قائمة مراجع رصيد المكتبة /المكتبات و المعلومات
رقم الكتاب

العنوان

المؤلف

020/348

المكتبات االلكترونية والرقمية واثارها الثقافى فى المجتمع

نجالء عبد الفتاح طه عشري

020/207

تنظيم و إدارة المحفوظات و األرشيف-سلسلة مهارات الموارد البشرية-

محمد عبد الفتاح رضوان

020/351

شبكات الحاسبات ألخصائى المكتبات والمعلومات  -اسس نظرية و تطبيقات عملية

على كمال شاكر

020/79
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مجموعة خبراء

020/346

اتجاهات حديثة في دراسة المعلومات

د.مفتاح محمد ذياب

020/335

ادارة الوثائق االلكترونية

د.أشرف محمد عبده

020/259

ادارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات

منعم زمزير،محمد الفيومي

020/234

اسس علم المكتبات والمعلومات المنشاة-المجاالت-الوظائف-المصطلحات-كرتوني

احمد عبد هللا العلي

020/345

سامح زينهم عبدالجواد
والناشرين
د.
االتاحة الحرة للمعلومات فى البيئة االأكاديمية دليل المكتبات والجامعات والباحثين

020/218

االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات و المعلومات

نهال فؤاد اسماعيل

020/221

االتصال والعالقات في ادارة المكتبات ومراكز المعلومات

د.محمد الدبس

020/236

االرشيفات الوطنية على االنترنت

رشا محمد

020/237

االساسيات الحديثة إلدارة المكتبات والمعلومات غالف

ثناء ابراهيم فرحات

020/238

االوعية المرجعية ماهيتها  -فئاتها خدمتها غالف

السيد النشار

020/164

اإلبداع في علم المكتبات و المعلومات

ناريمان إسماعيل

020/291

اإلتصال اإلداري و إدارة المعرفة بالمكتبات و مرافق المعلومات

السعيد مبروك إبراهيم

020/323

اإلجراءات الفنية في المكتبات و مراكز المعلومات

إبراهيم أمين الورغى

020/120

اإلدارة الحديثة للمكتبات و مراكز المعلومات

عمر أحمد همشري

020/203

اإلدارة المكتبية الحديثة

محمود أمين زويل

020/126

اإلنترنت و النشر اإللكتروني

غالب عوض النوايسة

020/306

األرشفة اإللكترونية

أحمد المدادحة

020/58

األرشيف والوثائق والمخطوطات

حسان حالق

020/123

األوعية المرجعية العامة في المكتبات و مراكز المعلومات

غادة عبد المنعم موسى

020/341

البشرية
الجواد شريف
عبدالموارد
لتنمية
محمد
الببليوجرافيا بين االعمال الفنية والخدمات المكتبية  -سلسلة كتب البرامج التدريبية والتاهيلية

020/299

الببليوجرافيا في عصر ثورة المعلومات

أماني زكريا الرمادي

020/342

محمدعمل  -سلسلة كتب البرامج التدريبية والتاه
مرشد
هانى
الببليوجرافيا والببليوجرافيات ام الوراقة والوراقيات  -ضرورة عضرية مع ثورة المعلومات

020/100

الببليوغرافيا أو علم الكتاب :النظرية العامة

شعبان خليفة

020/111

البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات

محمد فتحي عبد الهاديء

020/30

البحوث و الدراسات التربوية في البالد العربية

قسم الحوث التربوية

020/55

المنعمو قوائمها
الموضوعات
التحليل الموضوعي لمصادر المعلومات بالمكتبات و مرافق المعلومات  :دراسة في رؤوسغادة عبد

020/106

البحث
مصطفى
فهيمإعداد
التربية المكتبية في مراحل التعليم العام:المحاور األساسية الستخدام المكتبات والتدريب على

020/359

التسيير اإللكتروني للوثائق

غزال عادل

020/255

التصنيف العلمي في المكتبات

جعفر حسن الطائي

020/12

التصنيف :دليل عملي و دراسات نظرية

عبد التواب شرف الدين

020/192

التصنيف :فلسفته و تاريخه نظريته و نظمه و تطبيقاته العملية

أحمد بدر،محمد فتحي عبد الهادي

020/80

التطبيق العملي للمكتبة و البحث العلمي

عبد هللا خريسات

020/240

التعليم عن بعد للمكتبات و علم المعلومات غالف

محسن السيد العريني

020/315

التقنيات الحديثة و اثرها في المكتبات

نجالء عبد الفتاح طه عشري

020/14

التكامل المعرفي لعلم المعلومات و المكتبات

أحمد بدر

020/200

التكشيف ألغراض إسترجاع المعلومات

محمد فتحي عبد الهادي

020/52

التكشيف و اإلستخالص و األنترنيت في المكتبات و مراكز المعلومات

محمد علي العناسوه

020/57

عبد الجواد شريف
المعلوماتية
التكشيف و المكانز و المستخلصات بين األعمال الفنية و األوعية المرجعية و الخدمات محمد

020/51

التكنولوجيا الحديثة و مراكز المعلومات و المكتبة المدرسية

عبد هللا إسماعيل الصوفي

020/04

التنظيم الموضوعي للمعلومات

أ،س ،فوسكت

020/152

التنظيم و المعالجة الفنية في المكتبات

أحمد نافع المدادحة

020/81

التنظيم و أساليب إدارة المكاتب

حنا قاقيش

020/293

التنمية المهنية للعاملين في المكتبات و مراكز المعلومات

العريني ،محسن السيد

020/289

التنمية الحديثة للمجموعات المكتبية في مكتبات الجامعات

أحمد المدادحة

020/275

التوثيق اإلعالمي

هالل ناتوت

020/239

التوثيق األعالمي والنشر األلكتروني في ظل مجتمع المعلومات

د .محمد على أبو العال

020/72

الثورة المعلوماتية و التكنولوجيا و سياسات التنمية

سوزان موزي

020/185

الحفظ و التصنيف و الفهرسة

محمد الصيرفي

020/127

الحماية القانونية لبراءة اإلختراع وفقا ألحكام اتفاقية التريبس

حنان محمود

020/128

الحوسبة في المكتبات و مراكز المعلومات

أحمد نافع المدادحة

020/202

الحولية الببليوغرافية عن الجزائر1978

المكتبة الوطنية الجزائرية

202/21

الخدمات المكتبية تاريخ الكتابة و المكتبة

عبد هللا أنيس طباع

020/324

الخدمات المكتبية و المعلوماتية للمستفدين

أحمد نافع المدادحة

020/195

الخدمة المكتبية للمعوقين في القطر العراقي:دراسة ميدانية

منى محمد علي إبراهيم

020/339

الخطة االستراتيجية وتجود العمل في المكتبات الجامعية

هاني جبر

020/49

الدليل الشامل ألنشطة المكتبات

عزة سلطان

020/303

الدور التربوي للمكتبة المدرسية في ضوء التغيرات الثقافية المعاصرة :دراسة ميدانية

عالء كمال البزاوي

020/35

الدوريات اإللكترونية :الخصائص-التجهيز و النشر-اإلتاحة

أماني محمد السيد

020/129

الدوريات التقليدية و اإللكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات

غالب عوض النوايسة

020/121

الرسوم التوضيحية الرقمية

محمد صديق البهنسي

020/27

السعودية قائمة رؤوس موضوعات للمكتبات

شعبان عبد العزيز خليفة ،محمد العوض العايدي

020/116

العثورعلى المعلومات

سالي رامسي

020/294

العولمة المكتبية و برامجها الحديثة

أحمد المدادحة

020/82

الفهرسة الصغرى و الكبرى

محمد التاودي ابن سودة

020/83

الفهرسة المقروءة آليا

احمد سالم

020/151

الفهرسة الموضوعية و التكشيف

أحمد نافع المدادحة

020/347

الفهرسة الموضوعية وقوائم رؤوس الموضوعات

هاني ،محمد*

020/09

الفهرسة الموضوعية :دراسة في رؤوس الموضوعات و قوائمها

محمد فتحي عبد الهادي

020/02

الفهرسة الوصفية

عبد التواب شرف الدين

020/297

الفهرسة الوصفية :األسس و التطبيقات

نهال فؤاد إسماعيل

020/08

العزيز خليفة ،محمد العوض العايدي
تقليدية
الغير عبد
الفهرسة الوصفية للمكتبات  :المواد السمعية و البصرية و المصغرات الفلمية و سائر الموادشعبان

020/271

الفهرسة الوصفية للمكتبات :المطبوعات و المخطوطات

شعبان عبد العزيز خليفة

020/155

الفهرسة الوصفية و الموضوعية في المكتبات

ريا دباس

020/84

القاموس الشارح في علوم المكتبات و المعلومات:انجليزي-عربي

ياسر يوسف

020/150

الكافي في المفاهيم علوم المكتبات و المعلومات

خالد عبد الصرايرة

020/274

الكتاب المدرسي

أحمد أنور عمر

020/187

البلدان المتعددة اللغات
إبراهيمفيحماش
بنشر الكتب
الخاص،خليل
الحسن،تر
اإلجتماع
الكتاب في البلدان المتعددة اللغات :دراسة مسحية مبنية على المناقشات التي جرت في أبو

020/205

الكتاب في لبنان:منشورات جديدة1985

النادي الثقافي العربي

020/189

الكتابة و المكتبات عبر العصور:دخل إلى علم المكتبات

علي سليمان

020/183

الكتب و المكتبات في األندلس

عبد الرحمن علي الحجي

020/338

والتاهيلية لتنمية الموارد البشرية
هانى محمد
الكشافات والمستخلصات وعالقتها بالمكائز والببليوجرافيات  -سلسلة كتب البرامج التدريبية

020/85

المخطوطات األلفية

يوسف زيدان

020/31

المخطوطات العربية  :فهرتها علميا وعمليا

فضل جميل كليب

020/10

المدخل إلى المكتبات و المعلومات

عبد التواب شرف الدين

020/130

المدخل إلى الملكية الفكرية

صالح زين الدين

020/165

المدخل إلى إدارة المعرفة

عبد الستار و أخ.

020/05

المدخل إلى علم الفهرسة

محمد فتحي عبد الهادي

020/282

المدخل إلى علم المعلومات و المكتبات

أحمد بدر

020/44

المدخل لدراسة علم المكتبات و مراكز المعلومات

جمال بدير

020/64

المرجع في علم المكتبات

قادي عبد الحميد

020/87

المرجع في علم المكتبات و المعلومات

ريا دباس

020/37

المصادر اإللكترونية للمعلومات:اإلختيار-و التنظيم-و اإلتاحة في المكتبات

أمل وجيه حمدى

020/270

المصادر المرجعية العامة

وشيار كريم محمد

020/131

المصادر المرجعية المتخصصة

محمد فتحي عبد الهادي

020/88

المصادر المرجعية بالمكتبات و مصادر التعلم:أنواعها و خدماتها

محمد عبد الجواد شريف

020/61

المعاجة الفنية للمعلومات

هاني العهد

020/70

المعالجة الفنية للمعلومات

020/89

المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلوماتو اإلنترنت

عامر ابراهيم قندليجي

020/169

المعرفة و اإلدارة اإللكترونية و تطبيقاتها المعاصرة

محمود حسين

020/71

المقدمة في تحليل وتصميم النظم

فريد فهمي

020/162

المكتبات اإللكترونية و المكتبات الرقمية

ربحي مصطفى عليان

020/321

المكتبات الجامعية و دورها في عصر المعلومات

أحمد نافع المدادحة،حسن محمود مطلق

020/33

بدر،محمد فتحي عبد الهادي
أحمدالعلمي
المكتبات الجامعية :تنظيمها و إدارتها و خدماتها و دورها في تطوير التعليم الجامعي و البحث

020/312

المكتبات الحديثة

مؤيد يحي خضير

020/90

المكتبات الرقمية

عبد الحميد بسيوني

020/186

المكتبات الرقمية تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

عبد المجيد صالح بوعزة

020/285

المكتبات الرقمية واقعها و مستقبلها

جعفر حسن جاسم

020/36

المكتبات الرقمية :األسس النظرية و التطبيقات العملية

عماد عيسى صالح محمد

020/176

المكتبات الرقمية:تحديات الحاضر و آفاق المستقبل

عبد المجيد سامح بوعزة

020/308

المكتبات العصرية و مراكز المعلومات :رساالت ،مقومات ،تطبيقات

محمد عبد الواحد ضيش

020/254

المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات

ا.د.ربحي مصطفى عليان

020/163

المكتبات المدرسية

ربحي مصطفى عليان

020/91

المكتبات المدرسية في مدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة

محمد عبد الجواد شريف

020/181

المكتبات المدرسية و العامة األسس و الخدمات و األنشطة

أحمد عبد هللا العلي

020/92

المكتبات المعاصرة و المراجع العربية

محمد عبد الواحد

020/178

المكتبات النوعية :الوطنية ،الجامعية ،المتخصصة ،العامة ،المدرسية

محمد عودة عليوي،مجبل الزم المالكي

020/286

المكتبات الوطنية و دورها في خدمة القراء

أحمد المدادحة

020/326

المكتبات في الحضارة العربية واإلسالمية

د.وليد شناق وزميله

020/261

المكتبات و التعليم في البيئة االفتراضية

السعيد مبروك ابراهيم

020/208

المكتبات و دورها في المناهج التربوية و المواد المدرسية

هاني محمد

020/256

المكتبات و منظومة التعليم اإللكتروني

السعيد مبروك إبراهيم

020/349

المكتبات واالرشيفات الرقمية التخطيط والبناء واالدارة

د.سامح زينهم عبدالجواد

020/222

المكتبات والنشر اإللكتروني

ريا الدباس

020/337

والتاهيلية لتنمية الموارد البشرية
هانى محمد
المكتبات ودورها فى خدمة المناهج التربوية والمواد الدراسية  -سلسلة كتب البرامج التدريبية

020/107

المكتبات ورسالتها

حسن رشاد

020/223

المكتبات ومرافق المعلومات النوعية

غادة عبد المنعم موسى

020/327

المكتبات ومنظومة التعليم االلكترونى

السعيد مبروك ابراهيم

020/224

المكتبة االلكترونية " رؤية للمكتبات في االلفية الثالثة"

السعيد مبروك ابراهيم

020/78

المكتبة الجامعية وتحديات مجتمع المعلومات

السعيد مبروك إبراهيم

020/172

المكتبة المدرسية المطورة

هالل الناتوت

020/266

المكتبة المدرسية و الوسائط االلكترونية

فهيم مصطفى

020/160

المكتبة المدرسية و دورها التربوي

أحمد علي

020/304

المكتبة المدرسية و دورها التربوي

أحمد علي

020/41

المكتبة المدرسية و دورها في تنمية الوعي الثقافي

أنوار محمد مرسي

020/307

المكتبة المدرسية و عالج بعض المشكالت لألطفال

أنور محمد مرسي

020/93

المكتبة المدرسيةو تحديات العولمة الثقافية

السعيد مبروك

020/15

المكتبة و البحث

حشمت قاسم

020/28

المكتبة و المجتمع أنواع المكتبات و أثرها في قيام الحضارات

هاني محمد

020/132

المكتبة و تثقيف الطفل

محمود المداح

020/62

المكتبة و مهالرات إستخدامها

عمري همشري

020/344

والتاهيلية لتنمية الموارد البشرية
التدريبيةمحمد
المكتبة والمجتمع ( انواع المكتبات واثارها على قيام الحضارات)  -سلسلة كتب البرامج هانى
محمد عبد الجواد شريف

020/343

المكتبة وخدمة المنهج  -سلسلة كتب البرامج التدريبية والتاهيلية لتنمية الموارد البشرية

020/336

حسين رمان
عرفةالبشرية
المكتبة ودورها فى عصر المعلومات  -سلسلة كتب البرامج التدريبية والتاهيلية لتنمية الموارد

020/317

المهارات المكتبية و آلية تطبيقها

بوعالم فزاري،نور الدين الزاوي

020/54

المواد السمعية البصرية و المصغرات الفلمية في المكتبات

شعبان عبد العزيزخليفة

020/94

الميتادا و فهرسة المصادر اإللكترونية

محمد فتحي

020/264

النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات

خالد عبده الصرايرة

020/133

النشر اإللكتروني

ربحي عليان

020/134

النشر اإللكتروني و حماية المعلومات

أحمد نافع المدادحة

020/276

النشر في الجزائر :منذ اإلستقالل 1980-1962

جماعة من الباحثين

020/11

الوجه العربي لمكتبة اإلسكندرية القديمة و مدرستها

خالد الحديدي

020/135

الوجيز في حقوق الملكية الفكرية

أسامة نائل المحمود

020/175

الوسائط المتعددة

نائل حرز هللا :ديما الضامن

020/300

الوسائط المتعددة بالمكتبات المدرسية و مراكز مصادر

السعيد مبروك

020/95

الوصف األرشيفي المقروء آليا:دليل استخدام حقول مارك21

صفوة بدر أحمد

020/166

إتجاهات إدارة المعلومات

أسامة العامري

020/03

إتجاهات حديثة في المكتبات و المعلومات

محمد فتحي عبد الهادي

020/173

إتجاهات حديثة في إدارة المعرفة و المعلومات

جمال يوسف بدير

020/53

إدارة االزمات و الكوارث في المكتبات

أمنية مصطفى صادق

020/217

إدارة البرمجيات

سعد عبد الستار المهداوي

020/124

إدارة الجودة الشاملة في المكتبات و مراكز المعلومات الجامعية

محمد الترتوري

020/267

إدارة المحفوظات  :تنظيمها و رفع كفاية العاملين فيها

أحمد محمد الشامي

020/214

إدارة المعرفة في تكنولوجيا المعلومات

بسام المهيرات

020/262

إدارة المعرفة في منظمات األعمال

عبد الرحمان الجاموس

020/168

إدارة المعرفة و التكنولوجيا الحديثة

عصام نور الدين

020/119

إدارة المعرفة ونظم المعلومات

أحمد الخطيب،خالد زيغان

020/171

إدارة المعرفة :بين النظرية و التطبيق

محمد تركي البطاينة،زياد محمد المشاقبة

020/167

إدارة المعرفة:التحديات و التقنيات و الحلول

خضر مصباح

020/69

إدارة المعرفة:مدخل نظري

هيثم علي حجازي

020/122

إدارة المعلومات و المعرفة

عالء فرج

020/63

إدارة المكتبات االسس و العمليات

رابحي عليان

020/13

إدارة المكتبات الجامعية أسسها النظرية

حامد الشافي دياب

020/244

اإلدارة االلكترونية
المعرفة -ابراهيم
السعيد مبروك
إدارة المكتبات الجامعية في ضوء إتجاهات اإلدارة المعاصرة " الجودة الشاملة -الهندرة  -إدارة

020/75

إدارة المكتبات و مصادر المعلومات المتخصصة

طه جمال يوسف

020/113

إدارة الوثائق األرشيفية

محمدمحجوب مالك

020/298

إدارة بناء و تنمية مقتنيات المكتبات في عصر المعرفة الرقمية

نهال فؤاد إسماعيل

020/42

إدارة تكنولوجيا المعلومات

خضر مصباح الطيطي

020/50

إدارة تكنولوجيا المعلومات I T

محمد الصيرفي

020/76

إدارة و تنظيم المكتبات و مراكز المعلومات

وائل مختار اسماعيل

020/292

إسخدام و إعداد الببليوجرافيات أو القوائم اإلعالمية باإلنتاج الفكري

محمد عبد الواحد طيش

020/305

إقتصاد المعرفة وإتجاهات تطويره

محمد ،أحمد علي الحاج*

020/158

إقتصاديات المعلومات

محمد الطائي

020/320

إقتصاديات المعلومات و المعرفة

أحمد نافع المدادحة،عدنان عبد الكريم الذيابات

020/318

إيديولوجية إنجاز العمل بالمكتبات

نجالء محمد جابر مرسي

020/216

أثر تكنولوجيا المعلومات على الخدمات المكتبية

حسان عابده

020/56

أساسيات البحث العلمي و الثقافة المكتبية

محمد أبو سل

020/77

أساسيات المكتبات و المعلومات و البحث األكاديمي

ربحي مصطفى عليان

020/114

أساسيات المكتبات والمعلومات والبحث األكديمي

حسن المومني/ربحي عليان

020/301

أساسيات قواعد البيانات

أروى األرياني

إنعام توفيق الشهر

020/125

أساليب قياس قيمة المعلومات

020/260

أسس علم المكتبات و المعلومات:النشأة-المجاالت-الوظائف-المصطلحات

020/277

أصول التوثيق

جاك شومييه

020/47

أمن المعلومات

دالل صادق،حميد ناصر الفتال

020/96

أنشطة المكتبات و مراكز مصادر التعليم

محمد عبد الجواد

020/74

أنشطة وخدمات المكتبات في ظل العولمة وثورة المعلومات

محمد عبد الجواد

020/136

أنواع المكتبات

أحمد نافع المدادحة

020/199

ببليوغرافيا حرب التحرير الوطني-سلسلة الببليوغرافيات و الفهارس-

محمود بوعياد

020/97

برمجة الحزم المكتبية

صالح سعادة

020/268

بنوك المعلومات  :المصادر و المراجع الببليوغرافيا المحسبة

سيد حسب هللا

020/22

تاريخ الكتاب العربي المطبوع

محمد سلمان علي

020/241

تبسيط كتابة البحث العلمى من البكالوريوس ،ثم الماجيستير  ،،و حتى الدكتراه

د .أمين ساعاتى

020/288

تحليل و تصميم نظم المعلومات الرقمية

نهال فؤاد إسماعيل

020/24

تدريب و تنمية الموارد البشرية بالمكتبات و مرافق المعلومات

السعيد مبروك إبراهيم

020/194

تدوب الطبعة العربية الثانية-المجلة العربية للمعلومات-

المنظمة العربية للثقافة و العلوم

020/198

تزويد المكتبات بالمطبوعات:أسسه النظرية و إجراءاته العملية

شعبان عبد العزيز خليفة

020/170

تسويق المعلومات و خدمات المعلومات

ربحي مصطفى عليان

020/137

تصنيف المعارف و العلوم عبر العصور

فوزي الخطيب

020/273

تصنيف الوثائق و المطبوعات الجامعية

عامر إبراهيم قنديلجي

020/191

تصنيف ديوي العشري

غادة عبد المنعم موسى،هدى إبراهيم كونه

020/287

تصنيف ديوي العشري

رحيم عبود

020/86

تصنيف ديوي العشري  :ج 1.االكشاف القباسي :ج: 2.الكشاف النسبي

محمد عبد الجواد شريف

020/257

تصنيف ديوي العشري و عالقة التصنيف بالفهرسة

نور الدين الزاوي

020/325

تصنيف ديوي العشري :الدليل العملي في إختبار و بناء األرقام

رحيم عبود

020/215

تصنيف ديوي العشري:القياسي ط22.

محمد عبد الجواد شريف

020/329

تطوير المكتبات في ضوء عصر المعلوماتية

حسين عبد الرحمن

020/330

تطوير تقنية التعليم بالمكتبات

د.عزة محمد على محمد

020/284

تقنيات مجتمع المعلومات في البيئة الرقمية

نهال فؤاد إسماعيل

020/98

تقنية المعلومات و مكتبات المستقبل

أبو بكر الهوش

020/210

تقنية نظم المعلومات

محمد إبراهيم بدر

020/149

تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية

سوسن زهير المهتدي

020/355

تكنولوجيا العمل بالمكتبات الحديثة

د .عزت خيرت

020/290

تكنولوجيا المعلومات و الشبكات في المكتبات و مؤسسات التعليم

أحمد المدادحة

020/322

تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها

حسن جعفر الطائي

020/43

تكنولوجيا المعلومات و وسائطها اإللكترونية

حسام الدين محمد مازن

020/263

تكنولوجيا شبكات االتصال في البيئة االفتراضية

نهال فؤاد إسماعيل

020/179

المقروءة آلي مارك21
الفهرسة و أخ.
واين جونز
تنظيم المعلومات على الشبكة العنكبوتية العالمية الميتادا و قواعد الفهرسة االنجلو أمريكية و

020/204

تنظيم المكتبة المدرسية

محمد ماهر حمادة،علي القاسمي

020/153

تنظيم و إدارة المكتبة المدرسية

رافدة عمر الحريري

020/295

تنمية مصادر المعلومات التقليدية و اإللكترونية

ربحي مصطفى عليان

020/159

تنمية و تقييم المجموعات المكتبية في المكتبات

غالب عوض النوايسة

020/34

تنمية و تقييم المجموعات في المكتبات و مؤسسات المعلومات

ربحي مصطفى عليان ،يسرىأبو عجيمة

020/48

تنمية و تقييم المجموعات في المكتبات و مؤسسات المعلومات

020/225

توثيق الترجمة والتعريب

على بن سليمان الصوينع

020/66

توجهات اإلدارة العلمية للمكتبات ومرافق المعلومات وتحديات المستقبل

محمد الهادي

020/196

توفير الموارد للمكتبات المدرسية:إرشادات و توصيات

تر،ليلى عبد الواحد الفرحان،ميسون حبيب حو

020/23

حضارة العرب في حفظ وثائقهم

محمد قبيسي

020/99

حق الحصول على المعلومات

أشرف فتحي الراعي

020/138

حق المؤلف :النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل الحماية

نواف كنعان

020/65

حوسبة ( أتمتة) المكتبات

عامر قندلجي

020/139

حوسبة المكتبات الجامعية

أروى الياسري

020/140

حوسبة مؤسسات المعلومات:إجراءات التحول غلى البيئة الرقمية

طالل ناظم الزهيري

020/68

خدمات المعلومات

ربحي عليان

020/156

خدمات المعلومات في المكتبات التقليدية و اإللكترونية

ريا دباس

020/310

خدمات المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات

ياسر عبد المعطي

020/161

خزن و إسترجاع المعلومات

أيمن الشطي

020/101

دائرة المعارف العربية في علوم الكتب و الكتبات و العلومات

شعبان عبد العزيز خليفة

020/102

دراسات عربية في المكتبات و علم المعلومات

020/103

دراسات في أنواع المكتبات

اللجنة العلمية

020/180

دراسات في تحليل و تصميم مصادر المعلومات الرقمية

أحمد فرج أحمد

020/38

دراسات في علم المكتبات و المعلومات من الثراث العربي اإلسالمي

نوزت أبو لبن

020/154

دراسات في علوم المكتبات و التوثيق و المعلومات

ربحي مصطفى عليان

020/226

دراسات في علوم المكتبات و المعلومات:ج 1المكتبة المدرسية الوسائط اإللكترونية

فهيم مصطفى

020/227

دراسات في علوم المكتبات و المعلومات:ج 2المكتبة العامة و التنمية الثقافية

فهيم مصطفى

020/228

العام
مصطفى
التعليم
دراسات في علوم المكتبات و المعلومات:ج 3مهارات استخدام المكتبة المدرسية في مراحلفهيم

020/230

دراسات في علوم المكتبات و المعلومات:ج 5اإلعداد المهني و التربوي و األخالقي

فهيم مصطفى

020/229

مصطفى
األطفال
دراسات في علوم المكتبات والمعلومات  :ج 4مكتبات األطفال المدرسية والعامة ورياض أ.فهيم

020/231

دراسات في علوم المكتبات والمعلومات  :ج 6المكتبة المدرسية :األهداف والوظائف

أ.فهيم مصطفى

020/242

دليل الرسائل واألطروحات الجامعية

عبد هللا زيد الكيالني

020/206

دليل المكتبة:خاص بعمال المكتبات العمومية

وزارة الثقافة و السياحة الجزائر

020/104

دليلك إلى التصنيف العملي للمكتبات

020/20

دور التصنيف في المكتبات و مراكز المعلومات

عبد الوهاب عبد السالم

020/334

رحلة المعلومات من بابل إلى جوجل

حمدي عبد العليم البدوي

020/302

رقمنة مقتنيات المكتبات الجامعية

يحى زكرياء الرمادي

020/29

سجل المطبوعات التونسية

قسم اإلبداع القانوني

020/243

سلسلة دراسات في علوم المكتبات والمعلومات 6/1

فهيم مصطفى

020/209

شبكات المعلومات و اإلتصاالت

عامر قندليجي،إيمان السامرائي

020/352

شبكات المعلومات واالتصاالت

عامر ابراهيم قنديلجي وزميله

020/07

صيانة المخطوطات :علما و عمال

مصطفى السيد يوسف

020/296

ضغوط العمل في المكتبات الجامعية

يعقوب بن سالم الحراصي

020/105

طرق البحث في علم المكتبات:األساليب و التأويل

تشالز دي بوشا

020/25

علم اإلعالم الوثائق و المحفوظات

عبد هللا أنيس طباع

020/197

علم التوثيق و التقنية الحديثة

محمد قبيسي

020/353

علم المرجعيات:علم الببليوغرافيا سابقا

العناسوة،محمد*

020/19

علم المعلومات بين النظرية و التطبيق

براين كامبل فيكري

020/01

علم المعلومات و المكتبات :دراسات في النظرية و اإلرتباطات الموضوعية

أحمد أنور بدر

020/313

علم المكتبات و توظيف التكنولوجيا

عبد القادر قسمي

020/331

علم المكتبات وما يحتاجه امين المكتبة

ماجد دبيس

020/219

علم المكتبات ومراكز المعلومات القيادة والمبادئ

هاني خلف الطراونه

020/60

علم الوثائق و تجارب في التوثيق و األرشفة

مجبل الزم المالكي

020/190

علم الوراقة:الببليوغرافيا المتخصصة

نزار عيون السود

020/280

فارغ

020/281

فارغ

020/309

فارغ

020/108

فهرس ابن ناصر

أحمد السعيدي

020/201

فهرس زمني للتشريع اإلجتماعي في الجزائر1986-1962

عفيف بلقاسم

020/109

فهرسة ابن الخير اإلشبيلي

أبو بكر خليفة

020/211

في الوثائق و المخطوطات

نبيلة حسن محمد

020/110

قاموس مختصرات علوم المكتبات و المعلومات في بيئة األنترنت إ/ع

ماجد خالد الزبيدي

020/46

قواعد البيانات و نظم المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات

إيمان فاضل السامرائي،يسرى أحمد أبو عجيمة

020/112

قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية

عمر محمد جرادات،فاطمة

020/177

قواعد و شبكات و المعلومات المحوسبة  :في المكتبات و مراكز المعلومات

عامر قنديلجي إيمان السامرائي

020/350
020/182
020/193
020/319
020/39
020/250
020/141
020/357
020/314
020/67
020/142
020/251
020/245
020/157
020/114
020/332
020/246
020/18
020/220
020/17
020/115
020/143
020/59
020/247
020/278
020/144
020/311
020/73
020/16
020/26
020/356
020/354
020/265
020/45
020/212
020/117
020/145
020/248
020/146
020/32
020/358
020/249
020/188
020/174
020/184
020/340
020/147

والتاهيلية لتنمية الموارد البشرية
التدريبيةمحمد
قوائم رؤوس الموضوعات العربية نظريا وعلميا وتطبيقها عليها  -سلسلة كتب البرامج هانى
محمد السيد حالوة
كتب و مكتبات األطفال
المنظمة العربية للثقافة و العلوم
كشاف المجلة العربية للمعلومات  1980المجلد 1عدد 1المجلة العربية للمعلومات
السعيد مبروك خطاب
لوائح المكتبات الجامعية في العصر الرقمي
علي كمال شاكر
مبادئ البرمجة ألخصائي المكتبات و المعلومات  :أسس نظرية و تطبيقات عملية
د.احمد نافع المدادحة
مبادئ التخطيط والتنظيم في االدارة والمكتبات
ربحي مصطفى عليان
مبادئ علم المكتبات و المعلومات
العريشي،جبريل بن حسن*
مجتمع المعرفة في العالم العربي
شريف كامل شاهين
مجتمع المعرفة و قضايا المعاصرة
محمد فتحي
مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق
المحامي وسيم
مجموعة قوانين حماية حماية حق المؤلف في الدول العربية
حسن صالح عبدهللا و عمار جالمنه
مدخل الى علم المكتبات و المعلومات
ميساء محروس احمد مهران
مدخل إلى دراسة علم المكتبات والمعلومات
سعود عبد الجابر و أخ.
مدخل إلى علم المكتبات
عمر احمد
مدخل إلى علم المكتبات و المعلومات
د.محمد المغربى
مدخل فى علم المكتبات
جمال الخولى
مدخل لدراسة االرشيف
حشمت قاسم
مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات
رحيم عبود
مراكز المعلومات والتوثيق ونظم معلوماتها
تر.د.حشمت قاسم
مراكز المعلومات :تنظيمها و إدارتها و خدماتها
وائل مختار اسماعيل
مصادر المعلومات
غالب عوض النوايسة
مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات و مراكز المعلومات
عامل قندلجي
مصادر المعلومات التقليدية و االلكترونية
محمد فتحى عبد الهادي /عبد المجيد بوعزة
مصادر المعلومات المرجعية فى االنسانيات
أحمد أنور عمر
مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز التوثيق
غالب عوض النوايسة
مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات
احمد يوسف حافظ
مصادر المعلومات من بداياتها حتى عصر النشر االلكتروني
قنديلجي  -عليان
مصادر المعلومات من عصر المخطوطات الى عصر األنترنت
حشمت قاسم
مصادر المعلومات و تنمية مقتنيات المكتبات
محمد األمين البنهاوي
معجم المصطلحات المكتبية :إنجيزي -عربي
اإلدارية*
الدين ،هبة
للعلوم
جمال
معوقات النظام اإلداري في المكتبات الجامعية :دراسة تطبيقية على مكتبات أكاديمية السادات
د.مفتاح محمد دياب
مقدمة في علم المكتبات والمعلومات الطبية والصحية
مروة حمدي
مكتبة الزمن
مناهج الفكر و البحث التاريخي و العلوم المساعدة و تحقيق المخطوطات
عباس هاني الجراخ
مناهج تحقيق المخطوطات
محمد قاسم
منهجية البحث و علم المكتبات
شادي القاسم
مهاراة إستخدام قواعد المعلومات اإللكترونية في المكتبات
والمعلومات)النقيب
متولي
مهارات البحث عن المعلومات واعداد البحوث في البيئة الرقمية (اساسيات المكتبات
طالل ناظم الزهيري
مهارات الحاسوب الشخصي للعاملين في مؤسسات المعلومات
أحمد عبد العزيز الدجوى
نظريات اللون و الطباعة
عبد الهادي ،محمد فتحي*
نظريات علم المعلومات
د .أحمد المدادحة
نظم التصنيف الحديث
ناهد محمد سالم
نظم التصنيف الحديثة:درسة مقارنة
فايز جمعة صالح النجار
نظم المعلومات اإلدارية
خلف حسين علي الدليمي
نظم المعلومات الجغرافية أسس و تطبيقاتGIS
احمد المدادحة
نظم المعلومات المحوسبة ودورها في مجال المكتبات
ثناء علي
نظم المعلومات و التشغيل اإللكتروني

020/213
020/40
020/06
020/333
020/148
020/118

020/232
020/233
020/235
020/252
020/253
020/258
020/269
020/272
020/279
020/283
020/316
020/328
020/360
020/361
020/362
020/363
020/364
020/365
020/366
020/367
020/368
020/369
020/370

هشام فوزي عبادي
نظم إدارة المعلومات
نظم إدارة قواعد لببيانات ألخصائي المكتبات و المعلومات:أسس نظرية و تطبيقات عملية علي كمال شاكر
ولفرد النكستر
نظم إسترجاع المعلومات
كيالني،عزت خيرت*
نظم تطوير خدمات المكتبات الحديثة
مجبل الزم المالكي
هندسة المعرفة و إدارتها في البيئة الرقمية
محمد عبد الجواد
وسائل اإليضاح بالمكتبات و مراكز المعلومات

020/371
020/372
020/373
020/374
020/375
020/376
020/377
020/378
020/379
020/380
020/381
020/382
020/383
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حمد أبو عجيمة

مجيد بوعزة

