌن وفاعلٌات بعض الحلول فى 

 ل بٌن البرامج اإلرشادٌة ودور القابمٌن علٌهاضوء فكرة التكام

 التوجٌه التعلٌمى للطلبة المعاقٌن عقلٌا بالمدارس اإلبتدابٌة لمركز وبندر شبٌن الكوم  ٓٔ/ٖ٘/8ٕ

 التخلف العقلى فى األطفال ٔٔ/ٖ٘/8ٕ

ٕ8/ٖ٘/ٕٔ 
تدرٌت الذاكرة وأهمٌته فى تؤهٌل ذوى الحاجات  –قضٌة اإلعاقة ورعاٌة المعاقٌن 

 الخاصة

 رعاٌة اإلسبلم للفابقٌن ٖٔ/ٖ٘/8ٕ

 واقع تشرٌعات المعاقٌن والتوجهات المستقبلٌة ٗٔ/ٖ٘/8ٕ

 حجم مشكلة المعوقٌن فى جمهورٌة مصر العربٌة ٘ٔ/ٖ٘/8ٕ

 كٌف تجعل من تلمٌذ المدرسة اإلبتدابٌة تلمٌذا مبدعا ٙٔ/ٖ٘/8ٕ

 معالتحدى والمواجهة لؤلسرة والمجت -اإلعاقة   7ٔ/ٖ٘/8ٕ

 القوانٌن الخاصة برعاٌة ذوى الحاجات الخاصة 8ٔ/ٖ٘/8ٕ

 الخدمات التى تقدم للمعاقٌن حركٌا لممارسة األنشطة الرٌاضٌة والتروٌحٌة 9ٔ/ٖ٘/8ٕ

 األهداف العامة لمدارس وفصول التربٌة الخاصة ٕٓ/ٖ٘/8ٕ

  

  

  

 أسبات عزوف الشبات عن الهجرة للمجتمعات الجدٌدة ٖٙ/8ٕ

ٕ8/ٖ7 
ملخصات بحوث المإتمر الدولى الثالث والعربى السابع عشر لئلقتصاد المنزلى 

 مٕٗٔٓ"اإلقتصاد المنزلى فى خدمة العلم والصناعة وقضاٌا المجتمع 

ٕ8/ٖ7/ٔ 
المررإتمر القررومى  -تنمٌررة المرررأة الرٌفٌررة بمحافظررة المنوفٌة"أمانررة المرررأة" الجررزء األول

 998ٔمحافظة المنوفٌة  -الثالث للمرأة

ٕ8/ٖ7/ٕ 
 -دراسرة مٌدانٌرة" –تنمٌة المرأة الرٌفٌة بٌن الواقع والمؤمول "محافظة المنوفٌة نموذجراً" 

 998ٔمحافظة المنوفٌة  -المإتمر القومى الثالث للمرأة

  

  

  

 2112اجملهخ انؼهًيخ نكهيخ أطىل انذيٍ وانذػىح ثبدلُىفيخ  28/38
 هموم عابد ٔ/8ٖ/8ٕ

 تصور اإلسبلمالمعرفة فى  ٕ/8ٖ/8ٕ

 قواعد األحكام فى مصالح األنام ٖ/8ٖ/8ٕ

 من مناهج الدعوة إلى ع ٗ/8ٖ/8ٕ

 أحكام الشرٌعة بٌن جلت المصلحة ودرء المفسدة ٘/8ٖ/8ٕ

 الفكر الماسونى وخطره على البٌبة اإلسبلمٌة ٙ/8ٖ/8ٕ

 قضاٌا األعٌان وحكاٌات األحوال 8/7ٖ/8ٕ

 القٌاس العقلى والثقة باهللمواقف اإلبتبلء بٌن  8/8ٖ/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 اإلسماعٌلٌة أصولها وعقابدها وطوابفها المعاصرة 8/9ٖ/8ٕ

 داللة التوحٌد فى قصة عٌسى علٌه السبلم ٓٔ/8ٖ/8ٕ

 اإلستشراق فى مٌزان اإلسبلم ٔٔ/8ٖ/8ٕ

 التنصٌر وخطره على على العالم اإلسبلمى ٕٔ/8ٖ/8ٕ

 نظرات فى سورة نوح علٌه السبلم ٖٔ/8ٖ/8ٕ

  

  

  

  

 رلًىػخ دساسبد ػٍ ادلُىفيخ 28/39
 99ٗٔ تقٌٌم الهٌبات اإلجتماعٌة لمحافظة المنوفٌة ٔ/9ٖ/8ٕ

دراسرررة مٌدانٌرررة فرررى  –الجغرافٌرررا والتنمٌرررة ]اسرررتخدام األراض فرررى أرض طررررح النهرررر  ٕ/9ٖ/8ٕ
 الجغرافٌا اإلقتصادٌة لجزٌرة أبى نشابة[

 "997ٔالتؤمٌن الصحى "المنوفٌة  ٖ/9ٖ/8ٕ

 "997ٔارتفاع أسعار اللحوم البٌضاء والحمراء "المنوفٌة  ٗ/9ٖ/8ٕ

 الحرٌر فى مصر ٘/9ٖ/8ٕ

 انتاج القمح واإلكتفاء الذاتى ٙ/9ٖ/8ٕ

 التسرت من التعلٌم 9/7ٖ/8ٕ

  

  

  

ٕ8/ٗٓ  

ٕ8/ٗٓ/ٔ  

ٕ8/ٗٓ/ٕ  

ٕ8/ٗٓ/ٖ  

  

 تبثغ دساسبد وأحببث ػٍ ادلُىفيخ 28/41
ٌس القرٌرة فرى اإلدارة المحلٌرة وتخطرٌط المشرروعات والتعاقرد علٌهرا واسرتعادة مرجع رب ٔ/ٔٗ/8ٕ

 م99ٔٔتكلفتها وتشغٌلها وصٌانتها 

 مٕٔٔٓاإلدارة المحلٌة فى دساتٌر مصر والعالم )مصر(  ٕ/ٔٗ/8ٕ

 مٕٔٔٓتجارت دولٌة فى اإلدارة المحلٌة )فرنسا( ٖ/ٔٗ/8ٕ

أسبات تعثر المشروعات الصرغٌرة والمتوسرطة برثبلث دراسة تحلٌلٌة تحلٌلٌة مٌدانٌة عن  ٗ/ٔٗ/8ٕ
 اإلسماعٌلٌة( –المنوفٌة  –محافظات )القلٌوبٌة 

 مٕٔٔٓمشروع دراسة وانشاء وتحدٌث وتطوٌر مجازر الحٌوانات بمحافظة المنوفٌة  ٘/ٔٗ/8ٕ

 مٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالخطة التنفٌذٌة السكانٌة لمحافظة المنوفٌة  ٙ/ٔٗ/8ٕ

 مٕٕٔٓسواق العشوابٌة بمحافظة المنوفٌة حصر وتصنٌف األ 7/ٔٗ/8ٕ

 مٖٕٔٓحصر وتصنٌف المناطق غٌر اآلمنة بمحافظة المنوفٌة  8/ٔٗ/8ٕ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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 مٕ٘ٔٓدراسة قضاٌا الرعاٌا الصحٌة بالتطبٌق على قطاع الدواء فى مصر  9/ٔٗ/8ٕ

ٌررة البٌانررات األساسررٌة للهٌبررات العاملررة فررى مجررال الشرربات والرٌاضررة موزعرراً علررى نوع ٓٔ/ٔٗ/8ٕ
 (ٔالهٌبة)للجان رٌاضٌة 

 مٕ٘ٔٓالمنظومة المتكاملة إلدارة المخلفات الصلبة ٔٔ/ٔٗ/8ٕ

ٕ8/ٗٔ  

 انكشبفبد 29
ٕ9/ٔ  

ٕ9/ٕ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة والقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة وكررذلك قرررارات السررٌد 

 م99٘ٔوحتى عام  98ٖٔربٌس الوزراء والمنشورة بالجرٌدة الرسمٌة ون عام 

ٕ9/ٖ 
كشاف قرارات وزارة ]المجتمعات العمرانٌة ، المالٌة ، الكهربراء ، التعمٌرر ، اإلسركان ، 

وحتررى عررام 98ٖٔالزراعررة ، الرررى ، الصررناعة[ المنشررورة بالوقررابع المصرررٌة مررن عررام 
ٔ99٘   

ٕ9/ٗ 
كشررراف قرررررارات وزارة ]التمررروٌن ، الصررررحة ، العرررردل ، الداخلٌرررة[ المنشررررورة بالوقررررابع 

 م 99٘ٔوحتى عام 98ٖٔمن عام المصرٌة 

ٕ9/٘ 
كشرراف قرررارات وزارة ]التربٌررة والتعلررٌم ، الثقافررة ، القرروى العاملررة، التؤمٌنررات ، الشرربات 
والرٌاضررة، الرردفاع ، األوقرراف ، الخارجٌررة ، البترررول[ المنشررورة بالوقررابع المصرررٌة مررن 

 99٘ٔوحتى عام 98ٖٔعام 

ٕ9/ٙ 
، اإلقتصاد ، السٌاحة ،الهجرة ، الطٌران ، النقرل  كشاف قرارات وزارة ]التنمٌة اإلدارٌة

 99٘ٔوحتى عام 98ٖٔ، المواصبلت[ المنشورة بالوقابع المصرٌة من عام 

ٕ9/7 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 

رة بالوقرابع الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرو
 99ٙٔالمصرٌة لسنة 

ٕ9/8 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 

 997ٔالمصرٌة لسنة 

ٕ9/9 
مهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الج

الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 
 998ٔالمصرٌة لسنة 

ٕٙ/ٔٓ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 

زراء المنشرورة بالوقرابع الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الرو
 999ٔالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٔٔ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 

 ٕٓٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕٔ 
لسررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات ا

الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 
 ٕٔٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٖٔ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 

ات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررار
 ٕٕٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٔٗ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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 ٖٕٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٔ٘ 
رٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس كشرراف القرروانٌن الدسررتو

الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 
 ٕٗٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٔٙ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 

ٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرم
 ٕ٘ٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٔ7 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 

 ٕٙٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٔ8 
قرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس كشرراف ال

الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 
 7ٕٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٔ9 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 

الجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع الوزراء المنشورة ب
 8ٕٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕٓ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 

 9ٕٓٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕٔ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 

 ٕٓٔٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕٕ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 

اء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع الوزر
 ٕٔٔٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕٖ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 

 ٕٕٔٓة لسنة المصرٌ

ٕ9/ٕٗ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 
الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 

 ٖٕٔٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕ٘ 
ٌس مجلررس كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربرر

الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة بالوقرابع 
 ٕٗٔٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕٙ 
كشرراف القرروانٌن الدسررتورٌة وقرررارات السررٌد ربررٌس الجمهورٌررة والسررٌد ربررٌس مجلررس 

لوقرابع الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسرمٌة وكرذلك قررارات السرادة الروزراء المنشرورة با
 ٕ٘ٔٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕ7 
كشاف القوانٌن الدستورٌة وقرارات السٌد ربٌس الجمهورٌة والسٌد ربٌس مجلس 

الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسمٌة وكذلك قرارات السادة الوزراء المنشورة بالوقابع 
 ٕٙٔٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٕ8 
رٌة والسٌد ربٌس مجلس كشاف القوانٌن الدستورٌة وقرارات السٌد ربٌس الجمهو

الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسمٌة وكذلك قرارات السادة الوزراء المنشورة بالوقابع 
 7ٕٔٓالمصرٌة لسنة 



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

ٕ9/ٕ9 
كشاف القوانٌن الدستورٌة وقرارات السٌد ربٌس الجمهورٌة والسٌد ربٌس مجلس 

ء المنشورة بالوقابع الوزراء المنشورة بالجرٌدة الرسمٌة وكذلك قرارات السادة الوزرا
 8ٕٔٓالمصرٌة لسنة 

ٕ9/ٖٓ  

  

  

  
  

  

  

 لشاساد وتؼهيًبد انسيذ احملبفظ 31
  0112قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٔ/ٖٔ

 0111قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٕ/ٖٔ

 0112قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٖ/ٖٔ

 0113قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٗ/ٖٔ

 0117ساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت قشا ٘/ٖٔ

 0112قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٙ/ٖٔ

 0111قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٙ/ٖٔ

 8000قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  7/ٖٔ

 8000قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  8/ٖٔ

 8008قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  9/ٖٔ

 8002قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٓٔ/ٖٔ

 8001قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٔٔ/ٖٔ

 8002قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٕٔ/ٖٔ

 8003قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٖٔ/ٖٔ

 8007قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٗٔ/ٖٔ

 8002قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٘ٔ/ٖٔ

 8001قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٙٔ/ٖٔ

 8000قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  7ٔ/ٖٔ

 8000قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  8ٔ/ٖٔ

 8008قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  9ٔ/ٖٔ

 8002قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٕٓ/ٖٔ

 8001قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٕٔ/ٖٔ

 8002قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٕٕ/ٖٔ

 8003قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت  ٖٕ/ٖٔ

 8007َْ٘فيت عْت قشاساث ٍحبفظ اى  ٕٗ/ٖٔ

 8002قشاساث ٍحبفظ اىَْ٘فيت عْت   ٕ٘/ٖٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

  

  

 ادلىسىػبد 31
 يىسىػخ اجملبنس انمىييخ ادلتخظظخ 31/1
 7ٕالمجلد  ٕٔٓٓ موسوعة المجالس القومٌة المتخصصة ٔ/ٔ/ٖٔ

 8ٕالمجلد  ٕٕٓٓ موسوعة المجالس القومٌة المتخصصة ٕ/ٔ/ٖٔ

 9ٕالمجلد  ٖٕٓٓ متخصصةموسوعة المجالس القومٌة ال ٖ/ٔ/ٖٔ

 ٖٓالمجلد  ٕٗٓٓ موسوعة المجالس القومٌة المتخصصة ٗ/ٔ/ٖٔ

 ٖٔالمجلد  ٕ٘ٓٓ موسوعة المجالس القومٌة المتخصصة ٘/ٔ/ٖٔ

ٖٔ/ٔ/ٙ  

ٖٔ/ٔ/7  

ٖٔ/ٔ/8  

 ٖ٘المجلد  9ٕٓٓموسوعة المجالس القومٌة المتخصصة  9/ٔ/ٖٔ

  

  

  

 ييخ ادلتخظظخدساسبد وتىطيبد اجملبنس انمى 31/2

ٖٔ/ٕ/ٔ 
ى  99ٔٔدراسررات وتوصررٌات المجررالس القومٌررة المتخصصررة فررى مجررال العمررل الرروطنى 

 )وثٌقة مرجعٌة( 99٘ٔ

ٖٔ/ٕ/ٕ 
ى  99ٙٔدراسررات وتوصررٌات المجررالس القومٌررة المتخصصررة فررى مجررال العمررل الرروطنى 

 )وثٌقة مرجعٌة( ٕٓٓٓ

ٖٔ/ٕ/ٖ 
ى  99٘ٔترراج والشرربون اإلقتصررادٌة السررٌاحة "فررى بحرروث ودراسررات المجلررس القررومى لئلن

 مٕٗٓٓ

ٖٔ/ٕ/ٗ 
الزراعررة والرررى "فررى بحرروث ودراسررات المجلررس القررومى لئلنترراج والشرربون اإلقتصررادٌة 

 مٕ٘ٓٓ

 مٕٕٓٓسٌاسات التحدٌث فى مجاالت العمل الوطنى  ٘/ٕ/ٖٔ

  

  

  

 1996يىسىػخ يظش احلذيخخ  31/3
 سىالمجلد األولى الحكومة والنظام السٌا ٔ/ٖ/ٖٔ

 المجلد الثانىى اإلقتصاد ٕ/ٖ/ٖٔ

 المجلد الثالثى البٌبة الجغرافٌة ٖ/ٖ/ٖٔ

 المجلد الرابعى التعلٌم ٗ/ٖ/ٖٔ

 المجلد الخامسى الصناعة ٘/ٖ/ٖٔ

 المجلد السادسى الزراعة ٙ/ٖ/ٖٔ

 المجلد السابعى اإلعبلم 7/ٖ/ٖٔ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 المجلد الثامنى الثقافة 8/ٖ/ٖٔ

 جتمع المصرىالمجلد التاسعى الم 9/ٖ/ٖٔ

 المجلد العاشرى اآلثار ٓٔ/ٖ/ٖٔ

  

 و2114يىسىػخ ادلشأح ػرب انؼظىس  31/4
 المجلد األولى حرف )األلف( ٔ/ٗ/ٖٔ

 المجلد الثانىى حرف )أ ، ت ، ت( ٕ/ٗ/ٖٔ

 المجلد الثالثى حرف )ت ، ث ، ج ، ح( ٖ/ٗ/ٖٔ

 المجلد الرابعى حرف )ح ، خ ، د ، ذ ، ر(  ٗ/ٗ/ٖٔ

 لمجلد الخامسى حرف )ر ، ز ، س ، ش ، ص( ا ٘/ٗ/ٖٔ

 المجلد السادسى حرف ) ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف( ٙ/ٗ/ٖٔ

 المجلد السابعى حرف )ف ، ق ، ك ، ل ، م( 7/ٗ/ٖٔ

 المجلد الثامنى حرف )م ، ن( 8/ٗ/ٖٔ

 المجلد التاسعى حرف )ن ، هـ ، و ، ى( ومصادر ومراجع المحتوى 9/ٗ/ٖٔ

 لد العاشرى الكشافالمج ٓٔ/ٗ/ٖٔ

  

 يىسىػخ شخظيخ يظش )مجبل محذاٌ( 31/5
 المجلد األولى شخصٌة مصر الطبٌعٌة  ٔ/٘/ٖٔ

 المجلد الثانىى شخصٌة مصر البشرٌة ٕ/٘/ٖٔ

 المجلد الثالثى شخصٌة مصر التكاملٌة ٖ/٘/ٖٔ

 المجلد الرابعى شخصٌة مصر الحضارٌة ٗ/٘/ٖٔ

  

 2116يك يىسىػخ انىلبيخ يٍ احلش 31/6
 موسوعة الوقاٌة  من الحرٌق )تجهٌزات الوقاٌة من الحرٌق( المجلد األول  ٔ/ٙ/ٖٔ

ٖٔ/ٙ/ٕ 
موسرروعة الوقاٌررة  مررن الحرٌررق )مكونررات المبررانى ووسررابل الوقاٌررة مررن الحرٌررق( المجلررد 

  الثانى

ٖٔ/ٙ/ٖ  

  

 .............................................يىسىػخ ... 31/7
ٖٔ/7/ٔ  

ٖٔ/7/ٕ  

ٖٔ/7/ٖ  

  

 ...............................................يىسىػخ ... .. 31/8
ٖٔ/8/ٔ  

ٖٔ/8/ٕ  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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ٖٔ/8/ٖ  

  

 ................................................يىسىػخ .. .. 31/9
ٖٔ/9/ٔ  

  

  

  

 ..............................................يىسىػخ ... .. 31/11
ٖٔ/ٔٓ/ٔ  

  

  

  

 ................................................. يىسىػخ ... 31/11
ٖٔ/ٔٔ/ٔ  

  

  

  

 .................................................. يىسىػخ .. 31/12
ٖٔ/ٕٔ/ٔ  

  

  

  

 .................................................. يىسىػخ .. 31/13
ٖٔ/ٖٔ/ٔ  

  

  

  

 ................................................. يىسىػخ ... 31/14
ٖٔ/ٔٗ/ٔ  

  

  

  

 ................................................. يىسىػخ ... 31/15
ٖٔ/ٔ٘/ٔ  

  

  



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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 يىسىػخ انظضشاء 31/16
 م989ٔراء الغربٌة "لجزء األول" موسوعة الصح ٔ/ٙٔ/ٖٔ

ٖٔ/ٔٙ/ٕ  

ٖٔ/ٔٙ/ٖ  

 م989ٔموسوعة الصحراء الغربٌة "الجزء الرابع"  ٗ/ٙٔ/ٖٔ

  

 يىسىػخ احلكى احملهً 31/17
 977ٔموسوعة الحكم المحلى الجزء األول "األساسٌات النظرٌة للحكم المحلى"  ٔ/7ٔ/ٖٔ

  

  

  

 يىسىػبد تششيؼيخ 31/18
 م99ٓٔسوعة التشرٌعات البٌبٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة مو ٔ/8ٔ/ٖٔ

  

  

  

 ادلىضىع )اإلديبٌ ، ادلخذساد( 32
 )أدنخ ، تمبسيش ، دساسبد ػٍ ئديبٌ ادلخذساد( ٔ/ٕٖ
 مٕٔٓٓأثر البانجو على الصحة العامة  ٔ/ٔ/ٕٖ

 مٕٓٓٓاألسرة والوقاٌة من اإلدمان  ٕ/ٔ/ٕٖ

 مٕٓٓٓنحو غٍد ببل إدمان  ٖ/ٔ/ٕٖ

 مٕٔٓٓالصحة النفسٌة فى مواقع العمل  ٗ/ٔ/ٕٖ

 مٕٕٓٓال لئلدمان  ٘/ٔ/ٕٖ

 م999ٔبحث "تاجر المخدرات والمجتمعات المستهدفة للتعاطى"  ٙ/ٔ/ٕٖ

 م999ٔملخص بحث "تاجر المخدرات والمجتمعات المستهدفة للتعاطى"  مكررٙ/ٔ/ٕٖ

 م999ٔبلج اإلدمان دراسة تقوٌمٌة للدورات التدرٌبٌة لمكافحة وع 7/ٔ/ٕٖ

 م999ٔملخص دراسة تقوٌمٌة للدورات التدرٌبٌة لمكافحة وعبلج اإلدمان  مكرر7/ٔ/ٕٖ

 م999ٔظاهرة المخدرات "دراسة توثٌقٌة للبحوث والدراسات اإلجتماعٌة"  8/ٔ/ٕٖ

 م999ٔملخص ظاهرة المخدرات "دراسة توثٌقٌة للبحوث والدراسات اإلجتماعٌة"  مكرر8/ٔ/ٕٖ

المرحلرة األولرى "دراسرة اسرتطبلعٌة  –المسح الشامل لظاهرة تعراطى وإدمران المخردرات  9/ٔ/ٕٖ
 م999ٔلنزالء السجون فى القاهرة الكبرى" 

المرحلررة األولررى "دراسررة  –ملخررص المسررح الشررامل لظرراهرة تعرراطى وإدمرران المخرردرات  مكرر9/ٔ/ٕٖ
 م999ٔاستطبلعٌة لنزالء السجون فى القاهرة الكبرى" 

 م999ٔجهود واحتٌاجات الوزارات المعنٌة بمواجهة مشكبلت إدمان المخدرات  ٓٔ/ٔ/ٕٖ

 م999ٔجهود واحتٌاجات المحافظات المعنٌة بمواجهة مشكبلت إدمان المخدرات  ٔٔ/ٔ/ٕٖ

جهررود واحتٌاجررات الرروزارات والمحافظررات المعنٌررة بمواجهررة مشرركبلت إدمرران المخرردرات  ٕٔ/ٔ/ٕٖ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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 م999ٔ

 مٕٔٓٓحقابق(  –أخطار  –وهام المخدرات )أ ٖٔ/ٔ/ٕٖ

 م999ٔدلٌل اإلحصابى النفسى فى الوقاٌة والعبلج من اإلدمان  ٗٔ/ٔ/ٕٖ

 مٖٕٓٓبرنامج العقاقٌر للعبلج ولٌست لئلدمان  ٘ٔ/ٔ/ٕٖ

 م999ٔالخط الساخن كآلٌة مواجهة لتعاطى المخدرات ومعاٍن مستمدة من تشغٌله  ٙٔ/ٔ/ٕٖ

 م999ٔة للتوعٌة بمخاطر اإلدمان والمخدرات الدلٌل اإلرشادى للدعا 7ٔ/ٔ/ٕٖ

 م999ٔالدلٌل الطبى للعبلج من اإلدمان  8ٔ/ٔ/ٕٖ

  

  

  

 كتت ػبيخ  ، وكتت فً دميىرشافيخ يظش 32/2
 مٕ٘ٓٓعبلجه( القسطرة والدعامات  –الشرٌان التاجى للقلت )أمراضه  ٔ/ٕ/ٕٖ

 م99٘ٔالكتات المرجعى  –مشروع اإلعبلم السكانى  ٕ/ٕ/ٕٖ

 م99٘ٔكتات مرجعى للجامعات  –التربٌة السكانٌة  ٖ/ٕ/ٕٖ

 م ٕٕٓٓالبطالة فى مصر المسببات والتحدٌات  ٗ/ٕ/ٕٖ

 مٖٕٓٓرإٌة عن األوضاع السكانٌة فى مصر الحاضر وآفاق المستقبل  ٘/ٕ/ٕٖ

 مٖٕٓٓالمسنون فى مصر دٌموجرافٌاً واجتماعٌاً وإقتصادٌاً  ٙ/ٕ/ٕٖ

 " ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالمستقبل وتداعٌات النمو السكانى " سكان مصر فى 7/ٕ/ٕٖ

 مٖٕٓٓالتشرٌع والمشكلة السكانٌة فى مصر  8/ٕ/ٕٖ

السٌاسات واإلستراتٌجٌات السكانٌة فى مصر ودور الخطات السٌاسى والدٌنى واإلعبلمرى  9/ٕ/ٕٖ
 م ٖٕٓٓ

 مٖٕٓٓاألحٌاء العشوابٌة رإٌة وصفٌة تحلٌلٌة  ٓٔ/ٕ/ٕٖ

 مٖٕٓٓمصرٌة جدٌدة "دراسة مختصرة"  نحو حضارة ٔٔ/ٕ/ٕٖ

 م9ٕٓٓمشكلة األرز فى مصر  ٕٔ/ٕ/ٕٖ

التوعٌرة بحقرروق المررأة القانونٌررة باسررتخدام تكنولوجٌرا المعلومررات "مجموعرة عشررر شرررابط  ٖٔ/ٕ/ٕٖ
  CDكاسٌت + 

 ٕٓٔٓاألحكام الشرعٌة للنوازل السٌاسٌة  28/8/01

  

  

  

 1ييبد" كتيجبد ويطجىػبد ديُيخ "ئسال 32/3
 مٕ٘ٓٓموسوعة الحضارة اإلسبلمٌة "المجلد الرابع"  ٔ/ٖ/ٕٖ

 م98٘ٔدفاع عن السنة ورد ُشَبْه المستشرقٌن والكّتات المعاصرٌن  ٕ/ٖ/ٕٖ

 م98ٔٔللشٌخ محمد متولى الشعراوى  9للكتٌت  ٔموسوعة أضواء اإلسبلم من الكتٌت  ٖ/ٖ/ٕٖ

 م9ٕٓٓوق اإلنسان مبادئ اإلسبلم واإلعبلن العالمى لحق ٗ/ٖ/ٕٖ

تصرررحٌح الصرررور المشررروهة "أوراق الحررروار برررٌن األزهرررر الشررررٌف والطابفرررة األسرررقفٌة"  ٘/ٖ/ٕٖ
 م ٕٙٓٓ

 م999ٔالمرأة العاملة تحدٌات الواقع والمستقبل"  ٙ/ٖ/ٕٖ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 م9ٕٖٔى  87ٖٔالمرأة المصرٌة بٌن التطور والتحرر من  7/ٖ/ٕٖ

 م7ٕٓٓتؤمبلت فى الكون الرحٌت  8/ٖ/ٕٖ

 مٕٓٔٓالخوارق فى الكون  9/ٖ/ٕٖ

 مٕٗٓٓمن مظاهر تكرٌم اإلسبلم للمرأة  ٓٔ/ٖ/ٕٖ

 مٕ٘ٓٓختان اإلناث فى منظور اإلسبلم  ٔٔ/ٖ/ٕٖ

 مٕٕٔٓوالٌة المرأة "شرعٌتها     حدودها"  ٕٔ/ٖ/ٕٖ

 مٕٔٔٓفى ظبلل الحٌاة  ٖٔ/ٖ/ٕٖ

 م7ٕٓٓختان اإلناث لٌس من شعابر اإلسبلم  ٗٔ/ٖ/ٕٖ

 م99ٕٔن الدستور اإلسبلمى تدوٌ ٘ٔ/ٖ/ٕٖ

 مٕٓٓٓموقف اإلسبلم من تنظٌم األسرة  ٙٔ/ٖ/ٕٖ

 م99ٗٔحقابق ومعلومات عن تنظٌم األسرة  7ٔ/ٖ/ٕٖ

ٖٕ/ٖ/ٔ8 
المشرركلة السرركانٌة ومصررلحة المجتمررع فررى التصررور اإلسرربلمى )بحرروث تنظررٌم األسرررة فررى 

 مٕ٘ٓٓ( ٔاإلسبلم 

 مٕ٘ٓٓ( ٕتنظٌم األسرة فى اإلسبلم  تنظٌم األسرة ورأى الدٌن فٌه )بحوث 9ٔ/ٖ/ٕٖ

 مٕ٘ٓٓ( ٖاإلسبلم وتنظٌم األسرة )بحوث تنظٌم األسرة فى اإلسبلم  ٕٓ/ٖ/ٕٖ

 مٕ٘ٓٓ( ٗتنظٌم األسرة فى اإلسبلم )بحوث تنظٌم األسرة فى اإلسبلم  ٕٔ/ٖ/ٕٖ

 مٕ٘ٓٓ( ٘تنظٌم األسرة فى اإلسبلم )بحوث تنظٌم األسرة فى اإلسبلم  ٕٕ/ٖ/ٕٖ

 م8ٕٓٓالقٌم الدافعة لتقدم المجتمع  ٖٕ/ٖ/ٕٖ

 مٕٕٓٓمبادرة وقف العنف رإٌة واقعٌة ونظرة شرعٌة  ٕٗ/ٖ/ٕٖ

 م8ٕٓٓالنقات عادة ولٌس عبادة "الرأى الشرعى فى النقات بؤقبلم كبار العلماء  ٕ٘/ٖ/ٕٖ

 م7ٕٓٓحدٌث القرآن عن الرجل والمرأة  ٕٙ/ٖ/ٕٖ

 م99٘ٔالدٌن حق إال دٌن اإلسبلم  7ٕ/ٖ/ٕٖ

 مٕٔٓٓأختاه كٌف تسعدٌن زوجك  8ٕ/ٖ/ٕٖ

 مٕٕٔٓالطرٌق إلى وحدة إسبلمٌة  9ٕ/ٖ/ٕٖ

 م988ٔكلمة عن تنظٌم األسرة ورأى الدٌن فٌها  ٖٓ/ٖ/ٕٖ

 م7ٕٓٓالتفسٌرات الخاصة للدٌن كؤحد معوقات التنمٌة أمام المرأة  ٖٔ/ٖ/ٕٖ

 م7ٕٓٓبفة العمومٌة سبلمة النٌة فى الفارق بٌن الرشوة والهدٌة فى الوظ 28/ٖ/ٕٖ

  

  

  

 2كتيجبد ويطجىػبد ديُيخ "ئسالييبد"  32/4

ٖٕ/ٗ/ٔ 
األدلرة اإلجتهادٌرة بررٌن الغلرو واإلنكررار "دراسرة نقدٌرة ألدلررة األدلرة فررى المرذاهت اإلسرربلمٌة" 

 م ٕٙٓٓ

المٌررراث والوصررٌة بررٌن الشرررٌعة والقررانون "جررداول وملخصررات وأسرربلة وأجوبررة نموذجٌررة"  ٕ/ٗ/ٕٖ
 مٕٙٓٓ

 مٕٗٓٓسلطة ولى األمر فى فرض وظابف مالٌة الضرابت "دراسة فقهٌة مقارنة"  ٖ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓالمواطنة "تعدد الوالء بٌن النافٌن والمثبتٌن"دراسة تؤصٌلٌة فقهٌة نقدٌة"  ٗ/ٗ/ٕٖ

 م9ٕٓٓفتاوى فقهٌة للمسلمٌن فى الغرت  ٘/ٗ/ٕٖ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 م8ٕٓٓاً وعربٌاً وسبل الوقاٌة والعبلج مخاطر العولمة على األسرة عالمٌاً وإسبلمٌ ٙ/ٗ/ٕٖ

األزمرررة العالمٌرررة والمضررراربة الشررررعٌة بررردٌبلً عرررن الودابرررع البنكٌرررة والتؤمٌنرررات التجارٌرررة  7/ٗ/ٕٖ
 مٕٓٔٓ

ورتل "تٌسٌر أحكام التجوٌد للمعلمٌن والمتعلمٌن والتطبٌق على كل آٌرة مرن جرزء عرم مرن  8/ٗ/ٕٖ
 مٕ٘ٓٓالقرآن الكرٌم 

 مٕٓٔٓر "منهجٌات فى اإلصبلح والتغٌٌر" سورة الفج 9/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓسورة الكهف "منهجٌات فى اإلصبلح والتغٌٌر" دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة  ٓٔ/ٗ/ٕٖ

 مٕٙٓٓالوصٌة الواجبة فى القوانٌن العربٌة  ٔٔ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓالضوابط المنهجٌة لئلجتهاد فى فقه األقلٌات المسلمة  ٕٔ/ٗ/ٕٖ

 مٖٕٓٓرة الفقهٌة وآثارها التربوٌة أحكام الحج والعم ٖٔ/ٗ/ٕٖ

 مٕٓٔٓالمرأة والرجل بٌن المقام والمهام  ٗٔ/ٗ/ٕٖ

 مٕ٘ٓٓالحٌاة الزوجٌة فى الواقع المعاصر   مشكبلت واقعٌة وحلول عملٌة  ٘ٔ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓالوسابل العملٌة الخمسة إلصبلح قسوة القلوت  ٙٔ/ٗ/ٕٖ

بلقٌرراً وعقلٌرراً وبرردنٌاً "المقاصررد التربوٌررة للعبررادات فررى للعبررادة أثررر فررى األسرررة روحٌرراً وأخ 7ٔ/ٗ/ٕٖ
 مٕٗٓٓالروح واألخبلق والعقل والجسد" 

الشفاعة وأنواعها فرى القررآن الكررٌم والسرنة النبوٌرة "رد علرى الردكتور مصرطفى محمرود"  8ٔ/ٗ/ٕٖ
 م999ٔ

 م8ٕٓٓإمتٌاز المرأة على الرجل فى المٌراث والنفقة "دراسة فقهٌة"  9ٔ/ٗ/ٕٖ

 مٕٗٓٓتوسٌع وقت رمى الجمرات ضرورة شرعٌة معاصرة  ٕٓ/ٗ/ٕٖ

 مٕٓٔٓاألزهر بٌن الجدار  والعار  ٕٔ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓاألمن اإلجتماعى فى اإلسبلم بٌن األهمٌة والمسإلٌة  ٕٕ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓقبلتنا بٌن أمة راكدة ورابدة  ٖٕ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓهجرة الدعاة أم هجرة الرعاة  ٕٗ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓروءة فى واقعنا المعاصر آالم وآمال الم ٕ٘/ٗ/ٕٖ

 مٕٙٓٓمفاتٌح الحت القلبى بٌن الزوجٌن )كتٌت لكل زوجٌن(  ٕٙ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓأوالد حارتنا "قراءة نقدٌة"  7ٕ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓالتكوٌن العلمى والفكرى للقرضاوى  8ٕ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓة نقدٌة" منهج الشٌخ مٌثم البحرانى فى شرح نهج الببلغة "دراسة وصفٌ 9ٕ/ٗ/ٕٖ

 مٕٓٔٓسٌدنا إبراهٌم علٌه السبلم "أمة فى رجل"  ٖٓ/ٗ/ٕٖ

 م9ٕٓٓالصٌام لجام الشهوات األربع  ٖٔ/ٗ/ٕٖ

 م9ٕٓٓثوابت اإلٌمان بعد رمضان  ٕٖ/ٗ/ٕٖ

فررى المانٌررا أصررابت إمرررأة وأخطررؤ البابررا "إنهٌررار الزٌررف أن اإلسرربلم إنتشررر بحررد السررٌف"  ٖٖ/ٗ/ٕٖ
 مٕٙٓٓ

 م9ٕٓٓام مدرسة التغٌٌر للنفس واألسرة والمجتمع واألمة الصٌ ٖٗ/ٗ/ٕٖ

 9ٕٓٓالضوابط المنهجٌة التباع الرسول "صلى ع علٌه وسلم"  ٖ٘/ٗ/ٕٖ

 م9ٕٓٓمخاطر األمٌة على األمن اإلجتماعى ودور األبمة والمساجد فى معالجتها  ٖٙ/ٗ/ٕٖ

 م8ٕٓٓاأللفة بٌن الزوجٌن خطوات عملٌة  7ٖ/ٗ/ٕٖ

 9ٕٓٓلصراع مع الشٌطان ا 8ٖ/ٗ/ٕٖ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 مٕٙٓٓرد على مفتى مصر فى ِحّلْ التجارة فى الخمور والقمار والربا فى ببلد الغرت  9ٖ/ٗ/ٕٖ

 كتت فمهيخ 32/5
ٖٕ/٘/ٔ  

 مٕٓٓٓالمقرونة باألدلة الشرعٌة  ٕاألسبلة واألجوبة الفقهٌة ج ٕ/٘/ٕٖ

ٖٕ/٘/ٖ  

ٖٕ/٘/ٗ  

 مٕٓٓٓلمقرونة باألدلة الشرعٌة ا ٘األسبلة واألجوبة الفقهٌة ج ٘/٘/ٕٖ

 مٕٓٓٓالمقرونة باألدلة الشرعٌة  ٙاألسبلة واألجوبة الفقهٌة ج ٙ/٘/ٕٖ

  

  

  

 مٕٔٔٓمعالم على طرٌق البناء والنهضة  –قٌم إلسبلمٌة  ٙ/ٕٖ

 م9ٕٓٓقصص من األدت الروحى  –محاورات الشٌخ والتلمٌذ  7/ٕٖ

ٌَّنة(  8/ٕٖ ٌّمة )الب  م989ٔوتفسٌر شرح  –سورة الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كتت ػبيخ "كتت فً األدة" }شؼش ، لظض ، يسشس ، سيًُب ، أدثبء{ 33
 مٕٔٔٓأسرار القمر  ٔ/ٖٖ

دراسرررات  –تقرررارٌر بحرررث الترررراث والتغٌرررر اإلجتمررراعى "اإلحتفررراالت الشرررعبٌة الدٌنٌرررة"  ٕ/ٖٖ
 مٕٕٓٓلدنٌامٌات التغٌر وقوى المحافظة والتجدٌد 

 مٕٕٓٓتقارٌر بحث التراث والتغٌر اإلجتماعى "التراث الشعبى فى عالم متغٌر  ٖ/ٖٖ

 م8ٕٓٓطٌف الخٌال  ٗ/ٖٖ

  

  

  

 شوســـــــــش 33/5
 م9ٕٓٓسمط الآللى "الآللى فى شرح أمالى القالى" الجزء األول  ٔ/٘/ٖٖ

 م9ٕٓٓنى سمط الآللى "الآللى فى شرح أمالى القالى" الجزء الثا ٕ/٘/ٖٖ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

سررمط الآللررى "ذٌررل الآللررى" شرررح لررذٌل أمررالى القررالى ولصررلة ذٌلرره وتنبٌرره علررى أغبلطرره  ٖ/٘/ٖٖ
 م9ٕٓٓالجزء الثالث  –المعدودة فٌها 

فهررارس سررمط الآللررى علررى غرررار مبتكررر مفٌررد  "أسررماء الشررعراء مررع سرررد القرروافى مرتبررة  ٗ/٘/ٖٖ
 م9ٕٓٓاألمثال السابرة القوافى مع ذكر أسماء الشعراء والتراجم الواردة و

ٖٖ/٘/٘  

  

  

  

 مٕٓٔٓروح التربٌة  ٙ/ٖٖ

 م999ٌٔنابٌع "مجلة أدبٌة ثقافٌة     غٌر دورٌة"  7/ٖٖ

 مٕٔٔٓعاشق فى غٌر زمان العشق "مسرحٌة شعرٌة"  8/ٖٖ

 م999ٔقٌام لمملكة السبلم  9/ٖٖ

 م997ٔأصواتنا "كتابات أولى لدارسٌن ودارسات محو األمٌة"  ٓٔ/ٖٖ

 م998ٔأحبلم الشرق  ٔٔ/ٖٖ

 مٕٕٔٓفتح العلى فى تشطٌر دٌوان الشافعى ٔ/ٔٔ/ٖٕ

من دلٌرل العمرل المٌردانى  – ٖج –دورة الحٌاة  -الدراسة العلمٌة للعادات والتقالٌد الشعبٌة  ٕ/ٔٔ/ٖٕ
 م99ٕٔلجامعى التراث الشعبى 

 م989ٔد ظواهر التجدٌ –الجزء الثانى  –موسٌقى الشعر العربى  ٖ/ٔٔ/ٖٕ

 م8ٕٓٓنشرة أدبٌة  –صوت المنتدى  ٗ/ٔٔ/ٖٕ

 م9ٕٓٓالوحدات التشكٌلٌة الشعبٌة لبدو محافظة الشرقٌة  ٘/ٔٔ/ٖٕ

 مٕٓٓٓهوامش على دفاتر النساء )شعر(  ٙ/ٔٔ/ٖٕ

 م7ٕٓٓمراثى شاعر الحت واإلٌمان "حسن محمد عثمان"  7/ٔٔ/ٖٕ

 مٕٔٓٓدهمحمود غنٌم وعالمه الشعرى فى ذكرى مٌبل 8/ٔٔ/ٖٕ

 مٕٓٓٓأزجال عامٌة  –ذكرٌاتى  9/ٔٔ/ٖٕ

 مٕٓٓٓدٌوان غدأ الٌنفع الندم )شعر(  ٓٔ/ٔٔ/ٖٕ

 مٕٓٔٓاإلبداع والمكان )أبحاث مإتمر الٌوم الواحد لثقافة المنوفٌة(  ٔٔ/ٔٔ/ٖٕ

 مٕٔٔٓلوتطلبٌن العمر )شعر(  ٕٔ/ٔٔ/ٖٕ

 م9ٕٓٓالدراسة  – ٔج –الخطات األدبى للموال القصصى  ٖٔ/ٔٔ/ٖٕ

 م9ٕٓٓالنصوص  – ٕج –الخطات األدبى للموال القصصى  01/ٔٔ/ٖٕ

 مٖٕٓٓأبجدٌة الدم "قصص"  ٘ٔ/ٔٔ/ٖٕ

 م99ٙٔالمختار من األغانى لؤلصفهانى  ٙٔ/ٔٔ/ٖٕ

 مٕ٘ٓٓماذا لوعاد صبلح الدٌن؟!  7ٔ/ٔٔ/ٖٕ

 م8ٕٓٓمتوج  بإسمى  8ٔ/ٔٔ/ٖٕ
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 مٕ٘ٔٓلمكان رحبلت عبر النفس وا ٕٔ/ٖٖ

 مٕٓٓٓالسٌنما اإلفرٌقٌة ظاهرة جمالٌة  ٖٔ/ٖٖ

 مٕٕٔٓمن أدباء المنوفٌة الجزء األول  ٗٔ/ٖٖ

 مٖٕٔٓمن أدباء المنوفٌة الجزء الثانى  ٘ٔ/ٖٖ

 مٕٕٔٓعقلك فى راسك "دٌوان شعر" محمد عصفور  ٙٔ/ٖٖ

 مٕٗٔٓالسراج المنٌر "دٌوان شعر" محمد عصفور  7ٔ/ٖٖ

 مٕٕٔٓعظام مجموعة قصصٌة وادى ال 8ٔ/ٖٖ

 م ٕٔٔٓمش عارف     لٌه؟ "دٌوان شعر عامٌة  9ٔ/ٖٖ

 مٕٔٔٓرفاعه الطهطاور رابداً مدنٌاً مجدداً  ٕٓ/ٖٖ

 إٌش تعمل الماشطة "أمثال     شعر خماسٌات"   ٕٔ/ٖٖ

 مٕٓٔٓالزحام "ٌوسف الشارونى  ٕٕ/ٖٖ

 مٕٓٔٓرإوف عباس المإرخ واإلنسان  ٖٕ/ٖٖ

 م8ٕٓٓتٌف من ذاكرة المعتقبلت السٌاسٌات "رإٌة توثٌقٌة" نٌغا ٕٗ/ٖٖ

 مٕٓٔٓمجلس القمرى "رواٌة"  ٕ٘/ٖٖ

 مٕٓٔٓالدماء على كف مهرج "نصوص مسرحٌة"  ٕٙ/ٖٖ

 مٕٓٔٓالقصة إمرأة "كتابات نقدٌة"  7ٕ/ٖٖ

 مٕٓٔٓالمسرح اإلقلٌمى مسرح المستقبل  8ٕ/ٖٖ

 مٕٓٔٓلتؤوٌل" طابر الشعر "عش الفٌض       فضاء ا 9ٕ/ٖٖ

 مٕٔٓٓ –شعر  –بكابٌة الظل المقتول  ٖٓ/ٖٖ

 م989ٔقصابد على جراح فٌروز  ٖٔ/ٖٖ

 مٕٓٔٓهى دى مصر )دٌون شعر بالعامٌة (  ٕٖ/ٖٖ
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 مٕٕٔٓمعهد التخطٌط القومى  –لقاء الخبراء "سلسلة أوراق إقتصادٌة"  ٔ/ٖٗ

 مٕٕٓٓ( ٔكامل الصناعتٌن البٌطرة والزردقة المعروف بالناصرى )ج ٕ/ٖٗ

 مٕٕٓٓ( ٕكامل الصناعتٌن البٌطرة والزردقة المعروف بالناصرى )ج ٖ/ٖٗ

 مٕٕٓٓالبسٌط فى الجٌولوجٌا "سلسلة نحن والعلم" ٗ/ٖٗ

 مٕٗٓٓأسلح التدمٌر الشامل تهدد البشر  ٘/ٖٗ

 م98٘ٔفى صناعة النسٌج مواد البوش وعملٌة التبوٌش  ٙ/ٖٗ

 مٖٕٔٓكلمات علمٌة "سلسلة المكتبة العلمٌة     كتت علمٌة مبسطة"  7/ٖٗ

 م9ٕٓٓمابة سإال وجوات فى الكٌمٌاء  ٓٓٔ 8/ٖٗ

 مٕٔٔٓالروعة فى عالم الحشرات  9/ٖٗ
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 م7ٕٓٓاألساطٌر والعلم  ٓٔ/ٖٗ

 م9ٕٓٓالعلم والخرافة  ٔٔ/ٖٗ

 م8ٕٓٓالصحراء األمل والمستقبل مابة سإال وجوات عن  ٓٓٔ ٕٔ/ٖٗ

 مٕٗٔٓمابة سإال وجوات فى النحل  ٓٓٔ ٖٔ/ٖٗ

 م7ٕٓٓمابة سإال وجوات عن نهر النٌل  ٓٓٔ ٗٔ/ٖٗ

 مٕٕٓٓكتابات علمٌة بؤقبلم شبات مص  ٘ٔ/ٖٗ

 مٕٗٓٓاإلشعاع والبٌبة والناس  ٙٔ/ٖٗ

 م99ٗٔالبٌبة علم وسلوك 7ٔ/ٖٗ

 م99٘ٔانالبٌبة ومشكبلتها مع اإلنس 8ٔ/ٖٗ

 م999ٔالبترول المصرى تجارت الماضى وآفاق المستقبل  9ٔ/ٖٗ

 م999ٔع فى التربٌة البٌبٌة "دراسات حالة إلثراء المناهج التعلٌمٌة بٌبٌاً" ........مرج ٕٓ/ٖٗ

 م999ٔمرجع فى التربٌة البٌبٌة "للتعلٌم النظامى وغٌر النظامى"  ٕٔ/ٖٗ

 997ٔاإلدارة واإلنتاج العلوم السلوكٌة فى مجال  ٔ/ٕٔ/ٖٗ

ٖٗ/ٕٔ/ٕ  

  

  

  

 م999ٔالمواد الخطرة  ٕٕ/ٖٗ

 تؤرٌخ حركة نوادى العلوم فى مصر ٖٕ/ٖٗ

 األٗه.........ٍخشٗك ىيجضء ................................................... ٕٗ/ٖٗ

 م9ٕٓٓ( ٕالطراز المتضمن ألسرار الببلغة وعلوم حقابق اإلعجاز )جزء ٕ٘/ٖٗ

 م9ٕٓٓ( ٖالطراز المتضمن ألسرار الببلغة وعلوم حقابق اإلعجاز )جزء ٕٙ/ٖٗ

ٖٗ/ٕ7  

ٖٗ/ٕ8  

  

  

 األٗه ...............................................ٍخشٗك ىيجضء 

 ...............................................ٍخشٗك ىيجضء اىثبّٚ 

 م9ٕٓٓحرٌة المبلحة فى قناة السوٌس  –( ٖتها المعاصرة )جزءقناة السوٌس ومشكبل 9ٕ/ٖٗ

 م9ٕٓٓاإلدارة واإلستغبلل  –( ٗقناة السوٌس ومشكبلتها المعاصرة )جزء ٖٓ/ٖٗ

 م99ٙٔبٌبتى     دنٌتى  ٖٔ/ٖٗ

 م99ٙٔالمراجعة البٌبٌة فى المدارس  ٕٖ/ٖٗ

 مٕ٘ٓٓسلسلة التطور اإلدارى )اإلدارة الذاتٌة الناجحة(  ٖٖ/ٖٗ

 م99ٕٔاستٌعات التكنولوجٌا وتحدٌات العصر  ٖٗ/ٖٗ
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 مٕٓٔٓاألخطار المحتمل حدوثها  ٔ/ٖ٘/ٖٗ

 مٕٓٔٓمجابهة الطوارئ  ٕ/ٖ٘/ٖٗ

 مٕٓٔٓالتخزٌن  ٖ/ٖ٘/ٖٗ

 مٕٓٔٓالنقل والتداول  ٗ/ٖ٘/ٖٗ
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ٖٙ/ٔ  

 م99ٙٔالبرنامج التدرٌبى فى إدارة األزمات  ٕ/ٖٙ

 م99ٓٔالتوثٌق المٌكروفٌلمى  ٖ/ٖٙ

 م997ٔاألوزون غطاء واقى وعطاء إلهى  ٗ/ٖٙ

 م998ٔالتجربة المصرٌة  –البترول والغاز وتحدٌات التنمٌة  ٘/ٖٙ

 مٕٓٔٓنبذة عن عشرة موضوعات عامة  ٙ/ٖٙ

 مٖٕٓٓكتات مترجم  –ثورة إنقاذ األرض  7/ٖٙ

 م99ٙٔبرنامج األسالٌت الحدٌثة فى الحفظ والتوثٌق  8/ٖٙ

 م 99ٙٔ –برنامج تنمٌة المهارات اإلدارٌة واإلشرافٌة كرإساء األقسام اإلدارٌة  9/ٖٙ

ٖٙ/ٔٓ  

 مٕٔٓٓ –برنامج تنمٌة المهارات القٌادٌة واإلشرافٌة كرإساء الوحدات القروٌة  ٔٔ/ٖٙ

 م ٕٓٓٓقاعدة بٌانات أكسس  ٕٔ/ٖٙ

 م98ٖٔالكثبان الرملٌة فى مصر  ٖٔ/ٖٙ
 أكبدمييخ انجضج انؼهًً 

 ٔترؤرٌخ العلرروم والتكنولوجٌررة الهندسررٌة فررى مصررر فررى القرررنٌن التاسررع عشررر والعشرررٌن ج ٗٔ/ٖٙ
ٔ99ٖ  

 م99ٙٔت علم النبا –تؤرٌخ الحركة العلمٌة فى مصر الحدٌثة)العلوم األساسٌة(  ٘ٔ/ٖٙ

 99ٙٔتؤرٌخ الفكر الزراعى فى مصر خبلل القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن   ٙٔ/ٖٙ

 مٖٕٓٓالمعاٌٌر القومٌة للتعلٌم فى مصر 7ٔ/ٖٙ

 مٕٔٓٓالمواد التدرٌبٌة والحاالت التطبٌقٌة  –البرنامج المتمٌز لتدرٌت القٌادات العلٌا  8ٔ/ٖٙ

 "989ٔراسات جدوى" "د ٔالمشروعات اإلنتاجٌة الصغٌرة ج 9ٔ/ٖٙ

 "989ٔ"دراسات جدوى"  ٕالمشروعات اإلنتاجٌة الصغٌرة ج ٕٓ/ٖٙ

 مٖٕٓٓالجزء األول  –كتات لكل المعلمٌن  –تعلٌم ذوى اإلحتٌاجات الخاصة  ٕٔ/ٖٙ

 مٖٕٓٓالجزء الثانى  –كتات لكل المعلمٌن  –تعلٌم ذوى اإلحتٌاجات الخاصة  ٔ/ٕٔ/ٖٙ
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تنسٌق الحضارى للمبانى والمناطق التراثٌة وذات القٌمة الممٌزة الدلٌل أسس ومعاٌٌر ال ٕٕ/ٖٙ
 مٕٓٔٓ – ٔاإلرشادى

 مٕٓٔٓ – ٕالدلٌل اإلرشادى -أسس ومعاٌٌر التنسٌق الحضارى لئلعبلنات والبلفتات  ٖٕ/ٖٙ

 مٕٓٔٓ – ٖالدلٌل اإلرشادى -أسس ومعاٌٌر التنسٌق الحضارى لمراكز المدن  ٕٗ/ٖٙ

الدلٌل  -اٌٌر التنسٌق الحضارى للمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء أسس ومع ٕ٘/ٖٙ
 مٕٓٔٓ – ٗاإلرشادى

 مٕٓٔٓ – ٘الدلٌل اإلرشادى -أسس ومعاٌٌر التنسٌق الحضارى إلدارة الجودة  ٕٙ/ٖٙ
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 م99ٙٔق البترول بٌن النظرٌة والتطبٌ ٔ/7ٖ

دراسررة فررى قضرراٌا األجررور والرردعم والمعاشررات  –الموازنررة العامررة والمررواطن المصرررى  ٕ/7ٖ
 م8ٕٓٓ

ٖ7/ٖ  

–نشؤته ، تطروره ، إنجازاتره  –الجهاز القومى للبحث العلمى فى جمهورٌة مصر العربٌة  ٗ/7ٖ
 م988ٔ – ٔج

 –ته ، تطروره ، إنجازاتره نشؤ –الجهاز القومى للبحث العلمى فى جمهورٌة مصر العربٌة  ٘/7ٖ
 م989ٔ – ٕج

 م987ٔالمركز القومى للبحوث بٌن الماضى والحاضر والمستقبل  ٙ/7ٖ

 مٖٕٓٓ –( الماضى    الحاضر    المستقبل ARCمركز البحوث الزراعٌة ) 7/7ٖ

 م98٘ٔاألكادٌمٌة والتنمٌة المحلٌة )أكادٌمٌة البحث العلمى(  7/8ٖ

 م99ٓٔربٌة األصول الفلسفٌة للت 7/9ٖ

 موجز فى أعمال }اإلطفاء ، واإلنقاذ ، واإلسعاف ، والمفرقعات{ ٓٔ/7ٖ

 م99ٖٔقراءات وآراء فى تطوٌر التعلٌم الجامعى  ٔٔ/7ٖ

 ٔالطرٌق إلى نهضة مصر ج ٕٔ/7ٖ

 م9ٕٓٓ"أمٌن سامى باشا"  ٔج –تقوٌم النٌل  ٖٔ/7ٖ

 م9ٕٓٓ"أمٌن سامى باشا"  ٕج –تقوٌم النٌل  ٗٔ/7ٖ

 م9ٕٓٓ"أمٌن سامى باشا"  ٖج –تقوٌم النٌل  ٘ٔ/7ٖ

 م9ٕٓٓ"أمٌن سامى باشا"  ٗج –تقوٌم النٌل  ٙٔ/7ٖ

 م9ٕٓٓ"أمٌن سامى باشا"  ٘ج –تقوٌم النٌل  7ٔ/7ٖ

 م9ٕٓٓ"أمٌن سامى باشا"  ٙج –تقوٌم النٌل  8ٔ/7ٖ

 مٕٗٔٓ –قواعدها وكٌفٌة تطبٌقها فى مصر  –أخبلقٌات البحوث الطبٌة  9ٔ/7ٖ

تؤرٌخ الحركة العلمٌة فى مصر الحدٌثةى أوالً العلوم األساسٌة )األرصاد الجوٌة والفلكٌة  ٕٓ/7ٖ
 م99ٓٔوالجٌوفٌزٌقٌة( 

 م99ٓٔتؤرٌخ الحركة العلمٌة فى مصر الحدٌثةى أوالً العلوم األساسٌة )الرٌاضٌات(  ٕٔ/7ٖ

 م99ٓٔسٌة )الكٌمٌاء( تؤرٌخ الحركة العلمٌة فى مصر الحدٌثةى أوالً العلوم األسا ٕٕ/7ٖ
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 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
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 م99ٓٔتؤرٌخ الحركة العلمٌة فى مصر الحدٌثةى أوالً العلوم األساسٌة )علم الحشرات(  ٖٕ/7ٖ

 م99ٓٔتؤرٌخ الحركة العلمٌة فى مصر الحدٌثةى أوالً العلوم األساسٌة )علم الحٌوان(  ٕٗ/7ٖ

 م99ٌٓٔة )علوم البحار( تؤرٌخ الحركة العلمٌة فى مصر الحدٌثةى أوالً العلوم األساس ٕ٘/7ٖ

 م99٘ٔ – ٔالمحتوى العلمى لبرامج تنمٌة المهارات اإلدارٌة والبرامج التخصصٌة ج ٕٙ/7ٖ

 – ٕالمحتوى العلمى لبرامج تنمٌة المهارات اإلدارٌة واإلشرافٌة والبرامج التخصصٌة ج 7ٕ/7ٖ
 م99٘ٔ

 م998ٔكبلم فى السٌاسةى الكتات األول "الدولة"  8ٕ/7ٖ

 م998ٔكبلم فى السٌاسةى الكتات الثالث "القانون"  9ٕ/7ٖ

 مٖٕٓٓالمصطلحات الجمركٌة  ٖٓ/7ٖ

 م99ٙٔاإلتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة "األوراق الخلفٌة"  ٖٔ/7ٖ

 م998ٔمقدمة فى اإلحصاء اإلجتماعى  ٕٖ/7ٖ

 مٕٕٔٓة محاضرات فى القروض العامة والموازنة العام ٖٖ/7ٖ

 مٕٕٓٓحقوق المسجونٌن والمعتقلٌن فى مصر  ٖٗ/7ٖ

دراسة مقارنة حول هامشٌة رقابة الدستورٌة فى مصر فى  –حدود رقابة الدستورٌة  ٖ٘/7ٖ
 مٕٕٔٓ – 8ٕٓٓ، والفرنسٌة  7ٕٓٓضوء التعدٌبلت الدستورٌة المصرٌة 

ام الضرٌبى والهٌكل محاضرات فى )مبادئ القانون الضرٌبى وأسس التشرٌع ، النظ ٖٙ/7ٖ
الضرٌبى ، نظرٌة الضرٌبة ، قانونٌة ودستورٌة الضرٌبة والتفوٌض التشرٌعى فى 

 مٕٓٓٓالضرابت( 

 م99ٙٔدراسات مقارنة  –الدور الشرٌعى لربٌس الدولة فى النظام المختلط  7ٖ/7ٖ

 مٕٗٔٓأصول البحث العلمى فى نطاق الدراسات القانونٌة واإلقتصادٌة  8ٖ/7ٖ

 مٕٓٓٓمقدمات فى المنطق القانونى  9ٖ/7ٖ

 م997ٔالحماٌة القانونٌة لبلّجا فى القانون الدولى  ٓٗ/7ٖ

  

  

  

  

 "ادلإل" ............. كتت ػبيخ "ثشَبيذ األيى ادلتضذح نهًستىطُبد انجششيخ 38
 و("2112سهسهخ ادلىاد انتذسيجيخ نهمبدح ادلُتخجني )اجملهذيٍ األول وانخبًَ( 

 وضع خطة لتدرٌت القادة المنتخبٌن ٔ/8ٖ

 الرإى لتدرٌت القادة المنتخبٌن ٕ/8ٖ

 عضو المجلس كصانع سٌاسة ٖ/8ٖ

 عضو المجلس كصانع قرار ٗ/8ٖ

 عضو المجلس كمتصل ٘/8ٖ

 عضو المجلس كمٌسر ٙ/8ٖ

 عضو المجلس كقادر على التؤهٌل 8/7ٖ

 عضو المجلس كمفاوض 8/8ٖ

 لىعضو المجلس كمسبول ما 8/9ٖ

 عضو المجلس كرقابى 8/00ٖ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 عضو المجلس كصاحت سلطة ونفوذ ٔٔ/8ٖ

 عضو المجلس كبانى للمإسسة ٕٔ/8ٖ

 عضو المجلس كقابد ٖٔ/8ٖ

  

  

  

  
 كبد سلتهفخ"اشئتفبليبد وش"كتت ػبيخ  

 مٕٔٓٓالنظم والقواعد الخاصة بتصدٌر الرخوٌات لدول اإلتحاد األوروبى  ٗٔ/8ٖ

لمصرى لمكافحة اإلغراق والدعم والرسروم التعوٌضرٌة والوقاٌرة فرى إطرار اتفاقٌرة النظام ا ٘ٔ/8ٖ
 مٕٓٓٓمنظمة التجارة العالمٌة 

 مٕٓٓٓشرح لبنود تحرٌر التجارة فى مشروع إتفاقٌة المشاركة المصرٌة األوروبٌة  ٙٔ/8ٖ

  

  

 و2111كتت ػبيخ "ئتفبليبد يُظًخ انتزبسح انؼبدليخ"  39
نررت التجررارة المتعلقررة بحقرروق الملكٌررة الفكرٌررة وأثررره علررى مصررر بررٌن النظرٌررة اتفرراق جوا ٔ/9ٖ

 والتطبٌق

 اتفاق الجوانت التجارٌة المتعلقة باإلستثمار وأثره على مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق ٕ/9ٖ

 اتفاق قواعد المنشؤ وأثره على مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق ٖ/9ٖ

 س وأثره على مصر بٌن النظرٌة والتطبٌقاتفاق تجارة المنسوجات والمبلب ٗ/9ٖ

 اتفاق الصحة والصحة النباتٌة وأثره على مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق ٘/9ٖ

 اتفاق التجارة فى الخدمات وأثره على مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق ٙ/9ٖ

 اتفاق التجارة فى السلع الغذابٌة وأثره على مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق 9/7ٖ

 العوابق الفنٌة على التجارة وأثره على مصر بٌن النظرٌة والتطبٌق اتفاق 9/8ٖ

  

  

  

 و2111كتت ػبيخ "كشاسبد حمبفيخ"  
 كراسات ثقافٌةى الكراسة الثالثة }مجلس الشعت{ 9/9ٖ

 كراسات ثقافٌةى الكراسة الرابعة }النوع اإلجتماعى{ ٓٔ/9ٖ

 ة{كراسات ثقافٌةى الكراسة األولى }المواطن ٔٔ/9ٖ

 كراسات ثقافٌةى الكراسة الثانٌة }الجات{ ٕٔ/9ٖ

 كراسات ثقافٌةى الكراسة الخامسة }العولمة{ ٖٔ/9ٖ

  

  

 كتت ػبيخ "يتفشلبد" 
نحو رإٌة لتفعٌل النشاط األهلى كؤحرد اآللٌرات اإلعبلمٌرةفى طررح دور المررأة فرى قضراٌا  ٗٔ/9ٖ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 مٕٓٓٓالوطن العربى 

 م"ٕٓٓٓ" - 9ٔ9ٔى ثورة دور المرأة المصرٌة ف ٘ٔ/9ٖ

 مٖٕٔٓ –الهمبكة اإلقتصادٌة فى ثلث قرن  ٙٔ/9ٖ

  

  

 كتت ػبيخ "تشارى وتبسيخ" 41
 م989ٔدراسة عن المدٌنة وعمابرها الدٌنٌة والمدنٌة  –فوة مدٌنة المساجد  ٔ/ٓٗ

 مٕٓٓٓ –نوات خمس نجوم  ٕ/ٓٗ

لة لمشرروع توشركى بوابرة مصرر أول وثٌقة علمٌة وعملٌرة شرام –مصر التى فى خاطرى  ٖ/ٓٗ
 للقرن الحادى والعشرون

 م988ٔمقدمة رسالة إبن أبى زٌد القٌروانى  ٗ/ٓٗ

 مٕٓٓٓأعبلم المنوفٌة }مشاهٌر{  ٘/ٓٗ

 مٕٕٓٓإبن حزم األندلسى }طوق الحمامة{ فى األلفة واآلالف  ٙ/ٓٗ

 مٕٓٓٓ –بـــــوذا  7/ٓٗ

 م 97ٗٔالسادات من ٌناٌر ى دٌسمبر  مجموعة خطت وأحادٌث الربٌس محمد أنور 8/ٓٗ

 مٕٗٔٓاألحزات السٌاسٌة لماذا وكٌف؟   9/ٓٗ

 م7ٕٓٓالحركات اإلجتماعٌة الجدٌدة  ٓٔ/ٓٗ

 م9ٕٓٓالقدس خط  أحمر  ٔٔ/ٓٗ

 مٕٓٓٓالدبلوماسٌة   ٕٔ/ٓٗ

  

  

  

  

  

 كتت ػبيخ "كتت فً انسيبسخ" 41
 م7ٕٓٓشبون الشرق األوسط "دورٌة سٌاسٌة"  0/ٔٗ

 مٕٓٓٓالندوة العالمٌة لشبون القدس  –ٌوم القدس  ٕ/ٔٗ

[ 9ٗ8ٔق م ى  ٓٓٓٗ}الصررراع العربررى اإلسرررابٌلى  ٔفلسررطٌن دولررة صرردمها التررارٌخ ج ٖ/ٔٗ
 مٕ٘ٓٓ

 م8ٕٓٓ – ٖدعابم اإلستقرار فى اإلخاء الدٌنى واإلنتماء الوطنى ج ٗ/ٔٗ

 م998ٔمجلس الشورى المصرى  ٘/ٔٗ

 مٕٓٓٓزهر شــــٌوخ األ ٙ/ٔٗ

 مٕٓٓٓالقدس عربٌة "نبذة عربٌة عن عروبة القدس"  7/ٔٗ

 مٕٓٓٓالقدس العربى ٌنادٌنى )شعر(  8/ٔٗ

المثررل العلٌررا التررى شرركلت أمرٌكررا مررن عصررر البٌورٌترران حتررى الحرررت  –القررٌم األمرٌكٌررة  9/ٔٗ
 م8ٕٓٓالباردة 

 مٕٙٓٓ - ٔالحكومة األمرٌكٌةى الحرٌة والسلطة ج ٓٔ/ٔٗ

 مٕٙٓٓ - ٕالحكومة األمرٌكٌةى الحرٌة والسلطة ج ٔٔ/ٔٗ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 مٕٓٓٓأمرٌكا واإلسبلم السٌاسى    صراع الحضارات أو تضارت المصالح  ٕٔ/ٔٗ

 م989ٔ- 988ٔ/977ٔالدبلوماسٌة المصرٌة فى أفرٌقٌا خبلل إثنى عشر عاماً  ٖٔ/ٔٗ

 م99ٙٔ – ٗرواق عربى ٗٔ/ٔٗ

 مٕٗٓٓ – ٖٗرواق عربى ٘ٔ/ٔٗ

 مٕٗٓٓوقراطٌة فى أمرٌكا الدٌم ٙٔ/ٔٗ

 مٕٗٓٓاألوراق الفٌدرالٌة  7ٔ/ٔٗ

 مٕٙٓٓالجرأة والمخاطرة طرٌق إلى الثورة  –النظام اإلقتصادى العالمى الجدٌد  8ٔ/ٔٗ

 م8ٕٓٓالتارٌخ الملحمى للقوة اإلقتصادٌة األمرٌكٌة  –إمبراطورٌة الثروة  9ٔ/ٔٗ

  

  

  

 كتت ػبيخ "تأسيــــخ" 42
 مٖٕٓٓش المصرى وسبعة آالف عام من الزمان الجٌ ٔ/ٕٗ

 مٕ٘ٔٓالقناطر الخٌرٌة من محمد على للسٌسى  ٕ/ٕٗ

 م998ٔزعماء مصر فى القرن العشرٌن  ٖ/ٕٗ

 مٕٓٓٓأعبلم المنوفٌة  ٗ/ٕٗ

 م997ٔبٌان بالشخصٌات الهامة من أبناء محافظة المنوفٌة  ٘/ٕٗ

 م99ٙٔبناء محافظة المنوفٌة( المصرٌون فى دول العالم عقول وكفاءات )أ ٙ/ٕٗ

 مٖٕٓٓالعالم المصرى ى أحمد زوٌل  7/ٕٗ

 مٕٓٓٓمحافظة المنوفٌة }خرابط الوحدات المحلٌة بالمحافظة{  8/ٕٗ

 مٕٕٓٓمحافظة المنوفٌة }شجرة مراكز المحافظة والوحدات المحلٌة والقرى التوابع{  9/ٕٗ

 مٕٔٓٓمصر فى عدسات القرن التاسع عشر  ٓٔ/ٕٗ

 مصر القرن الحادى والعشرٌن )مشروع توشكى( ٔ/ٓٔ/ٕٗ

  

 م99٘ٔحول تكنولوجٌا تنمٌة وتعمٌر الصحراء  ٔٔ/ٕٗ

وصف مصر العلمٌة المعاصرةى تبسرٌط علمرى للطبلبرع عرن الظرواهر  –بحٌرات مصرٌة  ٕٔ/ٕٗ
 م99ٖٔالطبٌعٌة فى مصر 

طبلبع عن الظواهر وصف مصر العلمٌة المعاصرةى تبسٌط علمى لل –طٌور مصرٌة  ٖٔ/ٕٗ
 م99ٖٔالطبٌعٌة فى مصر 

وصف مصر العلمٌة المعاصرةى تبسٌط علمى للطبلبع عن  –صحراوات مصرٌة  ٗٔ/ٕٗ
 م99ٖٔالظواهر الطبٌعٌة فى مصر 

وصف مصر العلمٌة المعاصرةى تبسٌط علمى للطبلبع عن الظواهر  –شواطا مصرٌة  ٘ٔ/ٕٗ
 م99ٖٔالطبٌعٌة فى مصر 

 م989ٌٔدة عبلمات مضٌبة على خرٌطة مصر المدن الجد ٙٔ/ٕٗ

 مٕٕٓٓعبلج مصر اإلقتصادىومشروع بنك المصرٌٌن أو بنك األمة  7ٔ/ٕٗ

مشررروع بنررك صررناعى مصرررى  –إنشرراء الصررناعات األهلٌررة وتنظررٌم التسررلٌف الصررناعى  8ٔ/ٕٗ
 م7ٕٓٓ

 7ٕٓٓصفحات من التارٌخ  –بنك مصر وطلعت حرت  9ٔ/ٕٗ



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

دراسررة مقارنررة لتطررور نشرراط البنررك عبررر المراحررل  –مررن العطرراء عامرراً  87بنررك مصررر  ٕٓ/ٕٗ
 م7ٕٓٓالزمنٌة المختلفة 

فرى ترارٌخ العررت وماكرانوا علٌره قبرل اإلسربلم حترى دولرة  –تؤرٌخ دول العرت واإلسربلم  ٕٔ/ٕٗ
 م7ٕٓٓالخلفاء الراشدٌن 

 م ٕٕٓٓ –طلعت حرت مدرسة العظمة  ٕٕ/ٕٗ

 م8ٕٓٓقناة السوٌس  ٖٕ/ٕٗ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دوسيبد ػهًيخ ويتخظظخ 51
 ثقافة زراعٌة( –دورٌات زراعٌة )إرشاد زراعى  ٔ/ٓ٘

 م99ٖٔتنمٌة الثروة السمكٌة بمحافظة الفٌوم  ٔ/ٔ/ٓ٘

 مٕٓٓٓتداول األسماك  ٕ/ٔ/ٓ٘

 م99ٗٔالهٌبة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة حاضرها ومستقبلها  ٖ/ٔ/ٓ٘

 م999ٔتغذٌة أسماك المٌاه العذبة الدافبة )إنتاج البلطى فى المزارع السمكٌة  ٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓالبٌبة واألمراض  –المزارع السمكٌة  ٘/ٔ/ٓ٘

 م99٘ٔإنتاج وتداول الفاصولٌا  ٙ/ٔ/ٓ٘

 م99٘ٔاألراوال )الكرٌزانثمم(  7/ٔ/ٓ٘

 م99ٌ٘ٔاض التجارى مشاكل ضعف قشرة البٌض فى مزارع الدجاج الب 8/ٔ/ٓ٘

 م99ٔٔالجاموس حٌوان اللبن األول فى مصر  9/ٔ/ٓ٘

 م99ٖٔإنتاج الورد للتصدٌر  ٓٔ/ٔ/ٓ٘

 م99ٔٔاإلنتاج المكثف للحوم  ٔٔ/ٔ/ٓ٘

 م99٘ٔزراعة وإنتاج بعض فاكهة المناطق اإلستوابٌة  ٕٔ/ٔ/ٓ٘



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

 م99ٕٔتسمٌد أشجار الفاكهة المثمرة  ٖٔ/ٔ/ٓ٘

 م997ٔج الزٌتون زراعة وإنتا ٗٔ/ٔ/ٓ٘

 م997ٔاألمراض النٌماتودٌة   ٘ٔ/ٔ/ٓ٘

 م997ٔإنتاج البرقوق فى مصر  ٙٔ/ٔ/ٓ٘

 م999ٔاإلنتاج(  –الزراعة  –زراعة بساتٌن الفستق )اإلكثار  7ٔ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓزراعة وإنتاج الجوافة  8ٔ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓالتقنٌة الحدٌثة فى زراعة وإنتاج الزٌتون  9ٔ/ٔ/ٓ٘

 م99ٔٔعبلف الصٌفٌة األ ٕٓ/ٔ/ٓ٘

 م997ٔاألسس العامة إلنشاء مشارٌع ومزارع األلبان  ٕٔ/ٔ/ٓ٘

 مٕٔٓٓأمراض التغذٌة وسوء التغذٌة فى الحٌوان  ٕٕ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓتحصٌن خصوبة الماشٌة المصرٌة  ٖٕ/ٔ/ٓ٘

 م999ٔتطوٌر منتجات اللحوم منخفضة الدهن  ٕٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓار والجاموس التلقٌح اإلصطاناعى فى األبق ٕ٘/ٔ/ٓ٘

 م ٕٕٓٓتربٌة وإتتاج البط المسكوفى  ٕٙ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓزراعة وإنتاج الباذنجان  7ٕ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓإنتاج الفلفل  8ٕ/ٔ/ٓ٘

 م99ٔٔمبٌدات اآلفات )ضرورتها ، وأضرارها ، وأهمٌتها( فى مكافحة اآلفات  9ٕ/ٔ/ٓ٘

 م99ٔٔالقرن الحادى والعشرون  المخصبات الحٌوٌة والزراعة اآلمنة على مشارف ٖٓ/ٔ/ٓ٘

 مٕٔٓٓمصدات الرٌاح واألحزمة الشجرٌة والواقٌة  ٖٔ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓإنتاج الرومى  ٕٖ/ٔ/ٓ٘

 مٕٔٓٓإنتاج السمان  ٖٖ/ٔ/ٓ٘

 مٕٔٓٓبعض نباتات التربٌة الخاصة ٖٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓإكثار أشجار الفاكهة المتساقطة األوراق  ٖ٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٌٓٔا منتجات فول الصو ٖٙ/ٔ/ٓ٘

أهرم اآلفررات الحشرررٌة والحٌوانٌررة التررى تصررٌت محصررول األرز فررى الحقررل واالسررتٌراتٌجٌة  7ٖ/ٔ/ٓ٘
 م ٕٓٓٓالكاملة لمقاومتها فى مصر 

 مٕٕٓٓتكنٌك زراعة األنسجة النباتٌة فى مصر  8ٖ/ٔ/ٓ٘

 مٕٕٓٓأهم أمراض القمح وطرق مقاومتها  9ٖ/ٔ/ٓ٘

 مٕٓٓٓالسٌبلج  ٓٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕٔٓٓ (EM1تخدام الكابنات الحٌة الدقٌقة النافعة فى الزراعة المخصت الحٌوى )إس ٔٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕٔٓٓتسمٌد محاصٌل الفاكهة  ٕٗ/ٔ/ٓ٘

 مٖٕٓٓتغذٌة ورعاٌة الدجاج البٌاض  ٖٗ/ٔ/ٓ٘

 مٖٕٓٓإنتاج القمح فى مصر  ٗٗ/ٔ/ٓ٘

 مٖٕٓٓزراعة وإنتاج الموالح  ٘ٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕ٘ٓٓزراعة وخدمة محصول الموز  ٙٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕٗٓٓزراعة وإنتاج المانجو  7ٗ/ٔ/ٓ٘

 مٕٗٓٓالعنت  8ٗ/ٔ/ٓ٘



 )         ( صفحة ٍحبفظت اىَْ٘فيت     .....      ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ٗدػٌ احخبر اىقشاس    .....   اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت    .....    

 ـــــف وانؼُـــــــــــــــــىاٌانىطــ انشلى اخلبص
 

 ٗالء جَبه ، ج٘دة فبيذ ، ش٘قٚ عؼيذ فريق العمل:..... ٍشمض اىَؼيٍ٘بث ..... اىخ٘ثيق ٗاىَنخبت ....   محافظة المنوفية

 

٘ٓ/ٔ/ٗ9  

٘ٓ/ٔ/٘ٓ  

 م99ٔٔإنشاء أحواض المزارع السمكٌة  ٔ٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٔٔأمراض األسماك )الوقاٌة(  ٕ٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٖٔتحضٌن زّرٌعة األسماك  ٖ٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٖٔتجهٌز األحواض وشتل األصبعٌات  –تربٌة األسماك  ٗ٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٕٔتربٌة األسماك فى األقفاص  ٘٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٕٔثبلثة أمراض شابعة بٌن أسماك مصر  ٙ٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٖٔتربٌة السمك فى حقول األرز  7٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٕٔالعبلمات المبكرة لظهور أمراض األسماك  8٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٕٔالتقوٌم السنوى  –دلٌل المزارع السمكٌة  9٘/ٔ/ٓ٘

 م99ٕٔماك )سٌبلج األسماك( تغذٌة األس ٓٙ/ٔ/ٓ٘

 99ٕٔتحلٌل مٌاه المزارع السمكٌة  –البٌبة المابٌة لؤلسماك  ٔٙ/ٔ/ٓ٘

 م99ٕٔتربٌة البلطى  ٕٙ/ٔ/ٓ٘

 م99ٖٔرعاٌة األسماك بعد التخزٌن وبعد الحصاد  –تربٌة األسماك  ٖٙ/ٔ/ٓ٘

 م99ٓٔتربٌة األسماك فى األقفاص العابمة  ٗٙ/ٔ/ٓ٘

 م99ٖٔاإلدارٌة إلقامة مزرعة سمكٌة وأقفاص عابمة اإلجراءات  ٘ٙ/ٔ/ٓ٘

 م99ٓٔتداول وحفظ األسماك  ٙٙ/ٔ/ٓ٘

  

  

  

  

  

  

  
 


