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            716إصدارات دار نشر ورد المنى   
  أطمس لالستيراد والتصدير 

 878                      85567447ت    
 األقالم الهادفة لمنشر والتوزيع 
        77، 57              71146678577ت   
                            787جذور لمنشر 
  71116741848الجمل لمنشر والتوزيع ت 

     81 ،84 ،88 
                       744الحضرى لمطباعة 
 دار اإلبداع لمنشر والتوزيع 
  588، 848، 71      71778748855ت  
 دار اإلحسان لمنشر والتوزيع 
 78 –78                  88455777ت   
                         855دار أخبار اليوم  
   دار األدهم لمنشر والتوزيع 
 86                   71787175887ت   
   دار اإلسالم لمطباعة والنشر 
 56                   71888515757ت   
 دار أفتار لمطباعة والنشر 
        868                   71861171877ت  
   دار اكتب لمنشر والتوزيع 
، 144، 87            71155448446ت   

711 ،714 ،857 ،757 ،871 ،577 
              717دار األلمانى لمنشر والتوزيع 
 دار األمة العربية لمنشر والتوزيع 
 557، 881                 7687877ت   

 دار األندلس الجديدة لمنشر والتوزيع 
  88 ،817 

          741، 775دار أوتاد لمنشر والتوزيع 
              787دار ببمومانيا لمنشر والتوزيع               
            574، 85دار بدائل لمطبع والنشر   
 دار البراء لمنشر وتوزيع الكتب والوسائط 
  8                          75777785ت   
  85          884158577دار البصائر ت 
 دار التعميم الجامعى لمطباعة والنشر والتوزيع 

 48 ،177 ،177 ،875 ،585 ،578 
            858، 875، 114الدار الجامعية 
          177دار الجامعيين لمطباعة والتجميد   
                   46دار الجمهورية لمصحافة   
 دار الجندى لمنشر والتوزيع 
          71888847888ت   

  875 ،887 ،787 ،788 ،777    
  دار الجوهرة لمنشر والتوزيع 
  558                    7885678814ت  
                  87دار الحرم لمنشر والتوزيع 
   دار الحكمة لمطباعة والنشر والتوزيع 
 885                      785175657ت  
                176دار الحياة لمنشر والتوزيع 
  77767718دار دلتا لمنشر والتوزيع ت 

878 ،887 
 دار السالم لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
 584، 78، 58            84878787ت   
                             174دار الشروق 

 كشاف الناشرين
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                       586دار شعمة اإلبداع 
    815دار الصحابة لمنشر والتحقيق والتوزيع                             
 دار طيبة لمنشر والتوزيع 
 88684756 –88684718ت   

51 ،155 ،876 
 دار طيبة لمنشر والتوزيع والتجهيزات العممية 
   878                       88684718ت   
                7الدار العالمية لمنشر والتوزيع              
                 5الدار العربية لمنشر والتوزيع   
 دار العموم العربية لمنشر والتوزيع 
 71158788165ت -757/ 7687877ت  

   787 ،578 
                         745دار العين لمنشر  
  دار غراب لمنشر والتوزيع 
  776                  71117761557ت   
 دار الفرسان لمنشر والتوزيع 
 18                        88411117ت   
  88648685دار الفكر الجامعى ت 

55 ،175 ،188 ،187 ،158 
        دار الفكر العربى 

1 ،88 ،77 ،175 ،177 ،154 ،155 ،
814 ،856 ،857 ،576 

               557دار القمرى لمنشر والتوزيع                              
  76     88648887دار الكتاب الحديث ت 
  87815188دار الكتاب العربى ت  

          747 ،575 
  7787578885578دار الكتب القانونية ت 

          87 ،157 ،141 
              587دار الكتب والوثائق القومية   

  دار الكممة لمطباعة والنشر 
   886، 51، 85         7178676584ت   
  دار كميوباترا لمنشر والتوزيع 
 785                  71718877761ت   
  87857557دار محمود لمنشر والتوزيع ت 

              176 ،157 ،165 
  88781847الدار المصرية المبنانية ت 

757 ،756 ،747 ،748 ،755 ،785 ،
577 ،587 

  84666766دار المعارف  ت     
88 ،747 ،577 ،575 ،517 ،516 

  71881555817دار المعرفة الجامعية ت 
61 ،876 ،857 ،851 ،517 ،515 ،

514 
  دار المها لمنشر والتوزيع 
  71717576715ت  

885 ،777 ،755 ،774 ،511              
 دار النابغة لمنشر والتوزيع 
  71755175451ت   

  871 ،857 ،571 ،518 
                757دار الندى لمنشر والتوزيع   
  دار النسيم لمنشر والتوزيع 
 71775888576ت   

877 ،787 ،746 ،751 ،781 ،575 ،
576 

  87885585دار النهضة العربية ت 
117 ،184 ،185 ،174 ،158 ،156 ،
146 ،157 ،151 ،158 ،178 ،188 ،
878 
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  77555575دار نهضة مصر لمنشر ت 
  16 ،757 ،555 

   دار الهدى لممطبوعات 
   715   71776415185 - 4465668ت  
  دار الوطن لمنشر والتوزيع 
          818، 11            718867781717ت  
  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
  74575577ت  

178 ،151 ،177 ،175 ،175 ،187 ،
187 ،188 

 دار الياسمين لمنشر والتوزيع 
  71778757664ت   

86 ،757 ،787 ،788 
   دار اليقين لمنشر والتوزيع 
     577، 581           747/ 8844851ت  
                       754، 778دارة الكرز 
  71875678756الدولية لمكتب العممية ت 

                                558     
  71888874761روافد لمنشر والتوزيع ت 

   17 ،84 ،57 ،55 ،64 ،71 ،875 
  877177841الرواق لمنشر والتوزيع ت 

  87 ،715 ،775 ،776 ،777 ،788 
  884   87847147رؤية لمنشر والتوزيع ت           
  71874571581الريم لمطباعة والنشر ت 

                             781 
               574زحمة كتاب لمنشر والتوزيع 
 الزعيم لمخدمات المكتبية والنشر 
 811، 75                  76515175ت  
                              777شركة قمته 

  778   71778858777شعمة اإلبداع  ت  
  87885565عالم الكتب ت 

 877 ،874 ،817 ،818 ،888 ،877 ،
844 ،845 ،866 

                    577العبير لمنشر والتوزيع  
  عين لمدراسات والبحوث االنسانية 
                 77761587ت   

 118 ،575 ،578 ،554 ،555 
              775، 767، 761الكرمة لمنشر 
                      75كشيدة لمنشر والتوزيع 
                                     56كنوز 
 النوارس لمدعاية والنشر 
 4                      71887878884ت  
  86748785المجمس األعمى لمثقافة ت 

185 ،867 
             184مركز إبصار لمنشر والتوزيع  
              855، 156مركز األهرام لمنشر                        
  86745485المركز القومى لمترجمة ت  

 15 ،55 ،41 ،77 ،87 ،177 ،177 ،
118 ،164 ،177 ،176 ،887 ،887 ،
877 ،857 ،847 ،861 ،865 ،518 ،
585 ،577 

 المحروسة لمنشر والخدمات الصحفية 
87 ،748               

                    178مطبعة جنوب الوادى                            
                        884مطبعة الحضرى  
                   67، 58مطبعة دار المعرفة 
                           145مطبعة رسالن                  
  7181745766مطبعة سفير ت   

    857 ،867 
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              47المعهد الدولى العالى لإلعالم 
                مقام لمنشر والتوزيع 

  47 ،745 ،767 ،777 ،785 
 77/ 5754866المكتب الجامعى الحديث ت 

167 ،174 ،178 ،181 
                158المكتب المصرى الحديث    
  87877757مكتبة اآلداب ت 

886 ،777 ،775 ،785 ،771 ،756 ،
768 

           547، 858، 58مكتبة اإلسكندرية 
  87815776مكتبة األنجمو المصرية ت 

          171 ،185 ،815 ،786 
  77    84888887مكتبة الثقافة الدينية ت     
 مكتبة دار العمم لمطباعة والنشر والتوزيع 
 71775774485ت  

  65 ،67 ،68 ،871  
   مكتبة دار الكممة لمنشر والتوزيع 
  185                       88875114ت   
               148مكتبة دار النهضة العربية 
                      155مكتبة زهراء الشرق  
               75مكتبة الصفا لمنشر والتوزيع 
           171المكتبة العالمية لمنشر والتوزيع   
                  854، 855مكتبة عبد الدايم  
            888المكتبة العبير لمنشر والتوزيع          
                 66مكتبة قباء لمنشر والتوزيع  
                               4مكتبة قضب  
  مكتبة نانسى 
 71775878547 –88577447ت  

77 ،878 ،856 ،558 

    مكتبة الوفاء القانونية 
 71777677788 –74575577ت   
 48 ،47 ،45 ،44 ،45 ،56 ،68 ،67 ،

65 ،76 ،85 ،87 ،171 ،117 ،115 ،
115 ،116 ،117 ،187 ،186 ،175 ،
178 ،147 ،147 ،145 ،144 ،157 ،
168 ،167 ،841 ،867 ،868 

  87816567مكتبة وهبة ت 
 17 ،18 ،17 ،74 ،57 ،817 ،571 

                          874المنار لمطباعة 
  885         5767777منشأة المعارف ت 
                       847المهندس لمطباعة 
 مؤسسة طيوف 

 877 ،774 ،718 ،786 ،755 ،768  
           مؤسسة عالم الرياضة لمنشر 
 8774575577 –71771887877ت   

878 
  المؤسسة العربية لمعموم والثقافة 
 71755888787ت   

167 ،168 ،177 ،875 ،858  
             765مؤسسة فكرة لمنشر واإلعالم 
               181المؤسسة المصرية لمبحوث 
   57المؤسسة المصرية لمطبع والنشر والتوزيع  
      778، 771مؤسسة نسائم الشعر واألدب 
       517، 5مؤسسىة هنداوى لمتعميم والثقافة 
  مؤسسة دار يسطرون لمطباعة والنشر والتوزيع 
 71888777788ت  

14 ،78 ،877 ،876 ،885 ،717 ،758 ،
747 ،755 ،765 ،784 ،785 ،578 

 



 

 

 6102 -العذد السادس والخمسىن 

763 

          النوارس لمدعاية والنشر 
 778، 788            71887878884ت  
 الهيئة العامة لقصور الثقافة 
 87875785 –86856781ت   

881 ،854 ،888 ،765 ،777 ،767 
  الهيئة المصرية العامة لمكتاب 
 84668188ت   

54 ،175 ،187 ،157 ،161 ،166 ،
857 ،878 ،777 ،718 ،784 ،778 ،
775 ،776 ،766 ،777 ،778 ،588 ،
587 ،551 ،557 ،558 

 وزارة التجارة والصناعة 
  147 ،857 ،864 

           848وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  
  

    
  


