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  2015 مسعد أبو الديار  Dyscalculiaدليلك إلى صعوبات الرياضيات  17

  2014 مسعد أبو الديار  تدريس األطفال المعسرين قرائيا دليل المعلم  18

  2017 محمود يعقوبى  مبادئ المنطق الصوري القديم والحديث  19

  2017 محمد يونس هاشم  المدارس الفلسفية وجدلية النقل والعقل والمصلحة  20

  2017 محمود يعقوبى  معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر األعالم  21

  2017 محمود يعقوبى   مجلد –المنطق وتاريخه من أرسطو إلى راسل  22

 –األبعاد االجتماعية لظاهرة تشرد األطفال خطورة أطفال الشوارع ( األسباب  23
  2017 فوزية محمود النجاحى   الحلول وسبل العالج ) –المشاكل 

  2017 فاطمة فوزي  مكانة المرأة في المشاركة المجتمعية إنسانية المرأة  24

  2017 عامر مصباح  التنشئة االجتماعية واالنحراف االجتماعي  25

التأمين والضمان االجتماعي ( االستثمار والبيئة المستدامة ) دراسة في ضوء الزكاة  26
  2017 إبراهيم سليمان عيسى  في تنمية المجتمع 

  2016 على جالل الدين  األسس الفسيولوجية للتربية البدنية التعلم الحركي  27

  2016 رمضان أبو حطب  اللياقة البدنية أسرارها ومشاكلها  28

  2016 سعاد عبد العزيز  دور التربية الموسيقية في عالج األطفال ذوى االحتياجات الخاصة ت 29

30 
 العلمية- علم النفس – العقود –سلسلة الترجمة الحديثة في شتى المجاالت ( القانون 

 الترجمة الدولية المعتمدة لدى األمم – وهى للطالب والمدرب المحترف – فلسفة –
  جزء 3 –المتحدة 

  2014 إبراهيم السيد الخضري 
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  2016 محمد حسنين هيكل   مجلد ت –قناة السويس التاريخ والمصير والوعد  31
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answers

Shaskol' skaya 
M. P. 2013

12 Nanomaterials for environmental 
protection Kharisov, B. john wiley 

& sons ltd 2015

13 Improvement measures of urban thermal 
environmer

Takebayashi, 
H.

springer- 
verlag 2016

14 Power system protection basics Youssef, O.A.S safeer 2016

15 Renewable motor fuels: the past-the 
present & the …

Brownstein, 
A.M.

butterwort
h-

heinemann 
2015
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16 Batteries for electric vehicles: materials 
and electrocl Berg, H. cambridge 

university 2015

17 A Textbook of extension education Barman 2011

18 Integrated design and construction Harding, C. wiley- 
blackwell 2015

19 Sustainable solid waste management: a 
systems eng… Chang, N. B. john wiley 

& sons ltd 2015

20 Solid and liquid waste management: 
waste to wealth Rajaram 2016

21 Fundamentals of surveying 2ed Roy 2016

22 surveying 7ed bannister 2016

23 GPS Satellite surveying 3ed Leick 2016

24 Textbook of surveying Rao 2015

25 Higher surveying 3ed Chandra 2015

26 Fundamentals of surveying and levelling Subramanian 2014

27 Highway engineering 7ed Wright 2016

28 Principles, practice and design of  
Highway engineering Sharma 2016

29 Principles of pavement design, 2ed Yoder 2016

30 Transportation engineering Upadhyay 2015
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31 Transportation systems reliability and 
safety Dhillon 2015

32 Railway engineering 2ed Chandra 2015

33 Introduction to tunnel construction Chapman 2015

34 Operations research, principles and 
practice 2ed Ravindran 2016

35 Statistics for engineering and sciences 6ed Mendenhall 2016

36 Handbook of design and analysis of 
experiments Dean 2015

37 Hydrogen production and remediation of 
carnon pollutants Lichtfouse 2015

38 Concrete, microstructure, properties and 
materials 4ed Mehta 2015

39 Design of steel structures 3ed Duggal 2016

40 Building materials Bhavikatti 2015

41 Building and construction materials, 
testing and quality control Gambhir 2015

42 Principles of sustainable energy systems 
2ed Kreith 2013

43 Computational introduction to digital 
image processing Mcandrew 2016

44 Microbiologylippincotts illustrated 
reviews series Harvey, R. A.

lw&w 
lippincott 

wil
2013

45 Data communication and networks Trivedi 2016
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46 Introduction to mechatronics and 
measurement systems 4ed Alciatore 2016

47 Mechartronics: integrated mechanical 
electronic systems + CD

Ramachandra
n 2016

48 Orthopedics: preparatory manual for 
undergraduates(questions-answers) Upadhyay 2014

49 Gas turbine emissions Lieuwen 2013

50
Geometrical foundations of continuum 
mechanics: an application to first and 
second elasticity and elasto plasticity

Steinmann 2015

51 An Exploration of dynamical systems 
and chaos Argyris 2015

52 Mechanical vibrations and industrial 
noise control Lasithan 2014

53 Thermodynamics kept simple: a 
molecular approach Kjelllander 2016

54
Statistical Thermodynamics: 
understanding the properties of 
macroscopic systems

Cornelius 2015

55 Molecular engineering Thermodynamics Pablo 2014

56 CAD / CAM, concepts and applications Alavala 2016

57 CAD / CAM / CIM 4ed Radhakrishna
n 2016

58 Engineering mechanics of solids 2ed Popov 2015

59 Engineering mechanics of deformable 
solids: a presentation with exeecises Govindjee 2013

60 Mechanical properties of materials Pelleg 2013
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61 Engineering materials: properties and 
selection 9ed Budinski 2016

62 Phase transformation in materials Sharma 2014

63 Powder metallurgy, science, technology 
and application Angelo 2015

64 A Textbook of engineering materials and 
metallurgy Singh 2015

65 Welding technology and design 3ed Radhakrishna
n 2016

66 Standard boiler room questions and 
answers 3ed Elonka 2014

67 Heating, ventilating and air conditiong: 
analysis and design 6ed Mcquiston 2016

68 Marine diesel engines Ayub 2015

69 Basic manufacturing prcesses 3ed Singh 2015

70 Micro and nano fabrication: tools and 
processes Gatzen 2015

71 Robot dynamics and control Spong 2016

72 A Textbook on industrial robotics 2ed Hegde 2015

73 Industrial engineering and production 
management Telsang 2015

74 Jet propulsion: a simple guide to the 
aerodynamics and thermodynamic… 3ed Cumpsty 2015

75 Smart structures theory Chopra 2014
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76 Horse (eyewitness) paperback DK 2016

77 Modern animal biotechnology A. S. verma 2016

78 Animal studies: experimental procedures G saravanan 2013

79 Animal cancer, trends in diagnosis, 
treatment and management Somvanshi 2015

80 Equine reproductive physiology, 
breeding and stub management 4ed Moral 2015

81 Clinical medicine of the dog and cat 2ed Schaer 2010

82 Equine pathology Rooney 2015

83 Veterinary pathology  7ed Sastry 2010

84 Veterinary parasitology: self assessment 
colour review Elsheikha 2013

85 Fishery management Misra 2016

86 Fish pathology 4ed Roberts 2016

87 Fisheries and aquaculture Gupta 2015

88 Poultry diseases, diagnosis and treatment 
4ed Chauhan 2016

89 Rabbit medicine and surgery Keeble 2016

90 Microbiology handbook of meat products Fernandes 2017
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91 Food microbiology Khardori 2016

92 Nutritional biochemistry Sharma 2015

93 Economics of water management in 
agriculture Bournaris 2015

94 Marketing of agriculture products 9ed Kohls 2014

95 Extension education new horizons Vasantha 2012

96 Extension communication management 
8ed Ray 2012

97 Farm machinery 12 ed Culpin 2016

98 Farm power and machinery management 
10ed Hunt 2013

99 Plant anatomy Pandey 2016

100 Molecular methods in plant disease 
diagnostics: principles and protocols Boonham 2016

101 The evolution of plants 2ed Willis 2014

102 Landscape theory in design Herrington 2016

103 Weed science: principles and applications 
3ed Anderson 2015

104 Textbook of field crops Mukund 2015

105 Genetics, genomics and breeding of 
peanuts Mallikarjuna 2014
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106 Modern fruit production Baruah 2017

107 Environmental horticulture: science and 
management of green landscape Cameron 2016

108 Handling, transportation and storage 
fruits and vegetables, 2vols Ryall 2014

109 A Textbook of food production 
foundation Shandilya 2016

110 Basic fermentation technology Reddy 2016

111 Food processing, management and 
nanotechnology Chauhan 2016

112 Basic food science and technology Reddy 2015

113 Soil testing , laboratory manual and 
question bank Apparao 2016

114 Soil physics 2ed Ghidyal 2015

115 Principles of soil chemistry 4ed Tan 2013

116 Irrigation and water power engineering Das 2016

117 Irrigation water management: principles 
and practice 2ed Majumdar 2016

118 Irrigation engineering Raghunath 2016

119 Water dynamics in plant production 2ed Ehlers 2016

120 Insect physiology and biochemistry Nation 2016
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121 Poultry sciences and practices: a textbook Ghosh 2015

122 Rabbit behaviour: health and care Buseth 2015

123 Beef cattle production systems Herring 2014

124 Laboratory manual of microbiology and 
biotechnology Aneja 2016

125 Textbook of microbiology 5ed Arora 2016

126 Nesters microbiology: a human 
perspective 8ed Anderson 2016

127 Microbiology: an introduction 12ed Tortora 2016

128 Review of medical microbiology and 
immunology 14ed Levinson 2016

129 Big data analytics Kulkarni 2016

130 Cloud computing for dummies Hurwitz 2016

131 Big data and analytics + CD Acharya 2016

132 Android 6 for programmers: an app-
driven approach 3ed Deitel 2016

133 Introducyion to data mining and soft  
computing techniques Murthy 2015

134 Software quaity assurance testing and 
metrics Basu 2015

135 Cloud computing and software services: 
theory and techniques Ahson 2015
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136 Analysis and desnign of information 
system 3ed Rajaraman 2016

137 Coding with javascript for dummies Minnick, C. john wiley 
& sons ltd 2016

138 Java programming for android 
developers for dumm Burd, B. john wiley 

& sons ltd 2016

139 Data analysis in the cloud Talia, D.
elsevier 
Science 

Pulishing
2015

140 Social big data mining Ishikawa, H. crc press 
inc 2015

141 Data analysis 2016: models and 
algorithms for intell Runkler, T. A. springer- 

verlag 2016

142 Big data analytics in the social and 
upiquitous conte Atzmueller, M. springer- 

verlag 2016

143 Data mining and data warehousing Udit agarwal 2016

144 Machine learning refined: foundations, 
algorithms and applications hardcover Jeremy watt 2016

145 Object-oriented data structures using 
java Nell dale 2017

146 Requirements writing for system 
engineering Koelsch, G. Apress 2016

147 Developing interractive teaching and 
learning using… Hennessy, S. mcgraw-

hill 2014

148 Dealing with difficult teachers third 
edition Whitaker, T. taylor & 

francis 2015

149 How to teach adults: plan your class 
teach your… Spalding, D john wiley 

& sons ltd 2014

150 How to design and evaluate research in 
education Fraenkel, J. R. mcgraw-

hill 2015
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151 Research design and methods: a process 
approach Bordens mcgraw-

hill 2014

152 Research methods-design & analysis-
global edition

Christensen, 
L. B.

pearson 
education 

limited
2015

153 The skillful teacher: on technique trust 
and respon

Brookfield, S. 
D.

john wiley 
& sons ltd 2015

154 Leading 21st-century schools: harnessing 
technology Schrum, L.

sage 
publication

s inc
2015

155 A-Z of inclusion in early childhood Dickinson, M. mcgraw-
hill 2014

156 Workbook for texbook of basic nursing 
11ed Rosdahl 2017

157 Handbook of medicine for nurses Panda 2016

158 Psychology for nurses 3ed Anand 2015

159 A comprehensive manual of pediatric 
nursing procedures Kavitha 2015

160 FUNdamentals of mental health nursing 
4ed Gorman 2015

161 Textbook of pediatric nursing Varghese 2015

162 Becoming a midwife 2ed Mander 2014

163 Study guide for wong's essential of 
pediatric nursing, 10th edition Hockenberry 2017

164
Understanding psychology for nursing 
students(transforming nursing practice 
series

Jan de vries 2017

165 Essential clinical skills for nurses: step by 
step

Catherine 
delves-yates 2015
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166 Nclex-pn Q&A plus revised reprint 
Lippincott 
williams 
wilkins

2016

167
Essentials of nursing research: 
appraising evidence for nursing practice, 
international 9th edition

Denise F. polit 2017

168 Leadership roles and management 
functions in nursing 

Bessie 
L.marquis 2017

169 Textbook of psychiatric nursing Konnur rajesh 
G 2016

170 Understanding drug use and abuse: a 
global perspective

Benjamin P. 
bowser 2014

171 Turning your down into up: a realistic 
plan for healing from depression

Jantz gregory 
L. 2013

172 Essentials of practical biochemistry Srivastava 2014

173 Introduction to biochemistry and 
metabolism Anandhi 2014

174
Chemistry, biochemistry and biology of 1-
3 beta glucans and related 
polysaccharides

Bacic 2009

175 Analytical chemistry Kautilya, 
suresh 2016

176 Applications of spectroscopy K. sonamuthu 2010

177 Biochemistry: the molecular basis of life, 
international sixth edition Trudy mickee 2017

178 Clinical biochemistry: questions and 
anawers

Veena singh 
ghalaut 2015

179 Enzymes and enzyme technology
Anil kumar 
and sarika 

garg
2015

180 Eureka:  biochemistry metabolism Andrew 
davison 2015
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181 Handbook of biochemistry and nutrition 
for nursing and allid health students

Shivananda 
nayak B 2015

182 Organic chemistry Verma, vijay 2016

183 Safety-scsle laboratory experiments for 
chemistry for today

Seager / 
Slabaugh 2014

184 Textbook of physical chemistry 
(quantum chemistry & electrochemistry) Lahiri 2017

185
Basic pharmacokinetics and 
pharmacodynamics: an integrated 
textbook and computer simulations

Sara E. 
Rosenbaum 2017

186 Pharmaceutical calcutations Ashutosh kar 2013

187 Health education & community 
pharmacy N. K. Jain 2015

188
Drug information handbook: a clinically 
relevant resource for all healthcare 
professionals

Lexicomp 2015

189 Experimental pharmacognosy: for 
students of B pharm and M pharm Nema 2017

190 pharmacognosy: practical notebook for 
first year diploma in pharmacy Sharma 2017

191 pharmacognosy: fundamentals, 
applications and strategies Badal 2017

192 Pharmaceutical biotechnology Vyas 2016

193 Pharmaceutical microbiology I Sheth 2015

194 Oxford handbook of clinical immunology 
and allergy Spickett, G. oxford 

university 2013

195 Microbiology: laboratory manual Cappuccino, J.
pearson 

education 
limited

2014
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196 Oxford handbook of clinical pharmacy Wiffen, P. oxford 
university 2014

197 Crash cours anatomy Seenhouse, L.
elsevier 
Science 

Pulishing
2015

198 Gene control Latchman, D. 
S.

taylor & 
francis 2015

199 Clinical applications of PCR 2016 Luthra, R. springer- 
verlag 2016

200 Lecture notes: immunology Todd, I. john wiley 
& sons ltd 2015

201 Forensics for dummies Lyle,D. P. john wiley 
& sons ltd 2016

202 Pediatric infectious disease: a practically 
painless re… Houser, C. M. springer- 

verlag 2015

203 Lecture notes: respiratory medicine Bourke, S. J. john wiley 
& sons ltd 2015

204 Parsons diseases of the eye 22/ed Tandon, R. elsevier*** 2015

205 Fundamentals of pediatric orthopedics Staheli, L. T. lippincott 
williams 2016

206 Abdominal x-rays for medical Clarke, C. john wiley 
& sons ltd 2015

207 Robbins and cotran atlas of pathology Klatt, E. saunders 2015

208 Oxford handbook of oncology Cassidy, J. oxford 
university 2015

209 Lecture notes: oncology Bower, M. john wiley 
& sons ltd 2016

210 Handbook of critical and intensive care 
medicine 2016 Varon, J. springer- 

verlag 2016
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211 Fundamentals of texicology Pandey 2012

212 Grants atlas of anatomy 14ed Agur 2017

213 Human anatomy 7ed Marieb 2016

214 Lasers and related technologies in 
dermatology Geronemus 2013

215
Complications in vascular and 
endovascular surgery: how to avoid them 
and how to get out of trouble

Earnshaw 2012

216 The complete human body hardcover Alice Roberts 2016

217 Diagnosing in cardiovascular chinese 
medicine

Anika Niambi 
Al-shura 2014

218 Encyclopaedia of forensic science Ashok Kumar 2015

219 Oxford handbook of obsterics and 
gynaecology (oxford medical handbooks)

Collins Sally; 
Arulkumaran 2013

220 Orthopedics: preparatory manual for 
undergraduates(questions-answers) Upadhyay 2014

221 The short textbook of pediatrics Surja Gupte 2016

222 Lie group liie algebras and 
representations Hall springer- 

verlag 2015

223 Real analysis via sequences and series Little, C. springer- 
verlag 2015

224 Nonlinear dynamics and quantum chaos Wimberger, S. springer- 
verlag 2014

225 Discrete mathematics for computer 
scientists and… Mott pearson 

education 2015
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226 Parabolic equations in biology: growth 
reaction… Perthame, B. springer- 

verlag 2015

227 The good earth: introduction to earth 
science Steer, D. mcgraw-

hill 2015

228 Dynamic earth Christiansen, 
E. H.

Jones and 
bartlett 2015

229 Earthquake phenomenology from the 
field Wu, z. springer- 

verlag 2014

230 Radar meteorology: principles and 
practice Fabry, F. cambridge 

university 2015

231 Introduction to mineralogy and petrology Haldar, S. K.
elsevier 
Science 

Pulishing
2014

232 Geofuels: energy and the earth Carroll, A. cambridge 
university 2015

233 Sustainable living with environmental 
risks Kaneko, N. springer- 

verlag 2014

234
oral surgery for undergraduates & 
general practitioners principles of oral 
surgery

fernando sole 
besoain

oral 
surgery 2013

235 textbook of conventional fixed partial 
dentures prabhu pathology 2014

236 science dental materials: clinical 
applications 2e (pb) bhat v. shama dental 

materials 2014

237 stewart's clinical removable partial 
prosthodontics, fourth edition

and charles f 
defreest

quintessenc
e india 2014

238 fundamentals of fixed prosthodontics, 
fourth edition

herbert t. 
shillingburg

quintessenc
e india 2014

239 textbook of preventive and community 
dentitry: public health dentistry 3ed john _____ 2017

240 woelfels dental anatomy 9ed scheid _____ 2017
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241 anatomy for dental medicine 2ed baker _____ 2015

242 foundations of dental technology, 
anatomy and physiology hohmann _____ 2014

243
fundamentals of periodontal 
instrumentation and advavced root 
instrumentation 8ed

gehrig _____ 2017

244 McCrackens removable partial 
prosthodontics 13ed carr _____ 2016

245 pre-clinical prosthodontics reddy _____ 2015

246 solved question papers in dental materials rao _____ 2016

247 oral and maxillofacial surgery newlands, c. oxford 
university 2014

قسم التزويد
المدير العام

اجمالي الكتب والمراجع االجنبية المطلوب شراؤها للمكتبة المركزية (247) عنوان
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