
مكتبة ومركز معلومات كلیة الزراعة جامعة القاھرة

٢٠١١المكتبة ٢٠١١  ، كتب عربى معرض   نتیجة البحث عن الموضوع  

amr إسم المستخدم : 

رقم الطلب   العنوان   إسم المؤلف   األوعیة المتاحةتاریخ النشر  

/ ٥٦٨٣٨م . ع ٦٣٢٫٩/  المكافحة الحیویة 2عصمت محمد حجازى

/ ٥٦٧٧٠م . خ ٦٣٣٫٢ /  محاصیل العلف خیرى الصغیر ١٩٨٠1

/ف.س٦٣٦٫٠٨٨٤٢ /
٥٦٧٨٠

فسیولوجیا إدرار اللبن ر.سمیث، قیرل ١٩٩٢2

/ ٥٦٧٨٩أ . أ ٥٨١٫٢ /  امراض النبات   جورج، اجریوس  ١٩٩٤4

/ ٥٦٨٣٦ا.ا٦٣٢٫٧ / افات المخازن الحشریة والحیوانیة وطرق مكافحتھا
فى مصر والدول العربیة االخرى 

ابراھیم سلیمان عیسى  ١٩٩٥2

/٥٦٧٩٠و.ب٦٣٢ / الوجیز فى امراض العنب  بیرسون ، روجر ١٩٩٦6

/ ٥٦٨٧٠م.ر٦٣٦٫٠٨٩ / االمراض التى تنتقل من الحیوان الى االنسان ربیع السید صالح حسین ١٩٩٧1

/ ٥٦٧٩٢م.ا٠٢٧ / المعنى االجتماعى للمكتبة أحمد انور عمر ١٩٩٧1

/ ٥٦٨٤٧د.ف٣٦٣٫٧ / دورة السموم والملوثات البیئھ فى مكونات النظام
البیئى 

فتحى عبدالعزیز عفیفى ٢٠٠٠2

/ ٥٦٨٤٨ت.ف ٣٦٣٫٧٣٨ / التحلیل الدقیق لمتبقیات السموم والملوثات البیئیة فى
مكونات النظام البیئى

فتحى عبدالعزیز عفیفى ٢٠٠٠1

/ ٥٦٨٠٤أ . إ ٥٩٥٫٧ /  اساسیات علم الحشرات الزنجا ، ریتشارد ج ٢٠٠١3

/ ٥٦٧٦٥ت . م ٣٣٣٫٧ /  التنمیة الزراعیة المستدامة محمود االشرم  ٢٠٠٢1

/ ٥٦٨٦٣ك.و٣٠٢٫٣ / كیفیة بناء فرق عمل فعالة   .أ.ویالن، سوزان  ٢٠٠٢2

/ ٥٦٧٩٧م .م ٦٣٢٫٩٥ /  محاوراستراتیجیة للحد من مشاكل واضرارالمبیدات
واالفات

محمد السعید صالح الزمیتى ٢٠٠٣3

/٥٦٨٦٦ا.م٥٥٢٫٠٢٢ / االطلس الملون للصخور والمعادن فى القطاعات
الرقیقة

س.و،ماكنزى ٢٠٠٣1

/ ٥٦٧٧١ت . ع ٦٦٠٫٦٥/  التقانات الحیویة من االلف الى الیاء Bains , William ٢٠٠٤1

/٥٦٨٦٤ا.م٦٥٨٫٤٧ / االمن وادارة أمن المؤتمرات محمد غالب بكزادة ٢٠٠٤1

/ ٥٦٧٨٢ف.ع٦١٥٫٨٥٤ / الفاكھة والخضراوات والحبوب فى التراث العربى
واالسالمى

عبدالحمیدعبداهللا محمد ٢٠٠٤1

/ ٥٦٨٦٢ك.د٦٥٨٫٤٠٩٢ / كیف تصبح استشارى ناجح فى مجال تكنولوجیا
)I-T(المعلومات 

ریمنى،دان ٢٠٠٤1

/٥٦٧٧٢ت . ص ٦٣٤٫٦٢/  تربیة نخیل البلح صبحى سلیمان ٢٠٠٥1

/ ٥٦٨٦٩ف.ج٦٣٦٫١٠٨ / فیزیولوجیا التناسل الخیلى االنسال وادارة
االستبطالت

مینا ث،ج دیفیز موریل ٢٠٠٥1

/ ٥٦٨٦٧م.ع٦٣٢٫٧ / المكافحة الحیویة للحشرات على بن محمد السحیبانى ٢٠٠٥1



مكتبة ومركز معلومات كلیة الزراعة جامعة القاھرة

٢٠١١المكتبة ٢٠١١  ، كتب عربى معرض   نتیجة البحث عن الموضوع  

amr إسم المستخدم : 

رقم الطلب   العنوان   إسم المؤلف   األوعیة المتاحةتاریخ النشر  

/ ٥٦٨٦٥ا.س٣٥٢٫٣٨ / االدارة االلكترونیة وافاق تطبیقاتھا العربیة سعد غالب یاسین ٢٠٠٥1

/ ٥٦٨٦٨ع.ح٥٩٧ / علم االسماك حمود بن فارس القحم البلوى ٢٠٠٥4

/٥٦٧٨٥ت.ع٣٦٣٫٧ / ثمن المدنیة:تلوث البیئة على زین العابدین عبد السالم ٢٠٠٥1

/٥٦٨٦١ا.د٣٨٤٫٣ /  االدارة االلكترونیة  دودج، إیان ٢٠٠٦1

/ ٥٦٨٥٨ا.ع٣٦٣٫٧٣ / االمن البیئى عبدالوھاب رجب ھاشم بن صادق ٢٠٠٦1

/٥٦٧٦٠ن . ل ٦٦٤٫٠٧/  نظم الجودة الحدیثة فى مجال التصنیع الغذائى لطفى فھمى حمزاوى ٢٠٠٦1

/ ٥٦٨٣٧م.ز٦٤٨٫٧ / المرشد فى مكافحة افات المنازل و الصحة العامة زیدان ھندى عبد الحمید ٢٠٠٦3

/ ٥٦٧٦٦ع . ف ٦٣٢٫٨ /  علم الفیروسات النباتیة فكرى جالل محمد فھمى   ٢٠٠٦1

/ ٥٦٧٦٧س .ل٦٦٤ /  سالمة الغذاء لطفى فھمى حمزاوى ٢٠٠٦1

/ ٥٦٨٣٣ م.ط  ٦٣٧٫١ / الموسوعة المصورة فى تقنیات صناعة االلبان
ومنتجاتھا

طارق مراد النمر ٢٠٠٧1

/ ٥٦٧٤٣م.ز٦٣٢٫٩٥/  مبیدات التربة الزراعیة زیدان ھندى عبد الحمید ٢٠٠٧1

/ ٥٦٨٤٥ص.ع٦٥٨٫٤٠٥٦ / الصحافة وادارة االزمات عادل صادق محمد ٢٠٠٧1

/ ٥٦٧٨٣ا.ه٦٣٨٫١٦ / اعجاز رافع السماوات فى خلق الكائنات النحل ھانى عبد الحمید عبد السمیع ٢٠٠٧1

/ ٥٦٨٥٣م.م٠٢٥٫٣٤ / المیتاداتا وفھرسة المصادر االلكترونیة محمد فتحى عبد الھادى ٢٠٠٧1

/ ٥٦٧٦١ت . ى ٦٦٤ /  تكنولوجیا التصنیع الغذائى والمشروعات الصغیرة یحى على الدین حماد ٢٠٠٧1

/ ٥٦٨١٥ب.م٣٠٤٫٩٦٢/  البیئة المصریة محمد عطیة محمد ٢٠٠٨1

/ت . ص ٦٣٦٫٦٩٤ / 
٥٦٧٧٥

تربیة وانتاج النعام صبحى سلیمان ٢٠٠٨1

/ ٥٦٨٠٣ب.م٠٠١٫٤٢٣/  قاموس البحث العلمى مصطفى زاید ٢٠٠٨1

/ ٥٦٧٨٤ف.ا٦٣٤٫٦ / الكاكاو-الشاى - فاكھة الفقراء البن الفرید عدلى توفیق ٢٠٠٨1

/ ٥٦٨٥١ك.ج٠٢٦/  الجزء+الجزء االول(كیف تؤسس مكتبة رقمیة
)الثانى

جان ھـ.ویتن ٢٠٠٨2

/ ٥٦٨٢٩ع.ا٦٣٢٫٦ / عالم النیماتودا أحمد أحمد عثمان ٢٠٠٨2

/ ٥٦٧٦٩ا . ع ٥٩١٫٥ /  اساسیات عامة فى سلوك الحیوان عزیزة محمد فؤاد الشرابى ٢٠٠٨1

/ ٥٦٨٠١ا .ا٠٠١٫٤٢/ اصول البحث العلمى ومناھجھ أحمد بدر ٢٠٠٨1

/ ٥٦٧٩٤م.م٦٣٢٫٩٥٤ / مبیدات الحشائش محمد السعید صالح الزمیتى ٢٠٠٨1
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٢٠١١المكتبة ٢٠١١  ، كتب عربى معرض   نتیجة البحث عن الموضوع  

amr إسم المستخدم : 

رقم الطلب   العنوان   إسم المؤلف   األوعیة المتاحةتاریخ النشر  

/٥٦٨٦٠ا.ب٦٥٨٫٤٠٥٦/ ادارة المخاطر واالزمات واالمن ب.ادوارد.د.بورودزیكس ٢٠٠٨1

/ ٥٦٧٩٥ا .ر٣٥٤٫٥ /  اساسیات التقییم المالى واالقتصادى للمشروعات
الزراعیة

ریاض السید احمد عماره ٢٠٠٨1

/٥٦٧٥٧ا . م ٦٣٣ /  اختبارات تعریف وحمایة اصناف المحاصیل الحقلیة
الجدیدة

محمد عبدالستار احمد ٢٠٠٨1

/ ٥٦٧٥٨ط . ش ٦١٥٫٥٣ /  الطب التكمیلى بالعالج العشبى للنباتات الطبیة
والعطریة

الشحات نصر ابوزید ٢٠٠٨1

/ ٥٦٧٥٩ا . ى ٦٣٥/  اختبارات تعریف وحمایة اصناف محاصیل الخضر
الجدیدة

یونس بیومى احمد الورقى ٢٠٠٨1

/ ٥٦٧٧٧م .ھـ٦٦٤٫٩/ المبادىء االساسیة لصحة اللحوم ھشام الطاھر النعاس ٢٠٠٨1

/٥٦٧٦٣ع . ف ٦٣٥٫٨ /  عیش الغراب فكرى جالل محمد فھمى   ٢٠٠٨1

/ ٥٦٨٠٨     ط.ش٦١٥٫٥٣ /  الطب التكمیلى بالعالج العشبى من النباتات الطبیة
والعطریة

الشحات نصر ابوزید ٢٠٠٨1

/٥٦٨١٠ا.ا٠٠١٫٤٢ / اصول اعداد ونشر البحوث والرسائل العلمیة أحمد عبدالمنعم حسن ٢٠٠٨3

/٥٦٧٥٢س.ع٦١٥٫٩/ السموم واالنسان بین الضرر واالمان عالءالدین بیومى عبدالخالق ٢٠٠٩1

/٥٦٧٥٣س.ع٦١٥٫٩/ السموم واالنسان بین الضررواالمان عالءالدین بیومى عبدالخالق ٢٠٠٩1

/ ٥٦٧٧٣خ . ى ٦٤١ /  الخدمة الغذائیة بین النظریة والتطبیق یحى على الدین حماد ٢٠٠٩1

/ ٥٦٧٧٨ م.ب٦١٣٫٢٠٣ / الموسوعة العالمیة للتغذیة مارك،بریكلین  ٢٠٠٩1

/ ٥٦٧٧٩ا.ص٦٣٦٫٦٩٤ / انتاج النعام صالح الدین أبو العال ٢٠٠٩1

/ ٥٦٧٨١ت.م٦٣٦٫٩ / تربیة االرانب مصطفى فایز ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨٤٦ا.ع٣٣٨٫١ /  االزمة الغذائیة العالمیة عبدالقادر رزیق المخادمى ٢٠٠٩1

/ ٥٦٧٥٥ا.ح٦٣٦٫٢٩٥ / االبل حمدى محمد قندیل ٢٠٠٩3

/ ٥٦٧٩١ا .ع٥١٩٫٥/ االحصاء الحیوى وتصمیم التجارب عبدالحلیم عشماوى ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨١١ت . م ٦٣٩٫٣٧٧ /  تربیة البلطى النیلى فى المزارع السمكیة محمد شھاب ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨٥٧ا.ر٠٢٩٫٧/  استرجاع المواد غیر النصیة على شبكة االنترنت رحاب فایز أحمد سید ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨٠٢غ.م٦١٣٫٠٤٣٨/  الغذاء الصحى للمسنین منى محمد حسین ٢٠٠٩1

/ق .ع٦٣٦٫٠٨٩٠٣ / 
٥٦٧٩٣

عربى-القاموس البیطرى انجلیزى عبدالخالق رمضان الشیخ ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨١٧غ.ز٣٦٣٫١٧/  غش المبیدات زیدان ھندى عبد الحمید ٢٠٠٩1
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٢٠١١المكتبة ٢٠١١  ، كتب عربى معرض   نتیجة البحث عن الموضوع  

amr إسم المستخدم : 

رقم الطلب   العنوان   إسم المؤلف   األوعیة المتاحةتاریخ النشر  

/ ٥٦٨٥٦ت.و٠٢٥٫٣١٦ / تنظیم المعلومات على الشبكة العنكبوتیة العالمیة جونز،واین ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨٣٤  ك.ع ٣٦٣٫٧ / الكیمیاء الخضراء عماد صبرى شاكر ٢٠٠٩2

/ ٥٦٧٥٦ت . ى ٦١٣٫٢٨/  التثقیف الغذائى یحى على الدین حماد ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨١٣ن .س٦٣١٫٧/  نظم الرى المتطور سمیر محمد اسماعیل ٢٠٠٩1

/ ٥٦٧٩٦ا .ح٦٥٨٫٠٤/  اساسیات النجاح فى ادارة المشروعات حمدى ابوالنجا ٢٠٠٩1

/ ٥٦٧٦٤م . م ٦٣٤٫٣/  الموالح مصطفى عاطف الحمادى ٢٠٠٩1

/ ٥٦٨٠٧    ف . ا ٦١٢٫٠١٥ /  الفیتامینات والتغذیة أحمد عبداهللا ثابت ٢٠١٠1

/ ٥٦٧٧٤ت . م ٥٨٩٫٩ /  التنوع المیكروبى وتطبیقاتھ محمود محمد عوض اهللا السواح ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٤٩ع.ح٥٨١٫١٣/  العینات النباتیة حمدى ابراھیم محمود ابراھیم ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٥٠ا.ص٦١٦٫٢٠٣ / انفلونزا الطیور وانفلونزا الخنازیر صبحى سلیمان ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٠٩ت.م٣٠٧٫١٤ / تخطیط وتمویل التنمیة محمد محمد الماحى ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٥٤ك.ا٠٧٠٫٥٠٢٨٥ / الكتاب االلكترونى أحمد فایز أحمد سید ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٥٥د.م٠٢٥٫٣١٦ / الدلیل العملى لفھرسة الدوریات والمصادر المستمرة
 الببلیوجرافیة٢١االخرى فى صیغة مارك

محمد عبدالحمید معوض ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٠٠ت .ع٦٣٦٫٠٨/  تقویم جودة تعلم إنتاج وتحسین حیوانات اللحم عمر یسرى عبداهللا ٢٠١٠2

/ ٥٦٧٩٩م.س٦٦٤ / موسوعة التصنیع الغذائى سعد احمد حالبو ٢٠١٠4

/ ٥٦٨٢٥م.ا٦٣٢٫٩٥ / المبیدات الخضراء والمكافحة االمنة لالفات ابوشبانة مصطفى عبدالرحمن ٢٠١٠3

/ ٥٦٨١٢ج . م ٣٣٨٫٥/  الجدوى االقتصادیة للمشروعات محمد محمد الماحى ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٢٣ا .ا٦٣٧ / اساسیات علوم االلبان اعضاء ھیئة التدریس ٢٠١٠2

/ ٥٦٨٣١ح.ا٣٠٥٫٤ / احتیاجات ومشكالت المرأة الریفیة ابراھیم عبد الھادى محمد الملیجى ٢٠١٠2

/ ٥٦٨٥٩م ٠ز٦٣٢٫٩٥٤ /  المعالجة الحیویة للتخلص من بقایا ومخلفات
المبیدات فى المكونات البیئیة

زیدان ھندى عبد الحمید ٢٠١٠2

/ ٥٦٧٦٢م . م ٦٣٢٫٩ /  المبیدات الحیویة المیكروبیة محمود محمد عوض اهللا السواح ٢٠١٠1

/ ٥٦٧٦٨م . ع ٦١٥٫٥٣٠٣ /  معجم النباتات واالعشاب الطبیة عامر النجار ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٢٧م .ا٦٣٢٫٩٥ /  المبیدات الخضراء و المكافحة االمنة لالفات ابوشبانة مصطفى عبدالرحمن ٢٠١٠3

/ ٥٦٨٠٦     خ.م٦١٥٫٣٢ / الخضروات محمد احمد عبدالفتاح مصطفى ٢٠١٠1
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/ ٥٦٨١٤ع.ا٣٣١٫٣١/  عمالة االطفال ابراھیم عبد الھادى محمد الملیجى ٢٠١٠1

/ ٥٦٨٤٢ت.ا٣٣٣٫٧٣٦ / Desertification=التصحر اسامة حسین شعبان ٢٠١١1

/ ٥٦٨٤٣ج.ا٦٣٤ / انتاج الفاكھة فى االراضى الصحراویة حمدى ابراھیم محمود ابراھیم ٢٠١١1

/ ٥٦٨٤٤ف.ا٦١٦٫٨٥٢٢٥ / الفوبیا ٠ارثر. بیل  ٢٠١١1

/ ٥٦٨١٦ا.س٦٣١٫٨٧/  االسمدة العضویة واالراضى الجدیدة سامى محمد شحاتة ٢٠١١1

/٥٦٨٤٠م . م ٦٣٢٫٧/  مقدمة فى السیطرة على االفات الحشریة .روبرت ل، میتكاف  ٢٠١١2
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