
كتیبات المعھد القومى للبحوث الفلكیة

و الجیوفیزیقیة فى مجال الجیوفیزیاء

النشرإسم المؤلف إسم الكتیبم
1988مصطفى محمد طھاإلنسان و الزالزل1
أ.د. محمد جمال الدین الفندىتاریخ الحركة العلمیة فى مصر الحدیثة 2

أ.د/ محمد فھیم
أ.د. محمود خیرى على

1990

1992أ.د. عز الدین محمد إبراھیمإعمار و تخطیط مناطق النشاط الزلزالى3
1992أ.د. عز الدین محمد إبراھیمجیولوجیا الزالزل4
1997أ.د/ عبد الراضي غریبالطرق الكھربیة5
؟؟؟أ.د/ عبد الراضي غریبالمیاه الجوفیة و طرق التنقیب عنھا 6
أ.د/ محمد فھیمالسیرة الذاتیة لألستاذ د. محمد فھیم 7
2000أ.د/ محمد فھیمالزالزل8
1990أ.د/ محمد فھیمالجیوفیزیاء و إستخداماتھا المختلفة9
1989أ.د/ رشاد قبیصيالبحیرات الصناعیة و الزالزل10
مستوي النشاط الزلزالي والتركیب والجیولوجیة تحت 11

السطحیة بمنطقة ترعة جنوب الوادي
أ.د/ رشاد قبیصي

أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                
1997

1989أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                مركز الزالزل اإلقلیمى بأسوان12
1990أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                التحركات الحدیثة للقشرة األرضیة 13
2000أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                الزالزل14
1998أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                الجاذبیة األرضیة15
1997أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                التطبیق)-المنھج -التطور-( النشأة الجیودسیا16
2000أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                السد العالي والزالزل17
2003أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                البراكین18
2006أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                والزالزلالطوفان البحري تسونامي 19



2006أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                المد و الجزر20
2006أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                الزالزل والبراكین في المنطقة العربیة21
2016أ.د/ علي عبد العظیم تعیلب                مقدمة الجیوفیزیاء22
؟؟؟؟؟أ.د/ حنفي علي دعبسالتنقیب بطرق الجاذبیة األرضیة 23
1996أ.د/ حنفي علي دعبسالمغناطسیة اآلرضیة و تطبیقاتھا الحدیثة24
2000أ.د/ حنفي علي دعبسالطاقةالحراریة األرضیة متاعا لالنسانیة25
2000أ.د/ حنفي علي دعبسالكرة االرضیةعمر 26
1990أ.د/ حنفي علي دعبسالتنقیب الجیومغناطیسى 27
2002أ.د/ حنفي علي دعبسالنشاط الشمسي وآثره في الكرة االرضیة28
2003أ.د/ حنفي علي دعبستاریخ المغناطسیة اآلرضیة29
المغناطیسیة اآلرضیة في المعھد  القومي للبحوث 30

الفلكیة في مائة عام   
2003أ.د/ حنفي علي دعبس

2004أ.د/ حنفي علي دعبسالریاح بشري ومصدر متجدد للطاقة31
المغناطیسیة االرضیة في خدمھ  البیئھ والمجتمع في 32

الماضي والحاضر والمستقبل
2006أ.د/ حنفي علي دعبس

2009أ.د/ حنفي علي دعبسمساھمة العلم في تطویر وسائل النقل وتوفیر الطاقة33
2010أ.د/ حنفي علي دعبساالنحباس الحراري وتأثیراتة المتوقعة ومواجھتة34
الذرة والمفاعالت النوویة واالستعداد لالستخدامات 35

السلیمة للطاقة النوویة في مصر
2011أ.د/ حنفي علي دعبس

2013أ.د/ حنفي علي دعبسقصة الزالزل والبراكین36

2013أ.د/ حنفي علي دعبسسیناء أرض الفیروز37
2014أ.د/ حنفي علي دعبسقصة الكرة االرضیة38
1998أ.د/ حنفي علي دعبسآمان ورفاھیة اآلنسانیةو الطاقة الشمسیة في خدمة39
واكتشاف ثروات باطنھا بالطرق 40

المغناطیسیة
2016أ.د/ حنفي علي دعبس

2000ا.د/ صالح شریف عثمانالطاقة  االشعاعیة والجیوحراریة في مصر41
2010ا.د/ صالح شریف عثمانجیولوجیة اآلرض والقمر42



2012ا.د/ صالح شریف عثمانمصر والمیاه والوطن  العربي43
2015ا.د/ صالح شریف عثمانالجیوفیزیاء والثروات المعدنیة44
النظام العلمي لتحدید المواقع باستخدام االقمار 45

G.P.Sالصناعیة  
2000أ.د/ صالح محمد محمود

أ.د/ فتحي محمد احمدحركة الیابسة و تشكل القارات46
أصل الحیاة و تطورھا و اإلنقراض الذى حدث فیھا و 47

أثر المجال المغناطیسى فى عملیة اإلنقراض 
أ.د/ فتحي محمد احمد

1990أ.د/ فتحي محمد احمدالمغناطیسیة األرضیة48
إستخدام المغناطیسیة األرضیة فى التعرف على قشرة 49

األرض
1996أ.د/ فتحي محمد احمد

2004أ.د/ فتحي محمد احمدالمسالت المغناطیسي العالميمرصد 50
2013أ.د/ فتحي محمد احمد المغناطیسیة األرضیة وتكوین القارات51
2015أ.د/ فتحي محمد احمدكیف بدأت المغناطیسیة األرضیة وكیف تقاس وكیف ستنتھي52
2001د/ طارق عبد اللطیفالجیوفیزیاء واآلثار53
2006أ.د/ جاد محمد القاضيالجیوفیزیاء والكشف عن االلغام االرضیة54
الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في مجال االستكشاف55

الجیوفیزیقیة
2007د/ محمد أحمد متولي

2011أ.د/ محمد أحمد سلیمانـ الزالزل1هللا في الطبیعة أیات56
2012أ.د/ محمد أحمد سلیمانالفیضانات-4أیات هللا في الطبیعة 57
2013أ.د/ محمد أحمد سلیمانآیات هللا في الطبیعة الریاح والعواصف جزء أول ـجزء ثاني58
أ.د. صالح محمودمركز بحوث الزالزل اإلقلیمى بأسوان59

ا.د. رأفت عبد الشافى  
2011

1993أ. أحمد رجب محمد الخرائط 60


