قائمة مراجع رصيد المكتبة/علم اآلثار
التصنيف

العنوان

المؤلف

 700/021تاريخ الفن عبر العصور

أبودبسة,فداء حسين*

 700/032البحث األركيولوجي

محمد,نادية أحمد*

 700/035التاريخ والثقافة المعمارية

صالح ,مروى عصام*

 700/018التضاريس األرضية:دراسة جيومورفولوجية عملية تطبيقية

الدليمي ,خلف حسين*

 700/001الحماية الجنائية لألثار :دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة

سمير,محمد*

 700/024العمارة والفنون في العصر الحديث
 700/033المدخل إلى أركيولوجيا ما قبل التاريخ

عباس,حمدي*

 700/014المدخل إلى آثار المسلمين وحضارتهم في مصر والعالم اإلسالمي إسماعيل ,كمال عنانى*
 700/034المدخل لدراسة اآلثار والمدن اإلسالمية

الخالدي ,أحمد*

الثقافي* قبيل االحتالل الروماني
عيساوي,مها
 700/003النقوش النوميدية في بالد المغرب القديم:دراسة تاريخية لغوية حول الواقع
 700/039أساسيات ترميم اآلثار
 700/020أصول الجيومورفولوجيا
 700/040تاريخ علم اآلثار

رمضان سالمة ,حسن*
ضو,جورج*

 700/029تاريخ وآثار الجزيرة العربية القديمة

عبد الحليم ,عبد المنعم*

 700/004ترميم تحف الفخار و الزجاج و القاشاني

محمد عبد هللا,إبراهيم*

 700/005جماليات العمارة و التصميم الداخلي

جاسم العكام ,أكرم*

 700/006عالج و صيانة التحف الخشبية:عناصر معمارية -فنية-زخرفية

محمد,عبدهللا إبراهيم*

 700/007عالج و صيانة المباني

عبد هللا ,إبراهيم محمد*

 700/028علم األحافير و الجيولوجيا

أحمد,مروان عبد القادر*

كرونين ,ج.أم*,الزهراني

 700/016علم اآلثار في العراق:نشأته وتطوره
 700/013علم اآلثار والهوية المغربية:

بن قربة ,صالح يوسف*

 700/030علم اآلثار:تاريخه,منهاجه,مفرداته

شنيتي,محمد البشير*

 700/023علم التنقيب عن اآلثار

علي,ناجح عمر*

 700/038فصول في علم المتاحف

شرقي ,الرزقي*

 700/008فن المتحاف والحفائر
 700/036فنون فجر الحضارة في بالد الرافدين
 700/009فنون وآثار العصر المتأخر

رجب عبد المجيد ,زكريا*
الصاحب ,زهير*
عبد الرحيم حسن ,حسنى*

 302/031في تاريخ العمارة المصرية القديمة

فاروق السيد محمد,رشا*

 700/042قواعد كتابة البحث في علم اآلثار

عبد هللا,إبراهيم محمد

 700/011كنوز ليبيا القديمة

الماجدي ,خزعل*

 700/037مبادئ ترميم وحماية اآلثار

عبد هللا ,ابراهيم محمد*

 700/022متاحف اآلثار والتراث

الطروانة,خلف فارس*

 700/026مدخل إلى دراسة اآلثار المصرية القديمة

عبد السالم إبراهيم,عبد الواحد*

 700/027مدخل إلى علم اآلثار اليونانية و الرومانية

زكي حامد قادوس,عزت*

 700/015مدخل لعلم اآلثار (:مبادىء ,مناهج ,تعارف)
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 700/025مدخل لآلثار اإلسالمية في مصر و العالم اإلسالمي

عناني إسماعيل,كمال*

 700/010مساجد حولت إلى كنائس:دراسة تاريخية ومعمارية في األندلس

علي الطرشان ,نزار*

 700/012معالم تاريخ مصر:الحديث والمعاصر
 700/041مقدمات في االنسان األول
 700/017موجز علم اآلثار:

عباس أحمد عبد الرحمن ,عباس*

عباس ,حمدي*
العزاوي ,عمر جسام*

 700/019موجز في تاريخ الفن

الصراف ,آمال حليم*

700/002
700/043
700/044
700/045
700/046
700/047
700/048
700/049
700/050
700/051
700/052

النسخ

