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العراقحسن عبود النخيلةحسن عبود النخيلةدار الفنون واآلداب137

العراقعبدالوهاب الراضيعبد الوهاب الراضيدار الكتب العلمية138

139
دار المدى للطباعة 

والنشر والتوزيع
العراقإيهاب عبد الرزاق القيسيغادة حسين محمد الغول

العراقحسين يوسف ناصرمصطفى غازي فيصلدار المكتبة األهلية للتوزيع والنشر140

العراقكوران عبد الهاديبدران أحمد حبيبدار آراس للطباعة والنشر141

العراقعماد حسن محمدعماد حسن محمددار روسا للثقافة142

العراقستار محسن علىستار محسن علىدار سطور للنشر و التوزيع143

العراقجواد كاظمجواد كاظمدار محررو الكتب144

العراقأحمد عبد الوهاب الراضيأحمد عبد الوهاب الراضيدار معنى للثقافة والفنون145

العراقصفاء عطا عباس الزبيديصفاء عطا عباس الزبيديدار مكتبة النهضة146

دار نابو147
أحمد خضير - سامر زهير حسين 

ناجي عبد هللا رحيم- عباس 
العراقسامر زهير حسين

العراقحسن عبدالهادي مظهر البياتيبراء عبد الهادي مظهر البياتيدار ومكتبة براء للنشر والتوزيع148

العراقياسر عالء أسودياسر عالء أسوددار ومكتبة عدنان149

العراقيوسف شنوت ياسينيوسف شنوت ياسيندار يوسف150

العراقسارة سليم عليويمحمد سليمان محمود الفهداويدائرة البحوث والدراسات151

152
-سلسلة الدراسات الفكرية

جامعة الكوفة
العراقعامر غازي علوانحسن ناظم عبد

153
شركة البيت القانوني للخدمات 

الثقافية
العراقمعن نوري باللمعن نوري بالل

154
شركة الغدير للطباعة 

والنشرالمحدودة
العراقعبد المهدي محمد عبودعبد المهدي محمد عبود

العراقزيد صباح عزيززيد صباح عزيزمركز الرافدين للحوار155
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العراقمخلص يونس مصطفىمخلص يونس مصطفىمكتب التفسير للنشر156

العراقحسن هاشم حسينحسن هاشم حسينمكتبة النهضة العربية157

العراقصاحب شنوت ياسين الزبيدىصاحب شنوت ياسين الزبيدىمكتبة دار دجلة158

العراقمحمد ماجد العتابيمحمد ماجد العتابيمنشورات تكوين159

مؤسسة العالي للدراسات والتنمية160
نرجس حسين - غادة حسين العاملي 

إيهاب القيسي- العاملي

نرجس حسين محمد العاملي

إيهاب عبد الرزاق القيسي
العراق

161
مؤسسة أبجد للترجمة والنشر 

والتوزيع
العراقعبد النبي فرج خميسحسين نهابة خلف

162
مؤسسة ثائر العصامي  للطباعة 

والنشر والتوزيع
العراقثائر جعفر العصاميثائر جعفر العصامي

العراقرفيق صالح أحمدرفيق صالح أحمدمؤسسة زين الثقافية163

العراقآزاد البرزنجيآزاد البرزنجيمؤسسة سردم للطباعة والنشر164

165
مؤسسة نارين للطباعة

 والنشر والتوزيع
العراقفائق محمد حميدفائق محمد حميد

166
بالتينيوم بوك للدعاية واالعالن 

والنشر
الكويتمحمد ابل علي اشكنانيمحمد ابل علي اشكناني

الكويتجاسم العمرانخلود علي الهاشميبوك الند للنشر والتوزيع167

دار الخان للنشر والتوزيع168
خالد النصر هللا

وليد الشابجي
الكويتخالد النصر هللا

الكويتفهد توفيق حامد الهندالتوفيق حامد الهندالدار الفراشة للنشر والتوزيع169

دار خطوة للنشر والتوزيع170
عمر فيصل العمر

مشارى فيصل العمر
الكويتعمر فيصل العمر

171
دار ديوان للدعاية واإلعالن والنشر 

والتوزيع

خليل - طالب عبدالرحمن المال 

إبراهيم عبدالرحمن العوضي
الكويتطالب عبدالرحمن محمد المال

الكويتفهد عيدا هليلأحمد بيسان مرزوقدار كلمات172

173
دار مدى للدعاية واالعالن والنشر 

والتوزيع
الكويتمبارك فهد الدوسريمبارك فهد الدوسري

الكويتعبد الوهاب السيد على الرفاعىعبد الوهاب السيد على الرفاعىدار نوفا بلس للنشر والتوزيع174

ذات السالسل175
عبد العزيز المنصور

عبد هللا المنصور
الكويتسعود المنصور

الكويتسعود عبدالعزيز المنصورسعود عبدالعزيز المنصورذات السالسل كدز176

177
شركة االبداع الفكري للنشر 

والتوزيع والدعاية
الكويتطارق كامل محمد عبدالرحيمطارق محمد السويدان

الكويتليلى الموسويشركة التقدم العلمي للنشر178
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الكويتجاسم محمد اشكنانيجاسم محمد اشكنانيشركة بالتنيوم للنشر والتوزيع179

الكويتحمود صالح طاهرحمود صالح طاهرشركة جليس للنشر والتوزيع180

الكويتعلى المسعوديسعاد الصباحشركة دار سعاد الصباح181

شركة دريم بوك للنشر والتوزيع182
عبدالرحمن محمد جاسم العنزي

مشاري جمال سلطان جوهر
الكويتفيصل تركي عباس المشوح

183
شركة مركز نهوض للدراسات 

والنشر
الكويتمحمد علي فهد علي صالح الزميعمحمد علي فهد علي صالح الزميع

184
شركة مكتبة وتسجيالت اإلمام 

الذهبي
الكويتبدر علي طالب الفيلكاويبدر علي طالب الفيلكاوي

185
كشمش للدعاية واإلعالن والنشر 

والتوزيع
الكويتمحمد شاكر محمود جراغمحمد شاكر محمود جراغ

مكتبة السيف الذهبى186
عبد هللا المنصور

سعود المنصور

عبد هللا المنصور

سعود المنصور
الكويت

الكويتسعود المنصورسعود المنصورمكتبة المنصور للنشر والتوزيع187

الكويتناصر أحمد الشمريناصر أحمد الشمريمكتبة آفاق للنشر188

مكتبة حزاية189
على رشيد - منال عجيل جاسم 

محمد على عبدالرحمن
الكويتعلى رشيد محمد على عبدالرحمن

الكويتيحيى ابراهيم عرفة السبععبدالرحمن عثمان عبدالرحمنمكتبة دار الشروق190

الكويتعبده محمد محمود شحاتهليلى محمد مال هللامكتبة دار الضياء للنشر والتوزيع191

منشورات تكوين192
بثينة وائل - محمد ماجد العتابي

محمد اسماعيل يوسف- العيسى
الكويتمحمد ماجد العتابي

الكويتمحمد عبد هللا العنزيمحمد عبد هللا العنزيمنطاد للنشر والتوزيع193

194
مؤسسة الجديد النافع للنشر 

والتوزيع

مساعد غنيمان محمد الظفيري

مشعل غنيمان محمد الظفيري
الكويتمشعل غنيمان محمد الظفيري

المغرببسام الكردىبسام الكردىالمركز الثقافى للكتاب195

المغربالفياللى األنصارى أحمدالفياللى األنصارى أحمددار الرشاد الحديثة196

المغربالعتماري عبد الهاديالعتماري عبد الهاديمركز التراث الثقافي المغربي197

198
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 

التراث
المغربحليمة ابنة موالى أحمد الفارسىحليمة ابنة موالى أحمد الفارسى

المغربأحمد السائغأحمد السائغمكتبة دار األمان199

دار توبقال200
محمد الديوري

عبد الجليل ناظم

محمد الديوري

عبد الجليل ناظم
المغرب

المغربمحمد المعالجمحمد المعالجدار كنوز للنشر والتوزيع201
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اليمنمحمد عبدهللا أحمد األنسيعبدهللا أحمد علي األنسيالجيل الجديد ناشرون202

اليمنأحمد محمد مصلح عباسصالح على عبدهللا سالمعناوين بوكس203

اليمنعبدالعليم احمد لطف الحزميعبدالرحمن لطف الحزميمكتبة خالد بن الوليد204

تونساوس العلوينيخديجة عطاهللادار سحنون للنشر والتوزيع     205

تونسمحمد صالح المعالجمحمد صالح المعالجدار الكلمة للنشر والتوزيع206

تونسعلي العياشيعلي العياشيدار المالكية207

تونسالنوري عبيدالنوري عبيددار محمد علي الحامي208

تونسرياض شنيتررياض شنيترشركة سوتيميديا للنشر والتوزيع209

تونسمحمد صالح المعالجمحمد صالح المعالجكنوز للنشر والتوزيع210

عبدالرحمن بن طالب الضامرىطالب بن خلفان الضامرىمكتبة الضامرى للنشر والتوزيع211
سلطنة 

عمان

عبد هللا بن حمد بن هالل العسكرىعبد هللا بن حمد بن هالل العسكرىمكتبة المنارة212
سلطنة 

عمان

محمد عبدالواحد السعديمحمد عبدالواحد السعديمكتبة بيروت213
سلطنة 

عمان

214
المجمع القرآنى لخدمة المصحف 

الشريف ونشر علومه
سوريةرفاعة عكرمةرفاعة عكرمة

215
أمل الجديدة للطباعة والنشر 

والتوزيع
سوريةعمار ابراهيم كرديةأمل صالح الدين عثمان

سوريةعمر سليمان الخالديسامر هدهد مغربيجنة األطفال216

سوريةمالك ديب مستوعلي ديب مستودار ابن كثير للطباعة والنشر217

سوريةنبيه عبدالجبار الجندلىورثة عبدالجبار الجندليدار اإلرشاد للنشر والتوزيع218

سوريةعمر محمود بيروتيمحمود شريف بيروتيدار البيروتي219

سوريةمحمود عالء الدينمحمود عالء الديندار التربية220

سوريةمحمد لؤي االحمرمحمد لؤي االحمردار التقوى221

سوريةسامي أحمدسامي أحمددار التكوين للطباعة والنشر222

سوريةهيثم حافظهيثم حافظدار الحافظ223
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سوريةمحمد غسان نصوح عزقولإسماعيل ياسين حسيندار الحاوي224

سوريةجامع البهلولجامع البهلولدار الحصاد225

سوريةمؤمن حافظهيثم حافظدار الحكمة226

سوريةنبيل بدر سليماننبيل بدر سليماندار الحوار للنشروالتوزيع227

سوريةورثة علي عبد الحميد أبو الخيردار الخير للطباعة والنشر228

سوريةورثة محمد حسن الحمصيدار الرشيد للنشر والتوزيع229

سوريةيحيى زكريا قلعه جيرضوان محمد عيسىدار الرضوان230

سوريةمحمد عماد الدين رفاعيمحمد عماد الدين رفاعيدار الرفاعي للنشر والتوزيع231

سوريةكاسم التراسكاسم التراسدار الرواد للنشر232

233
دار الرواسي للطباعة والنشر 

والتوزيع
سوريةنسرين بعلبكينسرين بعلبكي

دار الريادة للنشر والتوزيع234
مصطفى عكرمة

رفاعة مصطفى عكرمة

مصطفى عكرمة

رفاعة مصطفى عكرمة
سورية

دار السنابل235
نصوح محمد أمين عزقول

محمد غسان نصوح عزقول
سوريةمحمد غسان نصوح عزقول

سوريةمحمد كريم مرعيمحمد كريم مرعيدار الصفا236

سوريةمحمد زياد المخلالتيمحمد زياد المخلالتيدار العصماء237

سوريةهيثم حافظهيثم حافظدار العلماء الصغار238

سوريةمحمد عماد الدين رفاعيمحمد عماد الدين رفاعيدار العماد للطباعة والنشر والتوزيع239

سوريةعبد الحميد فواز غوثانيمحمد مطيع فواز غوثانيدار الغوثاني لنشر والتوزيع240

سوريةإسماعيل عبداللطيف العمرإسماعيل عبداللطيف العمردار الفرقان للغات واآلداب241

سوريةإياد حسنإياد حسندار الفرقد للطباعة والنشر242

دار الفكر للطباعة والنشر243
محمد عدنان  سالم 

أحمد عبد الرحمن الزعبي
سوريةحسن محمد عدنان سالم

سوريةمحمد ياسر الطباععمر الطباعدار الفيحاء244

سوريةمازن علي مستو مازن علي مستودار القارئ الصغير245
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سوريةعالء الدين الرفاعىعالء الدين الرفاعىدار القلم العربى246

سوريةسليم محمد  دولةزكريا سليم دولةدار القلم للطباعة والنشر والتوزيع247

سوريةمحمد ماهر الشوبكيمحمد ماهر الشوبكيدار القمر للطباعة والنشر248

سوريةمازن علي مستوأمل علي مستودار الكتاب الذهبي249

سوريةمحمد وليد محمد ناصيفمحمد وليد محمد ناصيفدار الكتاب العربي250

سوريةمحمد كمال عبيدمحمد كمال عبيددار الكمال المتحدة251

سوريةمحمد كريم مرعيمحمد خلوف العبد هللادار اللباب252

سوريةمحمد شادى المخلالتيمحمد شادى المخلالتيدار الماجد253

سوريةهيثم عبد العزيز رباحعبد العزيز رباحدار المأمون للتراث254

سوريةسامر سعدةسامر سعدةدار المعراج255

سوريةصبحي طهصبحي طهدار المعرفة256

سوريةمحمد غياث مكتبيمحمد غياث مكتبيدار المكتبي257

سوريةمحي الدين قيروطمحي الدين قيروطدار الماليين للطباعة والنشر258

سوريةورثة محمد غسان سعد الديندار المناهل للنشر والتوزيع259

سوريةبشار محمد علي الحورانيمحمد مازن الفوالدار المنهاج260

سوريةناريمان جمال العطاربراء فاروق كريمدار المنهاج القويم للنشر والتوزيع261

محمد أسامة محمد خير الطباعدار المنهل ناشرون262
محمد ياسر الطباع

عمر الطباع
سورية

سوريةمحمد السباعىمحمد السباعىدار النيربين263

سوريةوليد محمد ناصيفمحمد وليد ناصيفدار الوليد للنشر264

265
دار اليقين للطباعة والنشر 

والصوتيات
سوريةمحمد زهير شعبانمحمد زهير شعبان

سوريةعبد الرؤوف قدورعبد الرؤوف قدوردار اليمامة266

سوريةفؤاد يعقوبفؤاد يعقوبدار أفكار267
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سوريةمهند جاد هللا النجم ابو درغممهند جاد هللا النجم ابو درغمدار آرام للنشر268

سوريةمحمد باسل طبيعةمحمد باسل طبيعةدار آل ياسر للطباعة والنشر269

سوريةربيع ديركيربيع ديركيدار بيت الحكمة270

سوريةأكرم عليشىيسرا عليشىدار تموز للطباعة والنشر271

سوريةغسان ربيعغسان ربيعدار ربيع للنشر272

سوريةريم أحمد راتب قسومةريم أحمد راتب قسومةدار رواد المجد273

سوريةصالح الدين ابو الجهاد نكه مىصالح الدين ابو الجهاد نكه مىدار زهرة المستقبل274

سوريةمحمد توحيد سعد الدينمحمد توحيد سعد الديندار سعد الدين للنشر275

سوريةمحمد زياد كسارةمحمد زياد كسارةدار سفير276

سوريةرشا المالحمانيا السويددار سويد للطباعة والنشر والتوزيع277

سوريةضياء صياح انصيرميساء عبد هللا سليماندار ضياء الشام278

سوريةأحمد عبد العزيزأحمد عبد العزيزدار طيبة279

سوريةمحمد خير رشيدهنادي سواردار طيور الجنة280

سوريةلينة محمد عامربلسم محمد عامردار ظمأ للنشر والتوزيع281

سوريةعبير سليم عقلعبير سليم عقلدار عقل282

سوريةماجد عالء الدينماجد عالء الديندار عالء الدين للنشر والترجمة283

سوريةمحمد خير رشيدبهاء الدين رشيددار غار حراء284

سوريةسعيد البرعوثىسعيد البرعوثىدار كنعان للنشر والدراسات285

سوريةوائل كيوانوائل كيواندار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع286

سوريةممدوح مروان عدوانأمية عبداللطيفدار ممدوح عدوان للنشر287

288
دار نور الصباح للطباعة والنشر 

والتوزيع
سوريةرضوان محمود الشيخرضوان محمود الشيخ

سوريةغسان الناصيرغسان الناصيردار نور حوران289

سوريةأيمن الغزاليأيمن الغزاليدار نينوى للنشر290
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سوريةسليم محمد دولةسليم محمد دولةدار وحي القلم291

سوريةمجد حيدرمجد حيدردار ورد292

293
دار ومؤسسة رسالن للطباعة 

والنشر والتوزيع
سوريةرسالن عالء الدينرسالن عالء الدين

سوريةيزن داوود يعقوبيزن داوود يعقوبصفحات للدراسات والنشر294

سوريةمازن علي مستومالك علي مستومنشورات مالك295

سوريةمروان دعبولمروان دعبولمؤسسة الرسالة296

المكتبة األكاديمية للنشر والتوزيع297
- سامح ماهر عبد العزيز دنديس

هنادي محمد حماده إفيني
فلسطينرشاد داود البو

فلسطينبكر محمد زيدان رمضانبكر محمد زيدان رمضاندار الشامل للنشر والتوزيع298

فلسطينوائل عبد العزيز نمر دنديسوائل عبد العزيز نمر دنديسدار العماد للنشر والتوزيع299

دار الفاروق للنشر300
ورثة محمد عبد هللا البيتاوي 

(سماعنة)
فلسطينرفعت محمد عبد هللا البيتاوي

فلسطينصالح عباسيصالح عباسيدار مكتبة كل شيء301

طباق للنشر والتوزيع302
ربى محمد مسروجى

طارق أحمد عسراوي
فلسطينطارق أحمد عسراوي

303
مكتبة سمير منصور للطباعة 

والنشر والتوزيع
فلسطينسمير عبد الرؤوف منصورسمير عبد الرؤوف منصور

فلسطينرناد القبجرناد القبجمؤسسة تامر للتعليم المجتمعي304

قطرإبراهيم السيدإبراهيم السيددار الوتد305

دار جامعة حمد بن خليفة306
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع
قطربشار شبارو

طالل عبد هللا العماديدار جامعة قطر307
أميرة محمد الحبابي

عبد الرحمن علي النعيمي
قطر

قطرعائشة جاسم الكواريعيسى عبد هللادار روزا للنشر308

دار كتارا للنشر309
خالد ابراهيم السليطي

خالد عبد الرحيم السيد
قطرخالد عبد الرحيم السيد

قطرعبدالصمد عبد الباسط عبدهللاخالد مبارك عبدالعزيز دليميدار لوسيل310

311turn the page 
عبيدة الحلواني

محمد مصطفى
لبنانأسماء الحبال

312
األطفال الموهوبون للوسائل 

التعليمية
لبنانحسن وهبةمصطفى حسن وهبة

الدار العربية للعلوم313
بسام،جهاد،عماد،غسان وبشار 

شبارو
لبنانبشار شبارو
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لبنانخالد عبد المنعم العانيخالد عبد المنعم العانيالدار العربية للموسوعات314

شركة ابناء شريف األنصاريالدار النموذجية315
عدنان االنصاري

عاصم الشريف
لبنان

لبنانقاسم منصورنواف القديميالشبكة العربية لألبحاث والنشر316

317
المركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات
لبنانخالد محمد زيادةعزمي بشارة

محمد زهير الجاويشالمكتب االسالمي318
على زهير الجاويش

بالل الجاويش
لبنان

لبنانحسين إبراهيم شرف الدينحسين إبراهيم شرف الدينالمكتبة الحديثة ناشرون319

لبنانمارون بشارة نعمةمارون بشارة نعمةالمكتبة الشرقية320

شركة ابناء شريف األنصاريالمكتبة العصرية321
عاطف األنصاري

عاصم الشريف
لبنان

لبنانماهر الكياليماهر الكياليالمؤسسة العربية للدراسات322

لبناننزار عليقنزار ووناصر ونعمة عليقانسكلوميديا323

لبنانشيرين مصطفى كريديةشيرين مصطفى كريديةأصالة للنشر والتوزيع والنشر324

لبناننبيل حسن ايرانينبيل ومحمد حسن ايرانيأكاديميا انترناشيونال325

لبنانكلودين أبو جودةداني سروجيانBookeriaبوكريا 326

م.م.جداول ش327
يوسف الصمعان

محمد السيف
لبنانربيع برو

دار ابن حزم328
أحمد قصيباتي

محمد ربيع قاطرجي

عمرو -ناصر غزاوي- أحمد قصيباتي

قصيباتي
لبنان

لبنانمازن على مستوعلي ديب مستودار ابن كثير329

لبنانسميرة حسين عاصيسميرة حسين عاصيدار األندلس330

دار اآلداب331
سماح ورائدة- رنا- سهيل إدريس

إدريس
لبنانرنا إدريس نوفل

لبنانعثمان شمليجومانا جمال الدين شمليدار البشائر اإلسالمية332

لبنانمكرم حدادليليان يلدا وشركاهادار التراث العالمي333

دار التنوير للطباعة والنشر والتجارة334
مصطفى قانصو

حسن ياغي

حسن ياغي 

دالل قنديل
لبنان

لبناننبيهة محيدلينبيهة محيدليدار الحدائق335
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إسماعيل األميندار الحرف العربي336
حازم األمين

ريان األمين
لبنان

لبناننادر ياسينعادل زينيدار الخيال337

لبنانمحمد عبدالجبار هاديمحمد عبدالجبار هاديدار الرافدين338

لبنانديما سعد- أحمد سعدأنيس أحمد سعددار الرقي للطباعة والنشر339

لبنانالوليد دعبيسخالد دعبيسدار الروافد الثقافية340

دار الطويل341
إسماعيل الطويل

غنوة الحجار- نائل الحجار
لبنانإسماعيل الطويل

دار الفارابي342
حسن خليل

جوزف بوعقل
لبنانعلي بحسون

دار الفكر اللبناني343
فاطمة عاصي

نادر عاصي
لبنانجاد عاصي

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع344
سماء - بشرى عبد الرحمن حسن 

محمد خالد الطباع-الطباع

حسين شرف - محمد خالد الطباع

الدين
لبنان

لبنانعلي عبد الرؤوف عز الدينعلي عبد الرؤوف عز الديندار الكاتب العربي345

لبنانمحمد حسن ايرانينبيل ومحمد حسن ايرانيدار الكتاب العربي346

لبنانمي الزينمي الزين وعلي وحسن الزيندار الكتاب اللبناني والمصري347

محمد علي عبد الحفيظ بيضوندار الكتب العلمية348
عبد الحفيظ محمد بيضون

جهاد بيضون
لبنان

لبنانمارون بشارة نعمةمارون بشارة نعمةدار المجاني349

لبنانأحمد الخنساعلي نور الدين-محمد قشمر دار المحجة البيضاء350

لبنانصالح أبو جودة اليسوعىاآلباء اليسوعيندار المشرق351

لبنانمصطفى ضعونشفيق جراديدار المعارف الحكمية352

دار المعرفة353
عدنان إبراهيم فوالدكار

 ومحمد إبراهيم فوالدكر
لبنانعدنان فوالدكر

لبنانوسام عيتانيجمعية المقاصد الخيرية اإلسالميةدار المقاصد354

لبنانراني جوزف صادرجوزف صادردار المنشورات الحقوقية صادر355

لبنانعلي ناصر عاصيناصر عاصيدار المؤلف للطباعة والنشر356

لبناننزار محمد علي شرف الديننبيل محمد علي شرف الديندار النبيل للطباعة والنشر والتوزيع357
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دار النديم358
فاطمة عاصي

نادر عاصي
لبنانجاد عاصي

359
دار النفائس للطباعة والنشر

 والتوزيع
لبنانأحمد راتب عرموشأحمد راتب عرموش

دار النهضة العربية360

لينة، : ورثة مصطفى كريدية

نسرين،شيرين ومحمد كريدية

ونبيلة جمول

لبناننسرين مصطفى كريدية

لبنانمحمد مصطفى السباعيمحمد مصطفى السباعيدار الوراق للنشر والتوزيع361

لبنانعلي رضا حسين خليفةحسين قاسم خليفةدار الوالء لصناعة النشر362

لبنانناصر اديب جروسناصر اديب جروسدار جروس برس363

لبنانمحمد الخرسامحمد الخرسادار روافد364

لبنانسليم صادرإبراهيم ونبيل صادر- سليمدار صادر365

لبناناندرو الصايغاندرو الصايغدار فريد الصايغ366

دار كتاب سامر للطباعة367
وفاء دبوسي،نسرين وسوسن 

الحسيني
لبنانوفاء دبوسي

لبنانوسام رضوانهادى رضوان- وسام رضواندار لبنان للطباعة والنشر368

لبنانفاطمة الرفاعيخالد الدليميدار لوسيل369

لبنانمايا جوزف صادرجوزف اديب صادردار مكتبة صادر370

لبناننبيل ادوار عبد الحقنبيل ادوار عبد الحقدار نوبيليس371

دريم الند372
اسماء - بشرى عبد الرحمن حسن 

محمد خالد الطباع-الطباع

حسين إبراهيم -  محمد خالد الطباع 

شرف الدين
لبنان

سمير دار نشر373
بوالعبده حنا صالحاني 

مروان عبده حنا
لبنانداني طانوس نصر

شركة المستقبل الرقمي374
زياد العريس-محمد علي العريس

محمد سمير الخطيب
لبنانمحمد سمير الخطيب

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر375
محمد تحسين - كريم تحسين الخياط 

نصوحي األمين- الخياط 
لبنانرنا الصيفي

لبنانرامي محمد خليفةربيع ورامي محمد خليفةشركة المؤسسة الحديثة للكتاب376

عيسى حنا أحوششركة بيسان للنشر والتوزيع377
عيسى حنا أحوش

جوني أحوش
لبنان

لبنانعصام أبو حمداناندريه كسبار.م.م.شركة دار الساقي ش378

شركة دار الشرق العربي379
-سامر -عبدالسميع -محمد غزوان 

فواز عفش
لبنانمحمد  غزوان عفش
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ناصر الحولي./ ل. م. ششركة دار الشمال للطباعة والنشر380
ناصر عصام الرحولي

بشير عصام الرحولي
لبنان

لبنانصالح الدين الغاليشركة ذات مسؤولية محدودةشركة دار المشاريع للطباعة والنشر381

محمد محيوشركة دار مكتبة المعارف ناشرون382
مازن محمد محيو

ماهر محيو
لبنان

383
شركة رشاد برس للطباعة والنشر 

والتوزيع
لبنانحسن وهبةمصطفى وهبة

لبنانرياض الريسرياض الريسشركة رياض الريس384

385
تربويون - شركة صائغ عالمية

ل.م.ش

بيار صايغ

حبيب صايغ
لبنانبيار صايغ

لبنانأمل محمود عيتانيمحسن محمد صالحشركة مركز الزيتونة للدراسات386

شركة منشورات دار الراتب ناشرون387
راتب أحمد قبيعة

خالد أحمد قبيعة

راتب أحمد قبيعة

خالد أحمد قبيعة
لبنان

388
بوك - شركة منشورات سوفنير 

هاوس

خالد أحمد قبيعة

دينا رجب يوسف
لبنانخالد أحمد قبيعة

لبناناميل تياناميل تيانشركة هاشيت انطوان389

لبناننبيل مروة- نديم مروة نبيل مروة- عا ئدة زريقصوت الناس390

لبنانسمير نزيه بعلبكيسمير نزيه بعلبكيعالم الكتب للنشر والتوزيع391

لبنانأحمد ديب عويداتجيل وأحمد عويداتعويدات للنشر392

لبنانلونا أبو سويرحخير الدين حسيبمركز دراسات الوحدة العربية393

مكتبة اسطفان394
- نزيه اسطفان - الياس اسطفان

رانيا اسطفان

الياس اسطفان

جورج عبد الكريم
لبنان

لبناناميل تيانسامي نوفل- اميل تيان مكتبة انطوان395

لبنانأحمد حسن سعدحسن أحمد سعدمكتبة حسن العصرية396

لبنانبيار صايغخليل وجورج وبيار الصائغمكتبة لبنان397

مكتبة لبنان ناشرون398
حبيب خليل صايغ

بيار جورج صايغ
لبنانبيار صايغ

لبنانربيع كسروانربيع كسروانمنتدى المعارف399

لبنانخالد المعاليخالد المعاليمنشورات الجمل400

401
منشورات الحلبي الحقوقية للطباعة 

والنشر
محمد الحلبي

باسم الحلبي

منى الحلبي
لبنان

منشورات زين الحقوقية402
زكي عبد اللطيف - وسيم زكي زين 

لمى إبراهيم شعالن- زين
لبنانوسيم زكي زين
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لبنانبشارشباروبشارشبارومنشورات ضفاف403

لبناننديم مروةنبيل علي مروةمؤسسة االنتشار العربي404

لبنانخالد فراجمؤسسة عربية مستقلةمؤسسة الدراسات الفلسطينية405

لبنانأحمد إبراهيم غريبأحمد فوازمؤسسة الرحاب406

لبنانأحمد الشاميمحي الدين الشاميمؤسسة الريان للطباعة والنشر407

لبنانحامد شاكر خليلحامد شاكر خليلمؤسسة آل البيت  إلحياء التراث408

لبنانأحمد محمد بحسونأحمد محمد بحسونمؤسسة بحسون409

لبنانجورجيو ايلي ضاهر- مهيار كردي ميادة كياليمؤمنون بال حدود410

لبنانفادي المقنزحفادي المقنزحيونيفرسال كومباني411

ليبياعلى جابرعلى جابردار البيان للنشر والتوزيع412

ليبياياسر أبو بكر حمودةياسر أبو بكر حمودةدار الحسام للنشر والتوزيع413

ليبياسراج الدين سالم سعدون بطيخسالم سعدون بطيخدار الرواد للنشر والطباعة414

ليبياسالم عبد السالم رمضانسالم عبد السالم رمضاندار الزاوي للطباعة والنشر415

ليبياوليد المختار محمد المختاروليد المختار محمد المختاردار الوليد للنشر416

ليبياالمكي أحمد الزريقانيالمكي أحمد الزريقانيدار أويا للطباعة والنشر والتوزيع417

ليبياعلى المهدى عوينعلى المهدى عويندار ومكتبة الشعب418

ليبيامحمد حسن بشير علي الجروشحسن بشير علي الجروشدار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع419

420
دار ومكتبة بن حمودة للنشر 

والتوزيع
ليبياعلي عبد السالم حمودةعلي عبد السالم حمودة

421
مكتبة الكون للنشر والطباعة 

والتوزيع
ليبيافتحى مختار سليم بن عيسىفتحى مختار سليم بن عيسى

مصرأشرف الوحشأشرف الوحشاألقالم الهادفة للنشر والتوزيع422

423
البرج ميديا للطباعة والنشر 

والتوزيع
مصرأشرف محمد شاهينأشرف محمد شاهين

مصرفتحي موسي نصارفتحي موسي نصارالدار الثقافية للنشر424
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مصرمحمد إبراهيممحمد إبراهيمالدار الجامعية425

مصرمحمد وفائيمحمد وفائيالدار الدولية لالستثمارات الثقافية426

مصرمحمد الحسينيمحمد الحسينيالدار الذهبية427

مصرأحمد عنتر عبد السالمأحمد عنتر عبد السالمالدار الصولتية للتربية428

مصرسليمان محمد سليمان أحمدسليمان محمد سليمان أحمدالدار العالمية للنشر والتوزيع429

مصرأحمد محمد محمد رشاد أحمدمحمد محمد رشاد أحمدالدار العربية للكتاب430

مصرمحمد محمد رشاد أحمدمحمد محمد رشاد أحمدالدار المصرية اللبنانية431

مصرهانى عبدهللاهانى عبدهللاالرواق للنشر والتوزيع432

مصرعبدالحميد رشاد عبدالحميدعبدالحميد رشاد عبدالحميدالشرق األوسط للعلوم الطبية433

مؤسسة صحفيةالشركة القومية للتوزيع434
سعيد عبده

هانى ميشيل جاد الرب
مصر

مصرمحمد محمد عليوةمحمد محمد عليوةالشركة المتحدة435

مصرعمرو محمد محمد السرجانىعمرو محمد محمد السرجانىلونجمان- الشركة المصرية العالمية 436

مصريوسف ابراهيم محمد ابراهيميوسف ابراهيم محمد ابراهيمالصقر للنشر والتوزيع437

مصرشريف إسماعيل عبد الحكمشريف إسماعيل عبد الحكمالعربي للنشر والتوزيع438

مصركرم أحمد توفيقكرم أحمد توفيقالكتب خان للنشر والتوزيع439

مصرسيف هللا محمد سلماوىسيف هللا محمد سلماوىالكرمة للنشر440

مصرأسامة جمال بيوميأسامة جمال بيوميالمجموعة العربية للتدريب والنشر441

442
المركز العربى للدراسات والبحوث 

العلمية للنشر والتوزيع
مصرياسر طه محمد محمدرشا نظمى جالل محمد

مصرعبد الرحمن قطانعبد الرحمن قطانالمركز العربي الحديث443

مصروليد محمد أحمد مصطفىوليد محمد أحمد مصطفىالمركز القومى لإلصدارات القانونية444

445
المركز المصرى لتبسيط العلوم 

ايزى توتوريالز
مصرأحمد حسن خميس محمودأحمد حسن خميس محمود

مصرمحمود رمضان هاشممحمود رمضان هاشمالمصرية للنشر والتوزيع446

مصرأيمن رفاعي سعيد موهوبورثة رفاعي سعيد موهوبالمكتب الجامعي الحديث447
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مصرممدوح الغاليممدوح الغاليالمكتب العربي للمعارف448

مصرمحمد حامد إبراهيم راضىمحمد حامد إبراهيم راضىالمكتب المصرى لتوزيع المطبوعات449

مصرمحمد محمد إمبابىمحمد محمد إمبابىالمكتبة األزهرية للتراث450

مصرأحمد أمين محمودأحمد أمين محمودالمكتبة األكاديمية451

مصرعبدالمحسن سليمانعبدالمحسن سليمانالمكتبة التوفيقية452

مصرمحمد أحمد هالل عبدالوهابأحمد هالل عبدالوهابالمكتبة الدولية للغات453

مصرمصطفى عبد العزيز البنداريمصطفى عبد العزيز البنداريالمكتبة العصرية للنشر والتوزيع454

مصرعالء جمال سالمةالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية455

مصرأحمد المقدمأحمد المقدمالمؤسسة العربية الحديثة للطبع456

457
المؤسسة العربية ناشرون 

وموزعون
مصرهدايت محمد محمد حسنهدايت محمد محمد حسن

مصرأسامة محمد أحمد إبراهيمأسامة محمد أحمد إبراهيمالنخبة العربية لإلستثمار والتوزيع458

مصرياسر عرفات كمال قاسم فراجياسر عرفات كمال قاسم فراجالنور لإلنتاج التعليمى459

مصرإسالم بيوميالهيئة المصرية العامة للكتاب460

إبتكار وإبداع للنشر والتوزيع461
شيرين عامر أحمد محمود

حمادة عامر أحمد محمود

شيرين عامر أحمد محمود

حمادة عامر أحمد محمود
مصر

إى بالنيت للخدمات التعليمية462
ميالد حنا جاد - ماهر حنا جاد السيد 

يونس ماهر حنا- السيد 
مصرأشرف عبد المنعم صابر

مصرعادل المصريعادل المصريأطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي463

مصرأمير الناجىهبه عالء الدينأقالم عربية للنشر والتوزيع464

مصرعمرو عواد يوسف نداعمرو عواد يوسف نداأكاديمية الطفل الجديدة465

أمجاد الدولية للنشر466
هانى صابر عبدالعزيز عبدالرحمن 

البوهى

هانى صابر عبدالعزيز عبدالرحمن 

البوهى
مصر

مصرخالد على محمد رمضانخالد على محمد رمضانأن ليمتد بريس467

مصرمصطفى محمد عبد الباقىمصطفى محمد عبد الباقىآفاق للنشر والتوزيع468

بوك فاليو للتسويق والتوزيع469
أسماء إبراهيم - عال عماد الدين 

آمال سيد سيد مدبولى- حامد 
مصرعال عماد الدين عبدالفتاح

مصرإبراهيم عبدالقوي عبدالمجيدإبراهيم عبدالقوي عبدالمجيدبيت الياسمين للنشر والتوزيع470
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مصرعبدالرحمن محمد حسن أبو ذكرىعبدالرحمن محمد حسن أبو ذكرىتنوير للنشر واإلعالم471

مصرجمال محمد حسنينجمال محمد حسنينثرى دى كمبيوتر472

473
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

المكتبة المركزية
مصرندى مصطفى لبيب

مصرأحمد محمد السعيد سليمانأحمد محمد السعيد سليمانجيلى الدولية للثقافة والنشر474

مصرأشرف محى الدين شرف الدينأشرف محى الدين شرف الديندار ابن حزم475

مصرأحمد خالد محمود شكرىأحمد خالد محمود شكرىدار اإلبداع للنشر476

477
دار اإلسراء للطباعة والنشر 

والتوزيع
مصرسمير إبراهيم عبدالغنى البشبيشىسمير إبراهيم عبدالغنى البشبيشى

مصرفايز عبده جرجسدار األخوة للنشر478

مصرطه محمد خليل إبراهيمطه محمد خليل إبراهيمدار األدب العربى للنشر والتوزيع479

مصرهيثم محمد محمد حسننبوية محمود حسن خليلدار األمل للنشر والتوزيع480

مصريوسف سليم عبد الحيورثة سليم عبد الحيدار اآلفاق العربية481

مصرفدوي صالح الدين البستانيفدوي صالح الدين البستانيدار البستاني للنشر والتوزيع482

مصربلسم صالح الدينبلسم صالح الديندار البلسم للنشر والتوزيع483

مصرشريف جوزيف هانى رزقشريف جوزيف هانى رزقدار التنوير للنشر484

مصرعبد المنعم كامل محمد عبد العزيزعبد المنعم كامل محمد عبد العزيزدار الجامعة الجديدة485

مصرمجدي محمد حافظمجدي محمد حافظدار الحديث486

مصرممدوح على أحمد محمدممدوح على أحمد محمددار الحرم للنشر والتوزيع487

مصروالء أحمد أمينوالء أحمد أميندار الُربى للنشر والتوزيع488

مصرمحمد صالح سليممحمد صالح سليمدار الراية توب للنشر والتوزيع489

مصرعالء سرحانعالء سرحاندار الرسالة للنشر والتوزيع490

مصرعادل محمد عبده مصطفىعادل محمد عبده مصطفىدار السحاب للنشر والتوزيع491

مصرمحمود عبد القادر بكارعبد القادر بكاردار السالم للطباعة والنشر492

مصرأحمد محمد عصام أحمد بديرإبراهيم المعلمدار الشروق493

28من 22صفحة 



30/1/2022األحد - الجمعية العمومية العادية 

مصرطه محمد خليل إبراهيمطه محمد خليل إبراهيمدار الصحوة للنشر والتوزيع494

مصرورثة عبد اللطيف عاشوردار الطالئع495

مصرأحمد فتحي مدكورأحمد فتحي مدكوردار العالم العربي496

مصروئام أحمد محمود عبداللطيفوئام أحمد محمود عبداللطيفدار العالية للنشر والخدمات التعليمية497

مصرعبدالعزيز رشدى أبو طالبعبدالعزيز رشدى أبو طالبدار العزيز للنشر والتوزيع498

مصرمحمد إبراهيم العبسيمحمد إبراهيم العبسيدار العلم واإليمان للنشر والتوزيع499

مصرعالء الدين محمود حمدانعالء الدين محمود حمداندار العلم والمعرفة للنشر والتوزيع500

مصرفاطمة البوديفاطمة البوديدار العين للنشر501

مصرإيهاب ابراهيم مصطفى محمدإيهاب ابراهيم مصطفى محمددار الغد الجديد502

مصرخالد فاروق العامريفاروق محمد العامريدار الفاروق لالستثمارات الثقافية503

مصرخالد فاروق العامريفاروق العامري وأوالدهدار الفاروق للنشر والتوزيع504

مصرمحمد عصام السيد محمد يوسفمحمد عصام السيد محمد يوسفدار الفتح505

مصرسامي علي عبد اللطيفسامي علي عبد اللطيفدار الفجر للتراث506

مصرعبدالحى فؤادعبدالحى فؤاددار الفجر للنشر والتوزيع507

مصرمجدى قزمان عجايبىمجدى قزمان عجايبىدار الفكر الجامعى508

مصرعاطف محمد محمود الخضريورثة محمد محمود الخضريدار الفكر العربي509

مصرأحمد محمد أحمد سيدأحمد محمد أحمد سيددار الفكر والقانون510

مصرمحمد حسين عبد الفتاحمحمد حسين عبد الفتاحدار القيروان للنشر والتوزيع511

مصرمحمد حسن محمد الخضريورثة حسن محمد الخضريدار الكتاب الحديث512

مصروليد ناصيفوليد محمد ناصيفدار الكتاب العربي513

مصرمي حسن الزينورئة حسن الزيندار الكتاب المصري واللبناني514

مصرأمير إلهامى إبراهيم فهمى حناأمير إلهامى إبراهيم فهمى حنادار الكتاب المقدس515

مصرأسامة شتاتأسامة شتاتدار الكتب القانونية516

28من 23صفحة 



30/1/2022األحد - الجمعية العمومية العادية 

مصرإسالم رفاعى سعيد موهوبإسالم رفاعى سعيد موهوبدار الكتب والدراسات العربية517

مصرمحمد محمد محمد أبو عجورمحمد محمد محمد أبو عجوردار الكلمة للنشر والتوزيع518

مصرتامر محمد عبدالشكور فتحيتامر محمد عبدالشكور فتحيدار اللؤلؤة للنشر والتوزيع519

مصرحسام حامد السيدحسام حامد السيددار المستقبل للنشر والتوزيع520

مصرأحمد حسن أحمد عبدالعزيزأحمد حسن أحمد عبدالعزيزدار المشرق العربى521

مصرفاطمة محمد عبدالجواد أحمدفاطمة محمد عبدالجواد أحمددار المصطفى للنشر والتوزيع522

مصرجورج دميان عجايبى عوضجورج دميان عجايبى عوضدار المطبوعات الجامعية523

مصرعالء شوبك عبدالستارعالء شوبك عبد الستاردار المعرفة للنشر والتوزيع524

دار المعرفة للنشر والتوزيع525
مهند صبحي - مجدى صبحى طه 

رفاة أنور خيرهللا- طه 
مصرصالح دياب إمام محمد

مصرعبدالحميد حسين أحمدعبدالحميد حسين أحمددار الميزان للنشر والتوزيع526

مصرمدحت إبراهيم محمد البحيرىمدحت إبراهيم محمد البحيرىدار النابغة للنشر والتوزيع527

مصرخالد نبيل إبراهيم محمدخالد نبيل إبراهيم محمددار النهار للنشر والتوزيع528

مصرمحمد أحمد سيد عبدالقادرالمرحوم فوزي يوسفدار النهضة العربية529

مصرنزاهة شعبان إبراهيم إسماعيلورثة سمير عبد العالدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر530

مصروليد محمد ناصيفمحمد وليد ناصيفدار الوليد للنشر والتوزيع531

مصرمسعد ممدوح محمد المرسيمسعد ممدوح محمد المرسيدار اليقين للنشر والتوزيع532

مصرتهانى نجيب محمد صيامتهانى نجيب محمد صيامدار أصول للنشر والتوزيع533

مصرعادل المصرىعادل المصرىدار أطلس جروب للنشر534

مصرعمرو عبدهللا عبدالتوابعمرو عبدهللا عبدالتوابدار ألوان للطباعة والنشر535

مصرهيثم حافظهيثم حافظدار حافظ للنشر والتوزيع536

دار دارك للنشر والتوزيع537
هيثم حسن عبدالسالم

هشام حسن عبدالسالم
مصرهشام حسن عبدالسالم

مصرأحمد محمود حسن مهنىأحمد محمود حسن مهنىدار دون للنشر والتوزيع538

مصرعاشور على السيد خليفةعاشور على السيد خليفةدار روان للنشر والتوزيع539
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مصررضا محمد عوض فودةرضا محمد عوض فودةدار رؤية للنشر والتوزيع540

مصرمحمد كمال الدين عبدالحميد البعلىمحمد كمال الدين عبدالحميد البعلىدار صفصافة للنشر541

مصرعثمان محمود عبدالباقى أحمدعثمان محمود عبدالباقى أحمددار عالم الثقافة للنشر والتوزيع542

مصرعمر عباس صابر عباسعمر عباس صابر عباسدار عصير الكتب للنشر والتوزيع543

مصرمحمد زياد كسارةمحمد زياد كسارةدار لمسات للنشر544

مصرأحمد عبدالفتاح محمد الحلوأحمد عبدالفتاح محمد الحلودار مصر للنشر والتوزيع545

مصرهالة حسين عمرهالة حسين عمردار هال للنشر والتوزيع546

مصرعادل عبدالسميع صالحعادل عبدالسميع صالحرحيق الكتب للنشر والتوزيع547

روابط للنشر وتقنية المعلومات548
طارق السعيد عبدالعزيز النجدى 

شعالن

طارق السعيد عبدالعزيز النجدى 

شعالن
مصر

شركة ابييدى549
عماد الدين السيد أحمد األكحل

ثريا السيد أحمد األكحل
مصرمحمود عبدالنبي محمود أحمد

مصرحسام الدين محمد حسين عفيفيحسام الدين محمد حسين عفيفيشركة الروضة للنشر والتوزيع550

مصرلمياء السعيد عبدالسالم محمودلمياء السعيد عبدالسالم محمودشركة السعيد للنشر والتوزيع551

مصرضياء خيرى سالم محمدضياء خيرى سالم محمدشركة الشرق االوسط للبرمجيات552

مصرعمرو محمد محمد السرجانىعمرو محمد محمد السرجانىشركة الشمس للنشر553

554
شركة القدس للنشر والتوزيع 

والتجارة
مصرعصام النجارعصام النجار

مصرأحمد عبدهللا محمد صالح بدوىأحمد عبدهللا محمد صالح بدوىشركة المجد للنشر والتوزيع555

مصرجمال محمد جمالجمال محمد جمالشركة النيل للنشر556

شركة أبو الهول للنشر557
حبيب خليل صايغ

محمد علي أحمد

حبيب خليل صايغ

محمد علي أحمد
مصر

مصرالسيد سعيد السيد عيدالسيد سعيد السيد عيدشركة أليكس بوك558

559
شركة بيت الحكمة لإلستثمارات 

الثقافية
مصرأحمد محمد السعيد سليمانأحمد محمد السعيد سليمان

مصرحسين عبدهللا حسينحسين عبدهللا حسينشركة بيت اللغات الدولية560

مصريوسف رأفت محمد صالحيوسف رأفت محمد صالحشركة دار تواصل للنشر والتوزيع561

مصرمحمد خير محمد زهير رشيدمحمد خير محمد زهير رشيدشركة دار غار حراء562
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563
شركة دار ياء للنشر والتوزيع 

والوسائط اإللكترونية

وجدى سعد - عزة محمد أبو غانم 

عال عماد الدين- عارف 
مصرعزة محمد محمد أبو غانم

مصرمحمود صالح رمضانمحمود صالح رمضانشركة دنيا األطفال للنشر والتوزيع564

مصريحيى محمد عبد اللطيف طلعتمحمد عبد اللطيف طلعتشركة سفير565

مصرعمرو محمد محمد السرجانىعمرو محمد محمد السرجانىشركة سقارة للنشر566

شركة سما للنشر والتوزيع567
نجالء محمد رضا قاسم

محمد عبدالمنعم محمد أحمد
مصرمحمد عبدالمنعم محمد أحمد

مصرطارق سعيد محمد حسانين التراسطارق سعيد محمد حسانين التراسشركة سنابل للنشر والتوزيع568

مصرمحمد شعبان حسن خميسمحمد شعبان حسن خميسشركة سندباد للنشر والتوزيع569

مصرياسر مصطفى أحمد إبراهيمياسر مصطفى أحمد إبراهيمشركة كيان للنشر والتوزيع570

مصرأشرف مندى عبدالبارىأشرف مندى عبدالبارىشركة ماس للنشر والتوزيع571

مصرمجدى محمد عبدهللامجدى محمد عبدهللاشركة ماهى للنشر والتوزيع572

مصرعادل حزين أحمدعادل حزين أحمدشركة مفكرون الدولية573

مصرمحمد صالح سليممحمد صالح سليمشركة ميديا بروتك574

575
علم إلحياء التراث والخدمات 

الرقمية
مصرعبدالعاطى محى أحمد الشرقاويعبدالعاطى محى أحمد الشرقاوي

كتوبيا للنشر وتوزيع وطباعة الكتب576
إبراهيم أحمد إبراهيم

أحمد محمود إبراهيم

إبراهيم أحمد إبراهيم

أحمد محمود إبراهيم
مصر

مصرعبدهللا محمد محمد عليوهعبدهللا محمد محمد عليوهكلُمن لإلنتاج التعليمى577

مصرمجدى صابر محمد عيدمجدى صابر محمد عيدكنانة للنشر578

مصرمحمد جميل محمد صبرىمحمد جميل محمد صبرىكيان للنشر والتوزيع579

مصرشريف زهير محمودشريف زهير محمودكيدز الند للنشر والتوزيع580

مصرمحمد عبد الحميد الجابريمحمد عبد الحميد الجابريمجموعة النيل العربية581

582
مجموعة بيت الحكمة للصناعات 

الثقافية
مصرعوض محمد السعيد سليمانعوض محمد السعيد سليمان

مصرعمرو محمد محمد السرجانىعمرو محمد محمد السرجانىمركز البحوث التربوية583

584
مركز الدراسات العربية للنشر 

والتوزيع
مصرجهاد مروان محمد عبدربهأحمد مروان محمد عبدربه

مصرفريد زهرانفريد زهرانمركز المحروسة للنشر والخدمات585

28من 26صفحة 



30/1/2022األحد - الجمعية العمومية العادية 

مصرأكرم مصطفى إبراهيم متولى الطويلأكرم مصطفى إبراهيم متولى الطويلمركز إبصار للنشر والتوزيع586

587
مركز جامعة مصر للعلوم 

والتكنولوجيا للنشر
مصرمحمد إسماعيل محمد حامد

مصروائل صالح الدين على المالوائل صالح الدين على المالمصر العربية للنشر والتوزيع588

589

- معهد البحوث و الدراسات العربية 

المنظمة العربية للتربية و الثقافة و 

العلوم

فيصل الحفيان. المدير العام د
سامح مدبولى سيد ابراهيم 

محمد محمود محمد الطناحى
مصر

مصرنيفين عصمت محمود تهامىنيفين عصمت محمود تهامىمكان برودكشنز590

مصرمصطفي عاشورمصطفي عاشورمكتبة ابن سينا للنشر591

مصررضوى األميرمكتبة اإلسكندرية592

مكتبة األنجلو المصرية593
فادى أمير صبحى

كريم أمير صبحي
مصرفادى أمير صبحى

مصرأحمد عبده عليأحمد عبده عليمكتبة اآلداب594

مصرمحمود أحمد عبدالوهاب محمدمحمود أحمد عبدالوهاب محمدمكتبة التقوى595

مصرأحمد أنسيأحمد أنسيمكتبة الثقافة الدينية596

مصرعبدالمنعم سليم السيد محمدعبدالمنعم سليم السيد محمدمكتبة النافذة597

مصرنزاهة شعبان إبراهيم إسماعيلورثة سمير عبد العالمكتبة الوفاء القانونية598

مصرعلى محمود محمد ابراهيمعلى محمود محمد ابراهيممكتبة أوالد الشيخ للتراث599

مصرمحمد أشرف يوسفمحمد أشرف يوسفمكتبة عالم الكتب600

مصرمحمود محمد مدبوليمحمود محمد مدبوليمكتبة مدبولي601

602
مكتبة مصر )مكتبة ودار مصر 

(السحار

أيمن صالح الدين عبدالحميد

هشام سعيد جودة السحار

أسامة سعيد جودة السحار

مصرأسامة سعيد جودة السحار

مصرسلطان حسين وهبة حسنسلطان حسين وهبة حسنمكتبة وهبه للطبع والنشر والتوزيع603

مصرهشام جالل حزىهشام جالل حزىمنشأة المعارف604

مصرأحمد سعيد عبدالمنعمأحمد سعيد عبدالمنعممنشورات الربيع605

مصرحمدى فاروق محمد سليمحمدى فاروق محمد سليممؤسسة البسمة للنشر والتوزيع606

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي607
شرف أحمد زكي يماني

إيهاب محمد الشحات حجازي

إيهاب محمد الشحات حجازي

أمجد محمد شحاته األمير
مصر

28من 27صفحة 



30/1/2022األحد - الجمعية العمومية العادية 

مصرمحمد إبراهيم محمد السقامحمد إبراهيم محمد السقامؤسسة إبداع لإلعالم والنشر608

609
مؤسسة إبداع للترجمة والنشر 

والتوزيع
مصرعيد إبراهيم عبدهللا إبراهيمعيد إبراهيم عبدهللا إبراهيم

مصرنصار أمين محمود مبروكنصار أمين محمود مبروكمؤسسة أطفالنا الدولية610

611
مؤسسة بارادايس للطباعة 

 والنشر والتوزيع
مصرمحمود محمد محمود خليلمحمود محمد محمود خليل

مصرمحمود خلف هللا درديرمحمود خلف هللا درديرمؤسسة تبارك للنشر والتوزيع612

مصرأحمد عبدالمنعم أحمد سيدأحمد عبدالمنعم أحمد سيدمؤسسة حورس الدولية613

مصرسعيد عبده مصطفىمؤسسة دار المعارف614

مصرمحمد كامل على شطامحمد كامل على شطامؤسسة طيبة للنشر والتوزيع615

616
مؤسسة عالم الرياضة للنشر 

والتوزيع
مصرنزاهة شعبان إبراهيم إسماعيلورثة سمير عبد العال

مصرهال محمد محمد حسنهال محمد محمد حسنمؤسسة كتابي للنشر والتوزيع617

مصرعبدالرحمن شريف طه يسنعبدالرحمن شريف طه يسنمؤسسة مون618

مصرحسام الدين حسين حسن عباسحسام الدين حسين حسن عباسن للنشر والتوزيع619

620
نسمات لتكنولوجيا المعلومات 

والنشر والتوزيع
مصرممدوح سعيد حسن أحمدأحمد محمد جمعة يوسف

مصرمحمد محسن مصيلحى عمرانمحمد محسن مصيلحى عمراننماء للبحوث والدراسات621

مصرأحمد إبراهيممحمد أحمد إبراهيمنهضة مصر622

مصرمحمد سعد إسماعيلمحمد سعد إسماعيلنور المعارف للنشر والتوزيع623

مصرعصام عطية صليب غطاسهيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة624

625
دار المذهب للطباعة والنشر 

والتوزيع
موريتانياأحمد نجيب بن عبد الكريمأحمد نجيب بن عبد الكريم

موريتانياسالمي أحمد المكيسالمى أحمد المكيمكتبة القرنين626

28من 28صفحة 


