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أبحاث المؤتمر الدولى الخامس للدراسات السردیة 3
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015مجموعة مؤلفینالسرد والكتابات الجمیلة ج1

9789777351188

أبحاث المؤتمر الدولى الخامس للدراسات السردیة 4
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015مجموعة مؤلفینالسرد والكتابات الجمیلة ج3

9789777351188

ابستمولوجیا اللغة النحویة بحث في مقاییس العلمیة 5
كنوز المعرفة2016د. زكریاء أرسالنوبرمجیات التأسیس والتأصیل

978-9957-74-476-2
9789957025885مجدالوي2016طاھر العتبانيأبو تمام حیاتھ،عصره،شعره6
4-850-32-9957-978دار الحامد2018یاسر سالمة ابو طعمةابو مروان عبد الملك الجزیري كاتبا وشاعرا7

اتجاھات الشعر العربي في بالد الشام في القرن 8
یافا2019أ.د. شفیق الرقبالسادس الھجري

978-9957-697-29-7

إثارة األسالیب الشعریة في قصائد سمیح القاسم ( 9
دراسة في إثارة المستویات الشعریة )

د. عصام عبدالسالم 
المعتز2019شرتح

9789957650513
د. سلیمان محمد أثر األدب فى التقعید اللغوى10

S-Iدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015سلیمان

    9789957744380كنوز المعرفة2015أ.د. طالب اسماعیلاثر السیاق القرآني في االشتراك اللفظي11

دار الحامد2018خالد عیال سلمانأثر المحتسب في الدراسات الصرفیة12
978-9957-32-517-6

7-488-96-9957-978غیداء2019احمد الصعبأدب الطفل في الوطن العربي13
8-657-33-9957-978الوراق2019مزنة كمالأدب الغناء في العصر العباسي14
5-52-691-9931-978ألفا دوك 2019د.زھرة بن یمینةأدبیة الكتابة الصوفیة15

3-675-32-9957-978دار الحامد2018د.حامد سالم الرواشدةأساسیات في قواعد الخط العربي واإلمالء والترقیم16

د. عصام عبدالسالم أسالیب التكرار في لغة الحداثة الشعریة في سوریة17
المعتز2019شرتح

عالم الكتب الحدیث2019د. عبد القادر مرعيأسالیب الجملة اإلفصاحیة في النحو العربي18
978-9957-686-48-2

561-704-9923-978ازمنة2019بشیر ضیف هللاأسالیب الشعریة المغربیة المعاصرة19

أدب ولغة عربیة
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أسالیب الشعریة عند بدوّي الجبل ( دراسة أسلوبیة 20
جمالیة)

د. عصام عبدالسالم 
9789957650650المعتز2019شرتح

استحضار الخصم في الخطاب السجاليّ : مناظرات  21
    9789957746551كنوز المعرفة2018د. بثینة قراويأحمد دیدات الدینیّة أنموذجا مقاربة حجاجیّة تفاعلیّة

استطیقا الشعریة في قصائد( أولئك أصحابي) لحمید 22
سعید

د. عصام عبدالسالم 
المعتز2019شرتح

9789957651107
اسس االخبار في الكالم  بحث في روافد اإنتاج  الفائدة  23

    9789957743499كنوز المعرفة2015د. خالد السویحج1/2

9789777358613دار الوفاء 2019د.مجدي ابراھیم محمدأسس البحث اللغوي ومسائلھ24
9789957998امجد2019د. یعقوب حسن عبدأسس التطبیقات اللغویة25
9789957747787كنوز2019یحیى اللتینيأسس صناعة المعجم المحوسب26

إسالموفوبیا األدب صورة العرب والمسلمین في االدب 27
كنوز المعرفة2018د. محمود حسیناتااللماني

978-9957-74-673-5
اسلوب الشرط في بخالء الجاحظ - دراسة في 28

    9789957743055كنوز المعرفة2014قمریة الكنديالمستویین

المنھجیة2019د.اسراء حسین جابراسلوبیة القص في الروایة العربیة الحدیثة29
978-9774-77-160-0

منشورات 2009حافظ علويأسئلة اللغة أسئلة اللسانیات30
منشورات االختالفاالختالف

ألفا دوك 2018د.الطیب بوخرصةأشكال التعبیر األدبي31
978-9931-484-74-5

إشكالیة التحیز في النقد العربي المعاصر دراسة تحلیلة 32
كنوز المعرفة2016د. علي صدیقينقدیة

9789957745479

إصطالحات علم التصریف في مؤلفات الصرفیین 33
ألفا دوك 2019د. یوسف بن نافلةالجزائریین-دراسة وصفیة تحلیلیة موازنة-

978-9931-691-23-5

9789777352352دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016د.بھاء حسب هللاأصوات شعریة في أدب مصر اإلسالمیة34

أ.د. محمد عبد أصول العربیة "فصول في مبادئ اللغة ومھارتھا"35
دار الوفاء 2019الرزاق المكي

9789777358774
    9789957744243كنوز المعرفة2015فكري القباطياعرني بعض ایمانك (روایة)36

اغالیط النحویین في كتاب اعراب القرآن البي جعفر 37
امنة 2016عزیز صدقيالنحاس 338ھــ

S-I
    9789957745806كنوز المعرفة2016غادة صالحإغراب واقراب (نصوص شعریة )38

د.أحمد بلحاج آیة األبجدیة الموازیة39
مركز الكتاب االكادیمي2019وارھام

978-9957-35-366-7

أ.ایناس الرفاعي عید اإلتجاه الوجداني في شعر عبد العزیز سعود البابطین40
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016عوض

9789777352482

عائشة بنت عبدهللا بن االتساق واإلنسجام في مقاالت المرأة العمانیة41
عالم الكتب الحدیث2019مبارك السیفیّة

978-9923-14-038-3

األكادیمیون2018د.عاطف الرفوعاالحتجاج بشعر امرىء القیس42
978-9957-449-46-9

المنھجیة2018ا.د.ثائر سمیر الشمرياالحتجاج في الشعر العباسي43
9789957608606

زھران2018مكي باكر سعید دیوااالحتماالت الحاسیة لاللفاظ اللغویة في القرأن44
978-9957-88-312-6

الوراق2019د. جمیل حمداوياألدب الرقمي بین النظریة والتطبیق45
978-9957-33-668-4

األدب العربي للناطقین بغیر العربیة -نماذج من األدب 46
كنوز المعرفة2016د. رائد عبدالرحیمالقدیم والحدیث

978-9957-74-510-3
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المنھجیة2019د.اسعد عباس المیاحياالزدواجیة اللغویة47
978-9774-77-174-6

كنوز2019طارق  المالكياالستدالل في المنطق وتطبیقاتھ على اللسانیات48
9789957747589

    9789957744368كنوز المعرفة2015د. محمد البوعمرانياالستعارات التصوریة وتحلیل الخطاب السیاسي49

    9789957743772كنوز المعرفة2015أ.د. احمد یوسف علياالستعارة المرفوضة في  الموروث البالغي والنقدي50

غیداء2019ایمان علياالستھالل في قصیدة المدیح51
978-9957-96-511-2

المعتز2019فؤاد عفانياألسرار والمكنونات قراءة في تجارب إبداعیة عربیة52
9789957651435

األسرة في األدب العربي "الكتاب الفائز بجائزة مجمع 53
اللغة العربیة"

أ.محمد عبد الواحد 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018حجازي

9789777357111

امجد2019فاطمة أبو شقالاألسطورة و الخیال54
9789957997496

55
األسلمة والتعریب دراسة تاریخیة لظاھرة التالزم 

والتكامل بین العروبة واإلسالم خالل العصر اإلسالمي 
الوسیط

مجدالوي2016د. فاروق فوزي
9789957025854

الدكتورة خولة محمد االشارات االثنوغرافیة في القصة القصیرة الفلسطینیة56
9789957026516مجدالوي2018الوادي

    9789957746162كنوز المعرفة2017سعادة ابو عراقاألشتباك (روایة )57

4-834-32-9957-978دار الحامد2018عبد الفتاح شھیداالشتغال الجمالي للمعنى االخالقي58

2-58-449-9957-978األكادیمیون2018د.نادر أحمد جراداتاألصوات اللغویة عند ابن سینا عیوب النطق وعالجھ59

األصول النافعة في التنمیة البشریة وتطویر الذات 60
المعتز2019د. فادي الربابعة"التوقیعات األدبیة "

9789957651275

3-04-579-9957-978دار الرایة2018د.نصرالدین بوھنياإلعراب في العربیة61

عریّةُ صیاغةٌ جدیدةٌ لمحّمد صابر عبید62 0-375-96-9957-978غیداء2018أ. د. محّمد صابر عبیداألعماُل الّشِ
0-515-96-9957-978غیداء2019أحمد الصعباالغتراب في شعر الجواھري63

1-89-691-9931-978ألفا دوك 2019ع منصورياالقتصاد اللغوي في العربیة القدیمة الفصحى الیومیة64

االلفاظ  التي وردت مرة واحدة في القرآن معجم و 65
دراسة بالغیة و بیانیة

بالل عبود مھدي 
دجلة2016السامرائي

9789957715397

األلفاظ والمصطلحات األساسیة للحركات واأللعاب 66
الریاضیة –دراسة لغویة داللیة-

أ.د فرات العزاوي، 
دجلة2018أ.د قسمة القیسي

9957634520

سعدون محسن اإلنزیــــاح في شعر الّسیاب67
غیداء2019اسماعیل الحدیثي

978-9957-96-616-4

68
األنساق اللغویة والسیاقات الثقافیة في تعلیم اللغة 

العربیة -أعمال المؤتمرالدولي االول لتعلیم العربیة 
ج1/2

أ.د.نھاد الموسى 
    9789957743390كنوز المعرفة2014وأخرون

د.ظافر عبیس االنسجام الصوتي في خطب نھج البالغة,69
9789957593759المنھجیة2016الجیاشي

اإلنشاء بالقول مقاربة نحویة تداولیة لألوامر والنواھي 70
    9789957744809كنوز المعرفة2016د. الصبحي ھدويأعماالً لغویة

التصویر الفني لألنواء (االنواء االندلسیة في الشعر 71
المناھج2018د. رافد جھاد العلوانيوالنقد)

االوزان العشر للناطقین بغیر العربیة للمعلم والمتعلم 72
كنوز المعرفة2018خالد حسین ابو عمشةالنظریة والتطبیق

978-9957-74-697-1
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الرایة2019د احمد سعدياالوزان والصیغ الصرفیة في اللسانیات العربیة73
978-9957-622-55-8

مركز الكتاب االكادیمي2016لیلى شكورةالباب النحوي بحث في المنھج74
9789957351755

ا.د.زینب عبد الحسین البحث الداللي عند المفسرین75
9789957593605المنھجیة2016السلطاني

ألفا دوك 2017د عبد الكریم حموالبحث الداللي في تفسیر محمد متولي الشعراوي76
9789931484332

البحث عن الجذور مقاربات جمالیة في التراث النقدي 77
والبالغي

د. أسامة عبد العزیز 
2-77-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018جاب هللا

5-76-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018د.رابح بن خویةالبحث عن المعنى في النص انتاجھ، سلطتھ، شعریتھ78

0-647-*18-9957-978المناھج2018د. رحاب الدھلكيالبدیع في شعر صفي الدین الحلي79

غیداء2018شادان جمیل عباسالبطل في الشعر األموي80
978-9957-96-387-3

3-505-32-9957-978دار الحامد2018سعدیة أحمد مصطفىالبقاء والفناء في شعر أبي العتاھیة81

البالغة البیانیة واالتقانات السردیة في نص من حكایات 82
اللیلة الثانیة بعد األلف للقاص مھند یحیى حسن

د. سفانة شعبان 
الصافي ، د. باسل 

مولود یوسف
المعتز2019

9789957651138

7-32-697-9957-978یافا2019د.ھاشم مناعالبالغة العربیة الوافیة (المعاني والبیان والبدیع)83

ة عزازالبالغة العربیة مباحث في سمات الدرس البالغي84 1-76-691-9931-978ألفا دوك 2019حس

مركز الكتاب األكادیمي2018د.مسعود بودوخةالبالغة العربیة و علومھا85
978-9957-35-283-7

    9789957743420كنوز المعرفة2015د. مصطفى الغرافيالبالغة واالیدیولوجیا دراسة في انواع الخطاب86

9789957747527كنوز2019عبدالرحمن طعمةالبناء الذھني للمفاھیم87
د. عبدالقادر الفاسي البناء الموازي الموسع نظریة تولیدیة جدیدة88

    978995774662كنوز المعرفة2018الفھري

البنیات البالغیة للخطاب الصوفي أبوحیان التوحیدي 89
9789957614164عالم الكتب الحدیث2016د.إبراھیم یاسیننموذجا

9789957961176غیداء2016زینب خلیل مزیدالبنیات الدالّة  في شعر محمد صابر عبید90

البنیات الداللیة للزمن في اللغة العربیة من اللغة الى 91
    9789957744106كنوز المعرفة2015د. عبدالكبیرالحسنيالذھن

3-480-32-9957-978دار الحامد2018أ.د. ضیاء غني لفتةالبنیة السردیة في شعر الصعالیك92
البنیة الفنیة لشعر الفتوحات اإلسالمیة في عصر صدر 93

2-528-32-9957-978دار الحامد2018د.حسین الدخیلياإلسالم
أ.د.نصرة احمید البنیة والتاویل خمسة قراءات في الشعر الجاھلي94

1-87-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018جدوع الزبیدي
البنیویة التكوینیة: في المقاربات النقدیة العربیة 95

5-47-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018أ.د.نور الدین صدارالمعاصرة

البواعث النفسیة لتشكیل الصورة في شعر فرسان 96
دجلة2018دعاء ولید خالد نرجسعصر صدر االسالم

9957717919
9789957747367كنوز2019د. حسیب الكوشالبوسیمیائیات من الطاقة الى المعنى97
3-77-449-9957-978األكادیمیون2018د.أمین محمد المناسیةالبیان في قواعد البحث العلمي وتحقیق المخطوطات98
    9789957744649كنوز المعرفة2016د. محمود الصقريالبیئة المائیة في الشعر الجاھلي99

زمزم2018د. نوال احمد الدسوقيالتأثیر والتأثر في المجتمع االندلسي وصورتھ في االدب100
 9789957721688

كنوز المعرفة2016د. عبدالجلیل ھنوشالتأسیس اللغوي للبالغة العربیة قراءة في الجذور101
9789957744465

مجدالوي2018احمد شعثالتأویل االدبي102
9789957026561
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التّأویل الداللي في النّص الّروائي دراسة داللیة تأویلیة 103
غیداء2019د. صلیحة جــالّبلروایتي: "أنتم اآلخرون" و "مقامات الذاكرة المنسیة"

978-9957-96-547-1

التجربة الروائیّة عند قاسم توفیق قراءات في المقولة 104
غیداء2018د. خلیل شكري ھیّاسالسردیّة وفضاءات التشكیل

978-9957-96-379-8

غیداء2016د. محمد صابر عبیدالتجربةُ الشعریّةُ التشكیُل والرؤیا105
9789957961350

9-54-691-9931-978ألفا دوك 2019د,عیاد زویرةالتجریب في المسرح الجزائري106

أ.د محمد جواد التحلیق في فضاءات النص107
9789957715090دجلة2016البدراني

د.سعید العوادي د. التحلیل الحجاجي للخطاب - بحوث محكمة108
    9789957744854كنوز المعرفة2016احمد قادم

9789957764456الرضوان2016د.وائل الحربيالتحلیل النحوي عند ابن ھشام االنصاري109
    9789957746292كنوز المعرفة2018د.حسن المودن مترجمالتحلیل النفسي واألدب110

9789957744847كنوز المعرفة2016د. منیة عبیديالتحلیل النقدي للخطاب نماذج من الخطاب اإلعالمي111
    9789957746773كنوز المعرفة2018د.محمد المحفليالتحول النصي في الروایة العربیة الحدیثة112

9789957790899الیازوري2016فاروق النتشةالتخطیط وفق منھج الفارونسبي113

التذوق األدبي والنقدي عند الخلیفة األموي عبد الملك 114
بن مروان

د.سلیمان محمد 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015سلیمان

9789777350983
9789957961121غیداء2016د. تیسیر محمدالتراث في شعر  بدر شاكر السیاب115
9789957127596الیازوري2016حفناوي بعليالترجمة االدبیة الخطاب المھاجر ومخاطبة االخر116

الترجمة الجامعیة و الترجمة 117
ألفا دوك 2019د. بن مختاري ھشامالمھنیة(الماضي,والحاضر,والمستقبل)

978-9931-691-34-1

االبتكار2018الدكتور محمد امطوشالترجمة والتأویل والتقویل118
9789957562229

الترجمة والتناص في الروایة الجزائریة-رشید بوجدرة 119
ألفا دوك 2017امال عدالنينموذجا-

978-9931-484-66-0

الدكتور فالح حسن التشبیھ البلیغ في نھج البالغة أزمة الترافض وثنائیة أنا اآلخر 120
غیداء2019كاطع

978-9957-96-618-8

التشطیر والتخمیس في نظم العالمة واألدیب محمد 121
النودھي

د. سفانة شعبان 
9789957651350المعتز2019الصافي ، د. باسل 

4-418-96-9957-978غیداء2018أ. د. محّمد صابر عبیدالتشكیل النصي الشعري، السردي، السیر ذاتي122

د. ھاني محمد عبد التشكیل والتأویل  في شعر عروة بن أذینة123
9789957614164عالم الكتب الحدیث2016الكریم عبود

التصحیح اللغوي و مباحثھ-دراسة في منھج احمد 124
ألفا دوك 2017د مختار درقاويمختار عمر في معجم الصواب اللغوي

9789931484325

التصویر الفني في شعر أبي الصلت أمیة بن عبد 125
مركز الكتاب األكادیمي2018د. ابتسام دھینةالعزیز الداني األندلسي

978-9957-35-279-2

S-Iدار النھضة العربیة-لبنان2004عبده الراجحيالتطبیق الصرفي126

S-Iالبدایة2016د. عطیة الغولالتطبیق اللغوي المتكامل127

9789777358378دار الوفاء 2019د.مجدي ابراھیم محمدالتطبیقات النحویة والصرفیة بأسلوب سھل ومیسر128

د.  عبدالمجید التعبیر اإلشاري في الشعر الجاھلي129
8-423-96-9957-978غیداء2018اإلسداوى

9789777352895دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016د.محمد شلبي عسلالتعریب في صفحات130
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التعلیق عند عبد القاھر الجرجاني  دراسة في  التماسك 131
3-680-74-9957-978كنوز المعرفة2018عبدالرحمن اكیدرالنصي

د.خالد حسین ابو التعلیمیة بین استراتجیات مناھج التعلیم و مھارات التعلم132
9-09-691-9931-978ألفا دوك 2019عمشة

4-17-691-9931-978ألفا دوك 2019د.سھل لیلىالتعلیمیة قضایا و دراسات133

التفضیل الجمالي في الشعر الحدیث شعر المھجر 134
3-54-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. محمد االمین شیخةبأمریكا

التفكیر السیمیائي وتطویر مناھج البحث اإلبالغي 135
    9789957744656كنوز المعرفة2015د. سمیر العزاويالمعاصر

التفكیر الصرفي و النحوي في تفسیر محمد متولي 136
2-53-691-9931-978ألفا دوك 2019د, عبد الكریم حموالشعراوي

التفكیر النحوي والداللي عند العرب من االعتقاد الى 137
مركز الكتاب االكادیمي2019د.اسامة مداسالممارسة اللغویة

978-9957-35-321-6

1-326-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019د. محمد زیدانالتفكیر النقدي والخطاب األدبي138

التكرار وفعل الكتابة في االشارات اإللھیة ألبن حیان 139
كنوز المعرفة -2015د. حاتم عبیدالتوحیدي

    9789957743543األردن

    9789957744328كنوز المعرفة2015أ.د. طالب اسماعیلالتالزم الداللي أللفاظ األضداد في السیاق القرأني140

4-031-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019محمد حمدان الرقبالتالُزم اللغوّي ُمقاربات تعلیمیّة141

7-04-728-9931-978ألفا دوك 2019د,أمحمد الحاج لقواسالتلقي قدیما و حدیثا و مظاھره في أدبنا القدیم142

األكادیمیون2018د.عصام لطفي صبّاحالتلقي والتأویل في شعر زھیر بن أبي سلمى143
978-9957-590-71-0   

9-65-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. الغالي بنھشومالتلقي والتواصل في الخطاب األدبي144

8-245-94-9957-978أزمنھ2018محمد محمود محاسنةالتماسك النصي في الحكم العطائیة145

التناص في شعر البردوني ( متناص البحث عن 146
أمجد2018د.محمد مسعدالفردوس ) - قراءة سیموطیقیة

978-9957-996-03-1

المنھجیة2016علي كریم ناشدالتنكیر والتعریف في اللغتین العربیة واالنجلیزیة147
9789957608071

2-90-717-9957-978دار دجلة2018محمد ابراھیم السالميالتوازن الدینامیكي بین الصوامت و الصوائت148

    9789957742454كنوز المعرفة2013د. محمد علويالتواصل االنساني  - دراسة لسانیة149

التوجیھ الصوتي للقراءات بین ابن خالویھ وابي علي 150
    9789957744861كنوز المعرفة2016د. محمد المسلميالفارسي

التیھ العربي تأمالت في الواقع الصعب الفكر السیاسة 151
9789957026707مجدالوي2018د. عبد هللا زید صالحالتطرف

الثنائیات المتضادة في شعر التصوف األندلسي في 152
القرنین السابع والثامن الھجریین

د. شیماء عدنان 
المناھج2018العقابي

978-9957-18-643-2

    9789957743895كنوز المعرفة2015نصر ساميالجسد في شعر محمود درویش األیموس والتاناتوس153

الجمال الصوتي لالیقاع الشعري : تائیة الشنفرى 154
9789931484028ألفا دوك 2014ھارون مجیدانموذجا

الجملة العربیة في ضوء مغنى اللبیب البن ھشام 155
    9789957744670كنوز المعرفة2017د. محمود الجاسماالنصاري

    9789957745813كنوز المعرفة2016د. سعود الحدیديالجملة في الدرس اللغوي العربي الحدیث156

د. صباح علي الجموع فـي  كتب األمثـال157
9789957961596غیداء2016السلیمان

3-65-484-9931-978ألفا دوك 2017د. بن الدین بخولةالجھود النحویة لعبد الرحمن الدیسي (1921م)158

    9789957742485كنوز المعرفة2019د. احمد حجازيالحاسة السادسة - رحلة في عمق وعینا الكوني ط1593

أ.د.فاخر ھاشم الحال في الجملة العربیة160
دار الحامد2018الیاسري

978-9957-32-750-7
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7-001-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019د. كمال الزمانيالحجاج باإلیتوس في الخطاب السیاسي161

    9789957743413كنوز المعرفة2015د. احمد قاداالحجاج في الخطاب السیاسي الرسائل االندلسیة162

د.حمدي منصور الحجاج في كلیلة و دمنة البن المقفع163
8-286-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018جودي

3-08-687-9957-978صفاء2019د.باسم خیري خضیرالحجاج وتوجیھ الخطاب164

9-558-32--9957-978دار الحامد2018د.سعید محمد بواعنةالحجة البالغة165

0-18-579-9957-978دار الرایة2018د. الكبیر الدادیسيالحداثة الشعریة العربیة بین الممارسة والتنظیر166

الحداثة بین التحدیث و التأصیل الحداثي حداثة الشعریة 167
دجلة2018د. عصام شرتحام شعریة الحداثة

9957717766

الحداثة عند طھ عبد الرحمن من النقد المعرفي 168
عالم الكتب الحدیث2018د.سعیدة ملكاويالمزدوج الى بناء المفھوم

978-9957-631-66-6

الحداثة من منظور نقدي معاصر حدائة الثقافة ام ثقافة 169
دجلة2018د.عصام شرتحالحداثة ؟

9957717797

9789957765644الرضوان2018د.غسق حسن الكعبيالحداثة والتفضیل الشكلي170

 3-404-38 – 9957 –978جریر2019أ.د. عبد الفتاح الحموزالحكایة في العربیة وما یحمل علیھا171

غیداء2018أ. د. محّمد صابر عبیدالحوارات األدبیة 1722016-1990
978-9957-96-423-7

173
الحیاة األدبیة في العصر العباسي "تصویر صادق 

للحیاة األدبیة في ھذا العصر العظیم وترجمھ ألعالمھ 
ونابغیھ"

د.محمد عبد المنعم 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018خفاجي

9773273725

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018د.بھاء حسب هللالحیاة األدبیة في عصر صدر اإلسالم تاریخ وتذوق174

ضیاء العبودي/میادة الخبر في كتاب األغاني ألبي الفرج األصبھاني175
7-705-32-9957-978دار الحامد2018العامري

دار الحامد2018د.محمد حسن حماداتالخرائط المفاھیمیة في النحو واإلمالء176
978-9957-32-526-8

د. عبد القادر عاكول الخط العربي مفھومھ التاریخي والجمالي177
3-349-18-9957-978المناھج2018رحیمة

6-25-995-9957-978أمجد2018د.أحمد العزي صغیرالخطاب اإلبداعي المعاصر ( رؤى واتجاھات )178

   6-99-637-9957-978االكادیمیون2019ا.د.احمد یحیىالخطـاب األدبـي مرجعیة التجربة وشعریة الصیاغة179

8-020-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019د. فتحي أوالد بو ھدةالخطاب االدبي والمتلقي قراءة تفاعلیة تداولیة180

9789957997122امجد2019د. ربیعة العربيالخطاب المحددات و الیات االشتغال181

الخطاب المسرحي مفاھیمھ وآلیات اشتغالھ عماد الدین 182
5-657-74-9957-978كنوز المعرفة2018د. نورة لغزاريخلیل نموذجا

الخطاب النقدي في الرسائل الجامعیة - مناھجة و 183
إجراءاتھ

د.محمد یحیى 
3-38-996-9957-978أمجد2018الحصماني

الخطاب في نھج البالغة- بنیتة- أنماطھ-مستویاتھ-184
دراسة تحلیلیة

د.عبد الحسین  
العَـمري

8-395-96-9957-978غیداء2018

9-093-38-9957-978جریر2018د. حمود الدغیشيالخیل في الشعر الجاھلي185

الداروینیة اللغویة بین االصول االوروبیة والتجلیات 186
1-499-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. عبدالمنعم جداميالعربیة

الدرس الصوتي بین الفیلسوف الفارابي و اخوان الصفا 187
دجلة2018شھالء خالد البراكدراسة صوتیة موازنة

9957718299

9789957951016االیام2016د. عبد هللا عماريالدرس النحوي عند علماء توات188

4-42-617-9957-978دار الحامد2018یاسر ابو شعیرةالدروس المیسرة في النحو والصرف واإلمالء189
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6-674-32-9957-978دار الحامد2018شھ ونم كوردو یونسالدعاء في شعر العصر العباسي األول190

د. عواد صالح الداللة الحركیة في موسیقا المعلقات العشر (5)191
9957715663دجلة2016الحیاوي

الداللة النفسیة لاللفاظ  في الخطاب القرآني منھج في 192
إعجاز التنمیة

د. محمد جعفر 
دجلة2016العارضي

9789957715403

الداللة والحدود دراسة للقواعد األصولیة اللغویة في 193
عالم الكتب الحدیث2019د. محمد البویسفيالتحریروالتویر

978-9923-14-005-5

الدلیل اللغوي بین القبول والرد عند ابن ھشام 194
    9789957745493كنوز المعرفة2016د. بالل الفقھاءاالنصاري في كتاب مغني اللبیب في كتب اآلغاریب

9789957790998الیازوري2016محمد الحورانيالدھر في شعر ابن الرومي195

6-00-691-9931-978ألفا دوك 2019د.سمیر خالديالذات بن الرؤیا و التشكل196

د. نضال یوسف الذات واآلخر قراءة في شعر طرفة بن العبد197
2-64-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019ملكاوي

   0-84-590-9957-978األكادیمیون2018د. الجیاللي الغرابيالذاتیة في "الوساطة"198

د.عباس عبد الحلیم الذاكرة...والكلمات..كتابات في أدب السیرة199
9-09-449-9957-978األكادیمیون2018عباس

ا.د.حمزة ھاشم الذكاءات المتعددة والتذوق األدبي200
9789957593285المنھجیة2016السلطاني

د. نھلة صباح محمد الذوق الفني لدى نقاد القرن الرابع الھجري  201
7-545-96-9957-978غیداء2019حیدر العَدواني

الدكتور سالمة ھلیل الرسائل الفنیة في العصر المملوكي202
8-584-32-9957-978دار الحامد2018عید الغریب

    9789957747053كنوز المعرفة2018سعاد الدغیشیةالرسائل انصیة القصیرة - اربع لون203

2-49-995-9957-978أمجد2018د.عبد المغني دھوانالروایة و المجتمع ( قراءة سوسیو نقدیة )204

    9789957747497كنوز المعرفة2019مصطفى  بوقطنالروایة والرسم من خالل نماذج روائیة إلدوار الخراط205

ؤى الفلسفیةُ في شعِر ُمقطَّعاِت صدر االسالم206 1-422-96-9957-978غیداء2018صالح نجم الدین بابانالرُّ

9789957709891عالم الكتب الحدیث2016د.سراتھ البشیرالرؤیة الشعریة القصیدة في عصر صدر االسالم207

3-617-32-9957-978دار الحامد2018د. نزار الضمورالزھد في الشعر العباسي208

    9789957746841كنوز المعرفة2018د. یمینة ھالليالسحر في القرآن والتفسیر " من خالل نماذج"209

    9789957746704كنوز المعرفة2018د. علي البوجدیديالسخریة في ادب الجاحظ210

3-563-32-9957-978دار الحامد2018د. نزار الضمورالسخریة والفكاھة في النثر العباسي211

9789957961299غیداء2016محمد مطلك صالحالسرد الرسائلي فراءة في سیر الجسد212

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018مجموعة باحثینالسرد العربي حاضره ومستقبلھ213
..............

السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة 214
6-551-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. عبدالرحیم وھابيالشخصیة

5-558-74-9957-978كنوز المعرفة2016د.ابراھیم عبدالعزیزالسرد في التراث العربي كتابات ابي حیان التوحیدي215

9789957745431كنوز المعرفة2016عبدالرحمن النوایتيالسرد واالنساق الثقافیة في الكتابة الروائیة216

9789957745486كنوز المعرفة2016د. حسیب الكوشالسردیات المعرفیة من االیقونیة الى التوتریة217

السقوط الحداثي نقد المنھج في التعامل مع النص 218
6-011-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019محمد علوشالقرآني
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    9789957744700كنوز المعرفة2016د. محمد مرزوقالسیاسة اللغویة العربیة البنیة والبقاء219

السیاسة اللغویة و إشكالیة العمل الترجمي في الوطن 220
راء آخرونالعربي-واقع و آفاق- سة فاطمة الز س

1-92-691-9931-978ألفا دوك 2019

9789957617011الحامد2016لیلى رحمانیةالسیرة الذاتیة الذھنیة في روایة اوراق لعبد هللا العروي221

السیرة الذاتیة فى دیوان مسافر فى القفار للشاعر عبد 222
العزیز سعود البابطین

أ.عصام حجلى 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015وآخرون

9789777351614

8-548-96-9957-978غیداء2019د.فاطمة الرواشدةالسیرة الذاتیة في األندلس  دراسة في البنیة والرؤیة223

السیرة الذاتیة من احسان عباس الى علي جواد الطاھر 224
(قراءات )

د. فاضل عبود 
مجدالوي2018التمیمي

9789957026660

9789957747435كنوز المعرفة2019محمد غازیويالسیرورات المعرفیة الثالثیة االبعاد225

9-362-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019د.بن سنوسي سعادالسیرورة السیمیائیة و مشروع الدالالت المفتوحة226

9789957647179أسامة2018محمد الكرافسالسیمیائیات العامة بین السیمیولوجیا والسیمیوطیقا227

الشاعر العربّي الحدیث ناقداً نقد الفكر، النقد الثقافّي، 228
غیداء2016د. علي صلیبي مجیدالنقد الجماليّ 

9789957961572

0-391-96-9957-978غیداء2018عرفات صاحب شاكرالشاعر عبد الكریم اآللوسّي دراسة في حیاتھ وشعره229

الشعر الجاھلي في تفسیر غریب القرآن البن 230
األكادیمیون2018عبدهللا خضر حمدقتیبة(267ه) دراسة أسلوبیة

978-9957-637-57-6

    9789957743864كنوز المعرفة2015د.عبدالكریم الرحیويالشعر الجاھلي في ضوء الدرس اللغوي231

الشعر السیاسي في صدر اإلسالم والعصر األموي 232
9789777357845دار الوفاء 2019د.علي الیماني"دراسة فنیة"

9879957006815دار الشروق2018ابراھیم الدھونالشعر العباسي اضاءات ولمحات233

4-312-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د.طارق بوحالةالشعر العربي على سریر بركوست : قراءة نقدیة234

6-55-697-9957-978یافا2019د. راضي نواصرهالشعراء الیھود في المدینة المنورة في صدر اإلسالم235

الشعري والنثري في األدب العربي الحدیث مفاھیم 236
0-537-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. رشید یحیاويوتحالیل

5-530-32-9957-978دار الحامد2018د.مشري بن خلیفةالشعریة العربیة - مرجعیاتھا وإبداالتھا النصیة237

الشعریة من منظور النقد االسلوبي الغربي الحدیث " 238
دجلة2018د. عصام شرتحدراسة تأصیلیة في الشعریة المعاصرة "

9957717773

الشفویات في األمھریة والعربیة - دراسة أكوستیكیة - 239
3-536-74-9957-978كنوز المعرفة2016یحیى عبدالمبدي محمدملون

كنوز المعرفة2016د. عبدالسالم حامدالشكل والداللة دراسة نحویة240
978-9957-74-461-8

الشھادةُ األدبیّةُ ُمصطلحاً نقدیّاً تنّوُع النموذج ووحدةُ 241
7-392-96-9957-978غیداء2018أ. د. محّمد صابر عبیدالمفھوم

8-478-96-9957-978غیداء2018محمود رجاء نوافلةالشوارد في شواھد ابن عقیل242

الصراع الفكري في السرد العربي المعاصر دراسات 243
في الرؤیة واآلداة

أ.د.ورد محمدي 
مكاوي عزب , 
أ.د.سحر حسین 

شریف

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018

9789777357517

9789957068028المسیرة2018عاطف فضل محمدالصرف الوظیفي244

أ.د ھاني صبري علي الصناعة اللسانیة مقتربات في التأسیس245
6-757-32-9957-978دار الحامد2018آل یونس
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الصوت اللغوي في القراءات القرآنیة: ظاھرة اإلمالة 246
9789931484042ألفا دوك 2015راضیة بن عربیةنموذجا

7-87-691-9931-978ألفا دوك 2019بوداود ابرا الصوتیات-قضایا و دراسات-247

د. حسین عبدالكریم الصورة الفنیة في شعر فتیان الشاغوري248
9789957718620دجلة2019البطوش

9789957997133امجد2019د.محمد مسعدالصورة في شعر المقالح249

الصورة وتماسك النص دراسة في شعر عبید بن 250
األبرص

د. فایز عارف 
1-32-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019القرعان

!9789773271077دار الوفاء 2019د. أحمد عوینالطبیعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث251

د.علي محمد السید الطفل والطفولة عند الجاحظ252
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016خلیفة

9789777353342

9789957593728المنھجیة2016د.جاسم حمید جودةالظاھراتیة والرمز253

الظاھرة النحویة في تفسیر التراكیب القرآنیة بین الفراء 254
األكادیمیون2018بسمة الحاللمةواألخفش األوسط

978-9957-590-07-9 

9789957651008المعتز2019عمار ربیحالظواھر الصوتیة في النحو العربي255

العتبات النصیة و نھایة القصیدة "الشعر األردني 256
ورانموذجا" 5-11-728-9931-978ألفا دوك 2020د,أحمد ال

العربیات المغتربات قاموس تأثیلي وتاریخي لاللفاظ 257
    9789957746230كنوز المعرفة2018د.عبد العلي الودغیريالفرنسیة ذات االصل العربي والمعرب ج1/2 2لون

9789957614058عالم الكتب الحدیث2016أ.د. محمد سواعيالعربیة المحكیة في بالد الشام258

العالقات الداللیة في المصطلح النحوي واثرھا في 259
االبھام

سالف مصطفى 
5-701-74-9957-978كنوز المعرفة2018عبدالمجید

ھاني صبري/رشا العالمة اللغویة في قصة ادم260
5-882-32-9957-978دار الحامد2018حامد

األكادیمیون2018د.معاذ خلیفاتالعلة عند األصولیین وأثرھا في إظھار الحكم الشرعي261

0-352-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019د.محمد بن حجرالعلة و التعلیل بین النحاة و الفقھاء262

كنوز المعرفة -2015د. عباس ارحیلةالعنوان حقیقتھ وتحقیقھ في الكتاب العربي المخطوط263
    9789957743949األردن

عامر جمیل شامي العنوان واالستھالل في مواقف النفري264
2-672-32-9957-978دار الحامد2018الراشدي

العودة الى سوسیر (اعمال المؤتمر الدولي - دي 265
    9789957746636كنوز المعرفة2017د. حافظ اسماعیليسوسیر بعد مائة عام من الغیاب)

    9789957743932كنوز المعرفة2015د. عباس ارحیلةالغارة الھیلینیة والبیان العربي266

عبد الخالق سلمان الغیاب في شعر الحداثة267
5-808-32-9957-978دار الحامد2018جمیان

 4-395-38 – 9957 –978جریر2018أ,د خلیل بنیان الحسونألفاظ األسلوب268

7-85-590-9957-978األكادیمیون2018د. الجیاللي الغرابيالفضاء السردي269

9789957961695غیداء2016د. محمد صابر عبیدالفضاُء الشعرّي األدونیسيّ 270

الفضاء الشعري للقصیدة الجاھلیة حیویة التطور وألق 271
9957718503دجلة2018ا.د.فاضل بنیان محمدالتجدید

9789957651213المعتز2019صالح جاسم نبوالفضاء القصصي في قصص فرج یاسین272

9789957764487الرضوان2016د.لطیف حاتم الزامليالفعل الجامد بین الدرس اللغوي واالستعمال القرآني273

الفكر العربي الحدیث   البنى المتصارعة( من خطاب 274
    9789957745240كنوز المعرفة2017د.ناظم عودةاالستئناف إلى خطاب االختالف)
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7-70-617-9957-978دار الحامد2018محمد عوض الھزایمةالفكر العربي بین االصالة المعاصرة275

الفكر النحوي العربي بین فھم النص القراني وتأثیر 276
سلطة العقل

ا.د.كریم حسین 
9789957764562الرضوان2016الخالدي

    9789957746186كنوز المعرفة2018د. مصطفى عقليالقدرة المعجمیة وآفاقھا التعلیمیة : مقاربة لسایة وظیفیة277

9789957961671غیداء2016د. خلیل شكري ھیاسالقصیدة السیرذاتیة بنیة النّص وتشكیل الخطاب278

6-629-32-9957-978دار الحامد2018د. أحمد زھیر رحاحلةالقصیدة الطویلة في الشعر العربي المعاصر279

S-Iدار النھضة العربیة-لبنانسالم المعوشالقواعد المعرفیة االسالمیة في ادب صدر االسالم280

د.محمد نیزوان بن القواعدیة وعناصر األفضلیة في شاھد الحدیث الشریف281
0-039-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019موسلینغ

282 ً د. توفیق إبراھیم القیم في الشعر الجاھلّي ضابطاً اجتماعیّا
3-543-96-9957-978غیداء2019صالح الجبوري

حل العجالالكاریكاتیر بنیاتھ و مضمراتھ283 0-16-728-9931-978ألفا دوك 2020د,ل

الكتاب التأسیسي في تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا: 284
    9789957745981كنوز المعرفة2017د. غسان الشاطرأصواتا ورسما - ملون

    9789957743598كنوز المعرفة2015د. عبدهللا بریميالكتابة والسلطة بحوث علمیة محكمة285

    9789957743901كنوز المعرفة2015د. رشید یحیاويالكالم على الكالم في التراث مداخل لمقاصد التعریب286

8-647-96-9957-978غیداء2019علي محمد الیوسفالكلمات ومحموالت المعنى فلسفة وسردیات287

الالمساس في الحدیث النبوي الشریف-صحیح البخاري 288
6-13-691-9931-978ألفا دوك 2019د.حاتم كریم السلطانانموذجا

اللسان العربي سلسلة في تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا 289
    9789957746124كنوز المعرفة2018د. رائد عبدالرحیمالمستوى المتوسط 1 - ملون

    9789957745677كنوز المعرفة2016د.مصطفى غلفاناللسانیات التولیدیة تطور النماذج التولیدیة ج2902

اللسانیات التولیدیة من نظریة العمل والرابط الى 291
البرنامج األدنوي جزء 3

د.منتصر امین 
    9789957745653كنوز المعرفة2016.د.حافظ اسماعیلي

أ.د. عبد الجلیل اللسانیات الجغرافیة في التراث اللغوي العربي292
954260-9957-978األیام2018مرتاض

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015د.عصام محموداللسانیات الحاسوبیة العربیة293
9789777352123

اللسانیات العربیة المعاصرة نظریة تكلُّس الوحدات 294
النحویة الُملتبِسة بالنواسخ

د. خالد حمیدي.د. 
كنوز المعرفة2018تومان غازي

978-9957-74-654-4

ةاللسانیات العربیة-مراجعات و تطبیقات-295 مة السعد 7-17-728-9931-978ألفا دوك 2020د,نع

اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة دراسة تحلیلیة 296
كنوز المعرفة2018د. حافظ اسماعیلينقدیة في قضایا التلقي وإشكاالتھ

978-9957-74-671-1

9-333-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019د. مكین القرنياللسانیات قضایا و تطبیقات297

اللسانیات ودیداكتیك اللغة العربیة تدریس اللغة العربیة 298
عالم الكتب الحدیث2019د. محمد الغریسيمن منظور تولیدي

978-9957-686-29-1

د.حسن حماني و اللسانیات-دراسات بحتیة-299
2-11-691-9931-978ألفا دوك 2019آخرون

    9789957741907كنوز المعرفة2012ھیئة تدریسیةاللغة العربیة (المھارات االساسیة)300

دار المأمون2018مأمون جراحاللغة العربیة 301101
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اللغة العربیة في المشافھة الیومیة مفھومھا و قضایاھا 302
ع منصوريفي الدرس اللغوي

4-88-691-9931-978ألفا دوك 2019

كنوز المعرفة -2011 ھیئة تدریسیةاللغة العربیة قراءة وكتابة303
    9789957741341األردن

9789957593841المنھجیة2016د.علي عمراناللغة العربیة لغیر الناطقین بھا304

9789957127817الیازوري2016محمد زرماناللغة العربیة واكراھات العولمة305

اللغة العربیة وطرائق تدریسھا لطلبة المرحلة االساسیة 306
    9789957742676كنوز المعرفة2014د. احمد صوماناالولى

    9789957746674كنوز المعرفة2018د. ناظم عودةاللغة المقنعة المواجھات الرمزیة بین النص والسلطة307

6-350-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019 د.علي خذرياللغة و سؤال الھویة في زمن العولمة308

1-976-32-9957-978دار الحامد2018اكرم الخوالدةاللغة والتفكیر االستداللي309

اللغة والخط العربي النشاة والتطور وافاق جمالیة 310
وبالغیة

ا.د.صفا لطفي 
صفاء2019اآللوسي

978-9957-687-33-5

ترجمة أ.د.عبدالرزاق اللغة والكذب311
    9789957744687كنوز المعرفة2015بنور

5-76-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019أ.د.ابو بكر العزاوياللغة والمنطق دراسة في البناء والتأصیل312

اللغة والھویة في الوطن العربي - إشكالیات التعلیم 313
المركز العربي لالبحاث ودراسة السیاسات2013مجموعة مؤلفینوالترجمة والمصطلح

9789953025971

اللغة والھویة في الوطن العربي - إشكالیات تاریخة 314
المركز العربي لالبحاث ودراسة السیاسات2013مجموعة مؤلفینوثقافیة وسیاسیة

9789953025964

9789931484165ألفا دوك 2017د عمر بوقمرةالمباحث المنیفة في الذب عن البالغة العربیة الشریفة315

    9789957740726كنوز المعرفة2010د. ولید خالصالمباحث النقدیة في أمالي المرتضى316

المتنبي شاعرا و فیلسوفا دراسة سایكولوجیة في االدب 317
9957718220دجلة2018د.فائزة تومان الشمريالفلسفي

6-830-32-9957-978دار الحامد2018محمد امطوشالمتون المصطلحیة318

المدرسة النحویة في المغرب االسالمي خالل القرنین 319
مركز الكتاب األكادیمي2018د. عمار ربیحالسابع و الثامن الھجریین

978-9957-35-279-4

1-82-579-9957-978دار الرایة2018د.محمد السعید بن سعدالمدون والمنطوق في النتجات الثقافیة320

المرأة في الشعر العربي القدیم من العصر الجاھلي 321
البدایة2019االستاذة سحر الخلیليحتى االندلسي

978-9957-82-474-7

المركزي والمھمش في الشعر اإلندلسي في عصري 322
د العُبیديالطوائف والمرابطین غیداء2018د.ُمحمَّ

978-9957-96-405-4

    9789957747282كنوز المعرفة2019عبدالعالي العامريالمسارات الفضائیة في اللغة العربیة323

المسائل اللغویة و البالغیة في تفسیر االمام محمد 324
ألفا دوك 2017د عبد الكریم حمومتولي الشعراوي

97899314844158

ألبي علي الحسن بن المسائل المنثورة في النحو325
9789957614362عالم الكتب الحدیث2016احمد بن عبد الغفار 

    9789957744960كنوز المعرفة2016د. عبدالمنعم جداميالمستشرقون والتراث النحوي العربي326

المشترك اللغوي في المستوى الصرفي والعجمي 327
یافا2019د. شفاء مأمون یاسینوالنحوي -دراسة داللیة في سورة النحل

978-9957-697-58-7

    9789957740061كنوز المعرفة2009د. سعید الزبیديالمشكل في القرآن الكریم(من وجوه االعجاز البیاني)328
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أ.د ھاني آل یونس و المصاقبة في القرآن الكریم تشكیل الفاعلیة اللسانیة329
9789957715816دجلة2016یمامة محمد كشمولة

المصطلح الصوتي عند علماء العربیة القدماء  في 330
ضوء علم اللغة المعاصر

أ.د.عبد القادر مرعي 
عالم الكتب الحدیث2016بني بكر

9789957709860

المصطلح والمفھوم والمعجم المختص-دراسة تحلیلیة 331
كنوز المعرفة2016د. محمد خطابينقدیة في المعاجم األدبیة العربیة الحدیثة

978-9957-74-504-3

المصطلحات التقییمیة في النظریة النحویة األصول 332
    9789957746384كنوز المعرفة2017د.محمود الریاميوالمفاھیم والعالقات

الِلیَّة بین التراث وعلم اللغة الحدیث333 6-79-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018د. ایھاب سعد شفطرالُمْصَطلََحاُت الّدِ

4-354-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019مریة الشویاخالمصطلحیة العربیة334

د. عبدالكریم المظاھر التركیبیة والمنطقیة في اللغة العربیة335
    9789957745998كنوز المعرفة2017الطرماش

المعاجم االصطالحیة الموسوعیة في التراث العربي-336
ألفا دوك 2019د,حاج ھني محمدتحلیل و نقد-

978-9931-691-59-4

المعاجم المتخصصة في اللغة العربیة و أدابھا - 337
5-58-484-9931-978ألفا دوك 2017د محمد حاج ھنينماذجھا و أھدافھا

4-93-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. محمد أمطوشالمعالجة اآللیة للغات338

المعجم الشعري.. بحث في الحقول الداللیة للكلمة في 339
 ً الوراق2016إبراھیم جابر عليالخطاب الشعري الحدیث... بلند الحیدري نموذجا

9789957596842

1-90-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. محمد أمطوشالمعجمیة التولیفیة وتطبیقاتھا340

    9789957743215كنوز المعرفة2014مجموعة مؤلفیینالمعجمیة العربیة - قضایا وآفاق ج3411/2

5-290-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د. بتول الربیعيالمعجمیة العربیة في فكر الدكتور علي القاسمي342

د.فارس السید المعرب في اللغة والقرآن343
9789957608644المنھجیة2018السلطاني

د. سماح یوسف المفارقة في الجھود النقدیة الحدیثة دراسة تحلیلیة344
.................عالم الكتب الحدیث2018السمیرات

المركز العربي لالبحاث ودراسة السیاسات2015أدي ولد آدبالمفاضالت في األدب األندلسي: الذھنیة واألنساق345

9786144450376

    9789957745325كنوز المعرفة2016د.فوزیة عزوزالمقاربة النصیة من تأصیل نظري الى اجراء تطبیقي346

المكان في الشعر األندلسي من عصر المرابطین حتى 347
نھایة الحكم العربي

د.محّمد عویّد 
غیداء2018الطربولي

978-9957-96-388-0

 0-393- 38 – 9957 –978جریر2018د. محمد شندولالمكون الداللي في علم المعجم المعاصر348

أ.م.د. حلیم حّماد الممتع في القراءة ((احادیث واخبار واشعار وحكم))349
4-489-96-9957-978غیداء2019سلیمان الدلیمي

    9789957747381كنوز المعرفة2019عبدالرحمن  التمارةالممكن المتخیل المرجعیة السیاسیة في الروایة350

د. محمود خلیف المناھج النقدیة والنص األدبي القبعة والساحر351
6-53-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019خضیر

1-736-32-9957-978دار الحامد2018صابر محمود الحباشةالمنحى الداللي352

1-765-32-9957-978دار الحامد2018محمد آمطوشالمنحى العالمي في دراسة الترجمة353

األكادیمیون2018مازن طالل الناصرالمنظومات التعلیمیة في الشعر العباسي  حتى نھایة القرن الرابع الھجري354
978-9957-637-10-1

3-47-622-9957-978دار الرایة2018د فاطمة عبد الرحمنالمنظومات اللغویة الجزائریة:احصاء وتصنیف355

9957718008دجلة2018د. نوزاد أحمدالمنھج الوصفي في كتاب سیبویھ356
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9789957608309المنھجیة2016ا.د.سعد علي زایرالمھارات اللغویة بین التنظیر والتطبیق357

الموت في الشعر الفلسطینّي الحدیث «ُمِرید البَْرُغوثِّي 358
9789957596835الوراق2016إبراھیم جابر علينموذًجا»

8-494-96-9957-978غیداء2019ایمان عليالموروث في نقائض جریر والفرزدق359

الموشحات في بالد الشام منذ نشأتھا حتى نھایة القرن 360
الكتاب الجامعي2016مقداد رحیمالثاني عشر الھجري

9786148017070

3-43-697-9957-978یافا2019د.ھاشم مناعالنثر العربي في العصر العباسي361

9-07-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2018أ.د.ھادي نھرالنحو القرآني الداللي362

المسیرة2018عاطف فضل محمدالنحو الوظیفي363
9789957067366

النحو الوظیفي و دیداكتیك اللغة العربیة ( نحو منھجیة 364
أمجد2018د.عبد الوھاب صدیقيتدریس وظیفي )

978-9957-995-89-8

    9789957742737كنوز المعرفة2014أ.د. سعید الزبیديالنحو عند غیر  النحویین365

4-708-74-9957-978كنوز المعرفة2018محروس بریكالنحو واالبداع رؤیة نصیة لتأویل الشعر العربي القدیم366

النسق الشعري وبنیاتھ :منطلقات التاسیس المعرفي 367
مركز الكتاب األكادیمي2018د. طارق ثابتوالتوظیف المنھجي

978-9957-35-310-0

د. مصطفى مزاحم النسیج الفني في مدونة فرج یاسین القصصیة368
9789957651237المعتز2019مصطفى

كنوز المعرفة2018د. مصطفى حسانینالنص االدبي القدیم من الشعریة الى التداولیة   369
978-9957-74-608-7

د, مھدان لیلى/د, النص االدبي و سؤال الكتابة370
8-48-691-9931-978ألفا دوك 2019نسیسة فاطمة 

النّص األدبّي والُھویّة الثقافیّة دراسة في تجربة صبري 371
غیداء2019د. محّمد صابر عبیدیوسف اإلبداعیّة

978-9957-96-484-9

النص الروائي العربي -قراءات في مسارات التغییر و 372
تمثالت الذات-

د.منى جمیات و 
ألفا دوك 2019آخرون

978-9931-691-01-3

د.سلیمان محمد النص الشعري بین التأثیر والتأثر373
9789777350990الوفاء2015سلیمان

9789957026615مجدالوي2018عبد الستار الجامعيالنص القصصي والقراءة374

د.عزیز حسین النص المفتوح في النقد العربي الحدیث375
9789957593421المنھجیة2016الموسوي

د. سماح عبد هللا أحمد النص النسوي ومأزق البنیویة  "دراسة تحلیلیة"  376
ان    0-04-637-9957-978األكادیمیون2018الفرَّ

د. فاروق احمد النص في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث377
7-30-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019الھزایمة

9786589090632عالم الكتب الحدیث2016د. محمد مفتاحالنص من القراءة إلى التنظیر378

1-231-94-9957-978أزمنھ2018د. عبد هللا العنبرالنظریات النحویة بین عوالم التخفي ومرایا التجلي379

2-540-96-9957-978غیداء2019ترجمة عبد هللا ھوارالنظریة النسویة وسیاسة النقد األدبي380

    9789957746643كنوز المعرفة2018ابراھیم ابو حسنیةالنفس والذرة في القرآن والسنة381

9789957329525الحامد2016سمیة المفرجيالنفي واثره في الشعر العربي382

9-699-32-9957-978دار الحامد2018جاسم محمدالنقد األدبي في الدراسات القرآنیة383
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دة تو النقد الثقافي-قضایا و رؤى384 4-18-728-9931-978ألفا دوك 2020د,سع

8-711-32-9957-978دار الحامد2018أ.د مشري بن خلیفةالنقد المعاصر والقصیدة الحدیثة385

0-349-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019د.حمیدي بن یوسفالھجرة المصطلحیة و تعدد المفاھیم - نماذج لسانیة386

إحسان جابر شبیب الُھویّة في سردیات جمعة الالمي387
2-508-96-9957-978غیداء2019البخاتي

    9789957747312كنوز المعرفة2019سامیة الدنقیرالوجیھة االعرابیة والمقاربات اللسانیة لألبنیة الجھیة388

الوحدة الشعوریة في شعر خلیل مطران خالل المرحلة 389
االولى من حیاتة "لذة األلم وفلسفة الموت"

ت.د.سعید حسین 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016منصور

9789777352512

آلیات التفاعل النصي ودورھا في التجنیس األدبي - 390
    9789957745387كنوز المعرفة2016د.عبدالسالم ازیاررسالة التوابع والزوابع أنموذجا

8-708-32-9957-978دار الحامد2018احمد سلیمان البطوشانتقاء داللة العالمات اإلعرابیة391

أ.د.ابراھیم البعول أنساق التماثل في الشعر المعاصر392
4-38-449-9957-978األكادیمیون2018ورفیقھ

أْنساق المثنّى والُملحق بِِھ في القُرآِن الَكریم دراسة 393
9789957614201عالم الكتب الحدیث2016د. عمر عبد هللا مقابلةنحویّة داللیّة

4-002-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019محمد البادريإنشائیة التفاصیل في الروایة العربیة394

أنماط الصراع السیاسي والتطور االبداعي في شعر 395
غیداء2016د. جالل عبد هللا خلفالجواھري

9789957961770

3-348-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019د.حمیدي بن یوسفبحوث في الصناعة المعجمیة396

بحوث لغویة محكمة منشورة في مجالت علمیة 397
ومؤتمرات دولیة

د.مجدي ابراھیم 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018محمد ابراھیم

9789777357630

7-561-96-9957-978غیداء2019د.عباس رحیل العیاشبحوث لغویة مرادفاتھا وأحكامھا  في الذكر الحكیم398

0-522-32-9957-978دار الحامد2018فاخر الیاسريبحوث ودراسات في تراثنا اللغوي والنحوي399

9789777358828دار الوفاء 2019د.أحمد یوسف عليبحوث ومقاالت من دفتر النقد األدبي400

كنوز المعرفة -2016د. محمد السماعنةبرائحة االنتظار (روایة)401
    9789957748568األردن

    9789957744793كنوز المعرفة2016د. عبدالعالي قادابالغة اإلقناع - دراسة نظریة وتطبیقیة402

7-679-74-9957-978كنوز المعرفة2018عبدهللا علميبالغة التشریع والقانون403

بالغة التوریة في النص الشعري اشتغال الجمالي 404
والمرجعي في شعر لسان الدین بن الخطیب

الدكتورة  حبیبة شیخ 
عالم الكتب الحدیث2016عاطف

9789957709914

8-91-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. أحمد قادمبالغة الحجاج بین التخییل والتدلیل405

بالغة الخطاب التاریخي أعمال مھداة للدكتور حمید 406
كنوز المعرفة2018د. محمد مشباللحمداني

978-9957-74-692-6

8-672-74-9957-978كنوز المعرفة2018د. عبدالفضیل ادراويبالغة الدعاء بحث في المبادئ والسمات والوظائف407

0-55-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018د.محمد أفیاللبالغة الدعاء مقاربة أسلوبیة حجاجیة408

7-710-74-9957-978كنوز المعرفة2018محمد مشبالبالغة السیرة الذاتیة409

بالغة المعاني في مجموعة رماد األقاویل للقاص فرج 410
یاسین

د. سفانة شعبان 
9789957651152المعتز2019الصافي ، د. باسل 

    9789957743604كنوز المعرفة2015د. سلیمان الطاليبالغة النادرة في االدب العربي411

15 ALPHA DOCUMENTATION



5-26-579-9957-978دار الرایة2018د. مصطفى العرافيبالغة النص الشعري412

بنیة الخطاب الشعري في دیوان علقمة بن عبده الفحل 413
مركز الكتاب األكادیمي2018د. ابتسام دھینة: دراسة بنیویة اسلوبیة

978-9957-35-308-7

3-585-96-9957-978غیداء2019محسن وحید ابراھیمبنیة القصیدة في شعر حكیم ندیم الداوودي414

9-868-32-9957-978دار الحامد2018سعید بوخلیطبین الفلسفة واالدب دراسات وسیر415

بینة التناص في تجربة الھمداني - قراءة في سیموطیقا 416
5-21-996-9957-978أمجد2018د. محمد مسعدالنص

7-002-70-9957-978عالم الكتب الحدیث2018أ.د. أمین یوسف عودةتأویل الشعر وفلسفتھ عند الصوفیة (ابن عربي)417

5-475-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. محمود الجاسمتأویل النص القراني وقضایا النحو418

احمد عفیفي وسھا تجدید الخطاب النقدي في ضوء علم النص419
    9789957747626كنوز المعرفة2019السطوحي

تجلیات األدب المقارن تأثیر ألف لیلة ولیلة في األدب 420
0-39-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. نزیھة زاغزالفرنسي

تحت مجھر البالغة (فتح الرحمن بكشفما یلتبس في 421
    9789957745882كنوز المعرفة2016د. وسن صالح حسینالقرآن ألبي بیحیى زكریا بن محمد االنصاري)

تحفة الھدى في تیسیر شرح قطر الندى و بل الصدى 422
ألفا دوك 2017د بن الدین بخولةالبن ھشام األنصاري

978-9931-484-61-5

أبو القاسم عبد تحقیق كتاب الجمل في النحو423
9789957614355عالم الكتب الحدیث2016الرحمن بن اسحاق 

د.محمد مسعود محمد تحقیق ونشر النصوص424
0-02-691-9931-978ألفا دوك 2019ابو سالم

    9789957743963كنوز المعرفة2015د. المصطفى بنانتحلیل األخطاء مقاربة  لسانیة لتعلیم اللغة العربیة425

8-25-579-9957-978دار الرایة2018د. الكبیر الدادیسيتحلیل الخطاب السردي والمسرحي426

427
تحلیل الخطاب الصوفي في االشارات االلھیة ألبي 

حیان التوحیدي-دراسة في البنیة الشكلیة ألدب المناجاة 
د,ع منصوريالصوفي عند التوحیدي-

0-03-728-9931-978ألفا دوك 2019

9-521-74-9957-978كنوز المعرفة2016د.محمود محمد قدومتحلیل الخطاب النبوي للمرأة (دراسة لسانیة اجتماعیة )428

    9789957743987كنوز المعرفة2015د. عماد محنانتحلیل الخطاب الھندسي العربي429

9789957614256عالم الكتب الحدیث2016د.إبراھیم أحمد ملحمتحلیل النص األدبي ثالثة مداخل نقدیة430

9789957026509مجدالوي2018صبحیة زعربتحلیل النص االدبي في ضوءالنظریات النقدیة الحدیثة431

تحوالت االیقاع التولید في اجناس الشعر العربي من 432
غیداء2018د.أحمد ناھمالشعر الجاھلي حتى قصیدة النثر

978-9957-96-400-9

تحوالت اللغة و البناء في الروایة الجزائریة الجدیدة-433
ألفا دوك 2018جمیات منىمقاربة تطبیقیة في نماذج روائیة-

978-9931-484-91-2

تداولیة االقتباس - دراسة في االحركة التواصلیة 434
    9789957742706كنوز المعرفة2014د. منتصر عبدالرحیملالستشھاد

تداولیة الخطاب الروائي من انسجام الملفوظ الى 435
    9789957743642كنوز المعرفة2015د. حیاة ام السعدانسجام التلفظ

تداولیة المجاز في كتاب نھج البالغة لإلمام علي 436
2-019-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019د. حمزة لكحلرضي هللا عنھ

9789957593322المنھجیة2016د.قاسم جلیل الحسینيتداولیة المقاربات الصوفیة في الخطاب البصري437

9789957747466كنوز2019سامیة بن یامنةتداولیة سیاق الحال في الفعل الكالمي438

16 ALPHA DOCUMENTATION



تدریس االمالء مفاھیم وتطبیقات معالجة علمیة 439
وموضوعیة لبعض مشكالت تدریس مادة االمالء

ا.د.نجم عبد هللا 
الرضوان2016الموسوي

9789957764579

دار الحامد2018سلیم بتقةترییف السرد الروائي الجزائري440
978-9957-32-776-7

5-92-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018د.عمر بو قمرةتطبیقات عبدهللا صولة لنظریة الحجاج441

تعدد األصوات في الروایة العراقیة دراسة نقدیة في 442
9789957961664غیداء2016د. ھدیل عبد الرزاقمستویات وجھة النظر

    9789957744014كنوز المعرفة2015د. خالد ابو عمشةتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا في ضوء اللسانیات443

تفاعــــل األدب والتكنولوجیا نصوص الواقعیة الرقمیة 444
9789957745400كنوز المعرفة2016د. محمد العنوزلمحمد سناجلة نموذجا

تقارب االصوات و تباعدھا في القراءات القرآنیة في 445
المفردة و التركیب

د أحمد  د,عماد حم
الخزر 

6-27-728-9931-978ألفا دوك2020

تقنیات التشكیل الشعري في الشعر العربي المعاصر 446
دجلة2019د. عصام شرتحدراسة في بنیة القصیدة المعاصرة

9789957719400

تقویم برنامج اعداد معلمي اللغة العربیة في النحو 447
والصرف

حسن عبد الرحیم 
9-247-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018صافي

تمثّالت سردیة دراسات في السرد والقصة القصیرة 448
    9789957746254كنوز المعرفة2017د. نزار قبیالتجداً والشعر

د. عصام عبدالسالم تمظھرات اإلثارة الشعریة في بنیة القصیدة الحداثیة449
9789957651077المعتز2019شرتح

تمفصالت الذات وعالقتھا باآلخرفي خطاب محمود 450
مركز الكتاب االكادیمي2019د. حسین تّروشدرویش الشعري

978-9957-35-319-3

3-374-96-9957-978غیداء2018أ. د. محّمد صابر عبیدتموجات العطر رسائل الغیم مطر اللغة451

    9789957742003كنوز المعرفة2012أ.د. طالب اسماعیلتنویرات من القول السدید - لتصحیح االخطاء الشائعة452

9-43-637-9957-978االكادیمیون2019د.الجیاللي الغرابيتوظیف التراث الشعبي في الروایة العربیة453

3-09-996-9957-978أمجد2018محمد ردمانتوظیف السرد في شعر لطفي جعفر أمان454

منشورات جامعة فیالدلفیا2018صالح ابواصبعثقافة التواصل ابعادفكریة ومفاھیمیة455

منشورات جامعة فیالدلفیا2018صالح ابواصبعثقافة التواصل ادب الرحالت456

منشورات جامعة فیالدلفیا2018صالح أبو إصبعثقافة التواصل التاریخ والصیرورة457

د. سماح عبدهللا ثقافة النص.. قراءة في السرد الیمني المعاصر458
8-59-590-9957-978األكادیمیون2018الفران,

9789957590598االكادیمیون2016د. سماح عبدهللا الفرانثقافة النص.. قراءة في السرد الیمني المعاصر,459

ثنائیة الشعر والنثر في الفكر النقدي بحث في المشاكلة 460
    9789957745950كنوز المعرفة2017د. احمد ویسواالختالف

د.سوسو مراد یوسف جدلیة األنا واآلخر في شعر أحمد عبد المعطي حجازي461
9789777358989دار الوفاء 2019أبو عمر

جسدك یتحدث عنك-إقراء أفكار اآلخرین من حركات 462
درالجسد-لغة الجسد- حفصة ح

7-20-728-9931-978ألفا دوك 2020

    9789957742751كنوز المعرفة2014د. عبدالكریم الرحیويجمالیات االسلوب في الشعر الجاھلي463

6-66-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. المسعود قاسمجمالیات التلقي المرجعیات المعرفیة واآللیات اإلجرائیة464
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9789957608019المنھجیة2016د. قیس كاظم الجنابيجمالیات السرد العربي القدیم من العنوان الى الرؤیا465

9789957590499االكادیمیون2016د. نوال بن صالحجمالیات المفارقة في الشعر العربي المعاصر466

جمالیات النص الشعري في أمالي القالي "مدخل 467
لدراسة الشعر العربي القدیم"

أ.د.محمد مصطفى 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016أبو شوارب

9789777353533

9-346-35-9957-978مركز الكتاب االكادیمي2019د.محمد مسالتيجمالیة األسلوب في الخطاب الشعري القدیم468

حجاجیة األسلوب في الخطابة السیاسیة لدى اإلمام 469
عالم الكتب الحدیث2016د. الزماني كمالعلي رضي هللا عنھ

9789957614294

    9789957743505كنوز المعرفة2015د. امیمة صبحيحجاجیة الخطاب في ابداعات التوحیدي470

    9789957746148كنوز المعرفة2017د.قوتال فضیلةحجاجیة الشروح البالغیة وابعادھا التداولیة471

2-504-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. عبدالمنعم جداميحدود االقتراض اللغوي472

حركیة البدیع في الخطاب الشعري من التحسین الى 473
    9789957742942كنوز المعرفة2014د. سعید العواديالتكوین

حركیة الشعر الجاھلي من أفق التوقع إلى بنیة 474
االستقطاب زھیر والحطیئة انموذجا

ُربى عبد الرضا عبد 
غیداء2019الرزاق التمیمي

978-9957-96-531-0

حركیــة الصــورة فـــي الشعـر االندلسـي دراســـــــة 475
غیداء2019احمد حاجم الربیعيتحلیلیــــة

978-9957-96-642-3

    9789957747398كنوز المعرفة2019منجي  العمريحركیة المعنى النحوي مقاربة عرفانیة لمقولة الربط476

األكادیمیون2018د. الجیاللي الغرابيحضور الثَّقافة الشَّعبیَّة في سرد أمریكا الجنوبیَّة 477
978-9957-590-91-8 

حكایة الراوي في النص الشعري بحث في أشكال 478
مركز الكتاب االكادیمي2019د. محمد زیدانالسرد الشعري المعاصر

978-9957-35-335-3

3-963-74-9957-978كنوز المعرفة2018د. عبدالكریم قحطانحوار النص / نص الحوار479

9789777357906دار الوفاء 2019أ.د.عبد الرحیم الكرديحوار مع النص480

خصائص التراكیب اللغویة في آیات التشریع في القران 481
3-01-697-9957-978یافا2018د.نجم احمد بدرانالكریم

خطاب االخالق والھویة (في رسائل الجاحظ مقاربة 482
    9789957744113كنوز المعرفة2015د. محمد مشبالبالغیة حجاجیة)

خطاب األمثولة، حوار الفكر والسلطة مقاربة تداولیة 483
    9789957747572كنوز المعرفة2019سعید  جبارمعرفیة

    9789957747473كنوز المعرفة2019مراد  المتیويخطاب الجنون حفریات في الثقافة العربیة484

    9789957743406كنوز المعرفة2015د. محمد ا بحیرخطاب المناظرة في االدب االندلسي485

ا.د.طالب خلیف دراسات ادبیة ونقدیة ج4861
9789957593575المنھجیة2016السلطاني

ا.د.طالب خلیف دراسات ادبیة ونقدیة ج4872
9789957593575المنھجیة2016السلطاني

    9789957743451كنوز المعرفة2015د. عبدالمنعم جداميدراسات استشراقیة حول التراث النحوي العربي488

دراسات اسلوبیة في الشعر االندلسي ابن حمدیس 489
الصقلي انموذجا

د.فدوى عبد الرحیم 
دجلة2018قاسم

9957718329

الوراق2018أسامة البحیـريدراسات أسلوبیة في الشعر العربي490

د.سلیمان محمد دراسات في األدب الشعري491
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016سلیمان

9789777352642
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د.صالح مھدي دراسات في الشعر العباسي492
1-71-449-9957-978األكادیمیون2018الزبیدي

د .فالح نصیف دراسات في الشعر العربي و امارتھ493
9957717780دجلة2018الحجیة الكیالني

S-Iالبدایة2016د. محمد ربیعدراسات في اللغة العربیة494

د. عبدالرحمن دراسات في اللغة والتأثیل والمصطلح495
5-47-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019السلیمان

    9789957743048كنوز المعرفة2014د. منذر كفافيدراسات في النقد  و االدب496

    9789957742911كنوز المعرفة2014د. حمزة المزینيدراسات في تاریخ العربیة497

أ.د. عبد الرحمن دراسات في ظواھر نحویة498
0-481-32-9957-978دار الحامد2018فرھود / د. أسعد 

9789957383336جریر2016د. سناء الجبوريدروس في النحو القرآني499

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018أ.د.عالء محمد رأفتدروس في تصریف األسماء500
9789777356404

9789957608682المنھجیة2018علي كریم ناشدداللة االسم النحویة في اللغتین العربیة واالنجلیزیة ج5011

6-16-579-9957-978دار الرایة2018د. الوارث الحسنداللیات التراكیب في الشعر العربي القدیم502

ترجمة د. خالد دلیل االصطالح -سلیفیابافیل ودیان نولي503
    9789957745899كنوز المعرفة2016االشھب

راي جاكندوفة ترجمة دلیل میسر الى الفكر والمعنى504
    9789957747428كنوز المعرفة2019حمزة المزیني

ذھنیات ومحكیات عن اإلسالم في الغرب فصول من 505
    9789957745356كنوز المعرفة2016د. محمد رضوانالمناظرة والمحاورة بین الغرب واإلسالم

3-249-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د.نوال بن صالحرفقة الندیم في النقد القدیم506

    9789957740948كنوز المعرفة2011أ.د. طالبد اسماعیلروافد المبنى وتأثیرھا في المعنى507

    9789957463878كنوز المعرفة2009د. سعید الزبیديروافد النص في اللغة والنقد508

1-408-38 – 9957 –978جریر2019أ.د. سیف الدین الفقراءرؤى غائبة في اللغة العربیَّة509

د. سلیمان محمد رؤى نقدیة فى دراسات أدبیة510
S-Iالوفاء2015سلیمان

9957717575دجلة2018ا.د. فاضل بنیان محمدروئ في االدب الجاھلي و تحلیل النص511

6-869-32-9957-978دار الحامد2018محمد امطوشرؤیة جدیدة في تعلیم الترجمة512

زھر الرییع في شواھد البدیع  البن قرقماس دراسة 513
    9789957746339كنوز المعرفة2017د. وسن صالحوتحقیق

سرد ما بعد الحداثة روایة (سابع أیام الخلق) مفتاحا 514
9789957329617الحامد2016سامي شھاب احمدإجرائیا

1-617-96-9957-978غیداء2019علي حسن الفوازسردیات األثر البْصري..515

9789957961251غیداء2016د. علي خذريسردیات الخطاب النقدي في الشعریة العربیة516

د.علي محمد السید سردیة المتنبي وصورة الشیطان في النادرة517
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016خلیفة

9789777353328

د.ضیاء لفتة +د.عواد سردیة النص األدبي518
0-551-32-9957-978دار الحامد2018لفتة

8-04-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2018مجموعة مؤلفینسلسلة دراسات لسانیة (4) اللسانیات الوظیفة519

    9789957747503كنوز المعرفة2019حاتم اوس االنصاريسلطة الخطاب الشعري عند بني ھذیل - دراسة تأویلیة520

د.سوسو مراد یوسف سلطة القمع وتجلیاتھا في الشعر المعاصر521
9789777358972دار الوفاء 2019أبو عمر
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سمیائیات االصولیة الدینیة خطاباتھا ،بالغتھا وقوتھا 522
اإلقناعیة

ترجمة وتقدیم عبدهللا 
2-520-74-9957-978كنوز المعرفة2016بریمي

سؤال المعنى في الخطاب التاریخي مقاربات لقضایا 523
6-82-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019د. محمد بنحمادةمن المغرب واألندلس

    9789957743178كنوز المعرفة2014أ. د. سعید الزبیديسؤال في التفسیر محاولة البحث عن منھج524

    9789957746247كنوز المعرفة2017د. سعید الزبیديسؤال في التفسیر محاولة البحث عن منھج ج5252

ُسوِسیولُوجیة النَّقد القََصصي  العربّي الحدیث ُمقاربة 526
7-417-96-9957-978غیداء2018د.خالد علي یاسفي نقد النَّقـد

د. عصام عبدالسالم سیاسة النقد الجمالي في دراسة النص الشعري527
9789957651015المعتز2019شرتح

    9789957746094كنوز المعرفة2017سامیة الدنقیرسیاق االعتقاد والتصور التولیدي للجملة528

51-32-9957-978دار الحامد2018أسعد خلف العواديسیاق الحال في كتاب سیبویھ-دراسة في النحو والداللة529

6-619-33-9957-978الوراق2018أحمد یحیى عليسیرة الجماعة العربیة في القصة التراثیة 530

9957718589دجلة2018زید مظفر الحليسیمائیة النص في نھج البالغة531

سیمیائیات جوزیف كورتاس أسسھا النظریة و افاقھا 532
9-304-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د.دایري مسكینالتطبیقیة

    9789957743888كنوز المعرفة2015د. احمد یحیى عليشخصیة المرأة في التراث العربي533

شرح اآلجرومیة لدى الجزائریین دراسة في المنھج و 534
8-22-691-9931-978ألفا دوك 2019د.عیسى العزريالمحتوى

ابي الحسن طاھر بن شرح جمل الزجاجي  إلبن بابشاذ ت (469ھـ)  5351/2
9789957614409عالم الكتب الحدیث2016احمد بن بابشاذ

أ.د.محمد مصطفى شرح كتاب الوحشیات "الحماسة الصغرى"536
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015أبوشوارب وآخرون

S-I

8-032-09-6589-978عالم الكتب الحدیث2017ا - د عبد االلھ عرفھشروح على التفسیر االرشادي5371/4

6-661-32-9957-978دار الحامد2018میالد عادل جمالشعر األعشى (میمون بن قیس)538

عصام أحمد غالب شعر الجواري في العصــر العبــاسي539
6-542-96-9957-978غیداء2019مقام

د.سلیمان محمد شعر الحیرة فى العصر الجاھلي "دراسة وتحقیق "540
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015سلیمان

9789777350976

3-547-32-9957-978دار الحامد2018علي ناصر غالبشعر الشنفري األزدي541

شعر الغزل في حواضر الحجاز في الثلث األول من 542
3-279-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د. محمود محمد كحیلالقرن الھجري

7-19-579-9957-978دار الرایة2018د. الكبیر الدادیسيشعر المدح في عصر المرابطین543

6-664-33-9957-978الوراق2019د.راضي نواصرهشعراء المدینة المنّورة في صدر اإلسالم544

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015أ.شعبان البناشعراء معاصرون دراسات أدبیة545
S-I

شعریة اإلختیار "دراسة أسلوبیة في مسودات شوقي 546
الغنائیة"

أ.د.محمد مصطفى 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016أبو شوارب

9789777353557

شعریة االنسجام "قراءة في وحدة القصیدة العربیة قبل 547
اإلسالم"

أ.د.محمد مصطفى 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016أبو شوارب

9789777353502

أ.د.محمد مصطفى شعریة التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي548
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016أبو شوارب

9789777353540

8-57-484-9931-978ألفا دوك 2017ھشام باروقشعریة الحداثة عند محمد عمران549

شعریة السرد في التراث دراسة في كتاب االعتبار 550
البن منقذ

د. احمد عبد العظیم 
7-43-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018محمد

شعریة الفضاء في الروایة الجدیدة مقاربة تطبیقیة في 551
2-64-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018د.منى بشلمالنقد الجغرافي
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د.عبد الرحمن بن شعریّة الفضاء في النّقد الّروائي المغاربي المعاصر552
8-301-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018زورة

8-502-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. ثابت اآللوسيشعریة النص553

شعریة النص الموازي في الخطاب الشعري المعاصر 554
المنھجیة2018د.صباح حسن التمیميالمقولة واالجراء

9789957608675

د.نوار عبد النافع شعریة النص دراسة لنظم البناء في سقط الزند للمعري555
دجلة2018الدباغ

9957718688

د.أحمد علي إبراھیم شفرات النص وغوایة السرد ُمساءالت ومسارات556
5-411-96-9957-978غیداء2018الفالحي

ا.د.عادل نذیر شھوة االصوات التناظر الصوتي في العربیة557
1-565-76-9957-978دار الرضوان2018الحساني

شواھد العربیة في الدراسات اللغویة واألدبیة - تعریفھا 558
المعتز2019واسیني بن عبدهللا- داللتھا - أنواعھا -

9789957650889

    9789957744441كنوز المعرفة2015د. محمد بازيصناعة الخطاب (االنساق العمیقة للتأویلیة)559

560
صناعة الشعر عند قدامة بن جعفر و أبي ھالل 

العسكري ( في كتابھما : نقد الشعر و كتاب الصناعتین 
(

د.عوض أحمد حسن 
أمجد2018العلقمي

978-9957-995-61-4

صوت السین العربیة في لھجات شبھ الجزیرة العربیة 561
دراسة لغویة موازنة

فاطمة كاظم خضیر 
دجلة2018االنباري

9957718251

    9789957745578كنوز المعرفة2017د. علي رضوان عليصور الخوف في شعر القرن الثالث الھجري562

9789957721671زمزم2018د. نوال احمد الدسوقيصورة االخر في الشعر االندلسي563

صورة المدینة المحتلة في الشعر الشامي زمن الحروب 564
3-30-697-9957-978یافا2019د. شفیق الرقبالصلیبیة

د.علي محمد السید صورة المرأة في النادرة565
9789777351867الوفاء2015خلیفة

صیاغة الخطاب القانوني الكفایات اللغویة لطلبة القانون 566
عالم الكتب الحدیث2019أ.د. ھادي نھرورجال القضاء

978-9923-14-029-1

صیغة افعل التفضیل المجردة عن معناھا في العربیة 567
والقران الكریم

ا.د.علي عبد هللا 
المنھجیة2018العنبكي

9789957608811

ضجیج الشعر االندلسي دراسة في انماط تمرده 568
الموضوعیة ومبانیھ الفنیة

د. محمود شاكر 
غیداء2018محمود

978-9957-96-575-8

د.عبد المؤمن محمود ضوابط صوغ البنیة الصرفیة بین النظریة والتطبیق569
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018احمد محمد

9789777356145

9789957791131دروب2016جھاد المجاليطبقات الشعراء في النقد االدبي عند العرب570

قاسم خلیل حسن طعن النحاة واللغویین في لغات العرب571
5-642-32-9957-978دار الحامد2018القواسمة

    9789957463953كنوز المعرفة2009د. غالب المطلبيظاھرة اإلعراب في اللغة العربیة (مدخل فیلولوجي)572

    9789957743925كنوز المعرفة2015أ.د. خالد بسنديظاھرة االقحام في التراكیب اللغویة573

    9789957463748كنوز المعرفة2008د.جمعھ الخباصظاھرة البدل في العربیة574

1-13-449-9957-978األكادیمیون2018د.أحمد عطا السعوديظاھرة الترخیم في الدرس اللغوي575

د. طالب محمد ظاھرة التقابل والتماثل في الخطاب القرآني576
    9789957746780كنوز المعرفة2018اسماعیل

د أحمد عبد الاله ظاھرة القبح في كتاب سیبویة دراسة وصفیة تحلیلیة577
9789957715144دجلة2016البحبح
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ظاھرة المشترك اللفظي في كتاب إصالح المنطق البن 578
السكیت

د.حلیم حماد سلیمان 
3-415-96-9957-978غیداء2018العسافي

1-56-617-9957-978دار الحامد2018دیانا موسى رحیلظالل(مقاالت ادبیة)579

189-704-9923-978ازمنة2019د. وردة بویرانظواھر أسلوبیة في المیة العرب للشنفرى580

د. عصام عبدالسالم ظواھر جمالیة في بنیة القصیدة الحداثیة581
9789957651114المعتز2019شرتح

عالم ادونیس الشعریة من التغریب الى االغتراب 582
9957718145دجلة2018د.عصام شرتحدراسة في المؤوالت النصیة

1-87-590-9957-978األكادیمیون2018د. الجیاللي الغرابيعتبات السرد في" كتاب الرمل" لبورخیس583

7-32-691-9931-978ألفا دوك 2019غزالن قنوشعتق-روایة (18/11مقاس)584

9789957961282غیداء2016د. محمد صابر عبیدعضویّةُ األداة الشعریّة585

علم أصول الكلمات اإلیتمولوجیا دراسة تطبیقیة على 586
كتاب الزینة للرازي

د. علي جاسم جثیر 
عالم الكتب الحدیث2019العبادي

978-9957-686-35-2

علم أصول النحو عند المدرسة األندلسیة أبو علي 587
المعتز2019د. بلخیر شننالشلوبین أنموذجا

9789957651329

علم األصوات وتكامل المعارف التكامل المعرفي بین 588
علم األصوات وعلم البالغة

 منشورات جامعة )
 - القاضي عیاض
(المغرب

عالم الكتب الحدیث2018
978-9957-686-13-0

9789773274825دار الوفاء 2019د.مختار عطیةعلم البیان "المصطلح - الشاھد - الداللة"589

1-032-14-9923-978عالم الكتب الحدیث2019ا.د . فایز القرعانعلم البیان مباحث واضاءات590

د. عصام عبدالسالم علم الجمال التطبیقي591
9789957651060المعتز2019شرتح

علم الداللة في الدرس العربي التلقي واالستنبات دراسة 592
كنوز المعرفة2018محمد الزھرانيوصفیة تحلیلیة في المنجز اللساني

978995746742

2-80-590-9957-978األكادیمیون2018د. الجیاللي الغرابيعلم السرد الزمان والشخصیات593

4-21-728-9931-978ألفا دوك 2020د,ع العزريعلم الصرف-المقرر على المستوى الثاني لیسانس-594

9789957067823المسیرة2011یاسین عایش خلیلعلم العروض595

البركة2018دامین ابو لیلعلوم البالغة المعاني والبدیع596

د. باسم یونس علوم اللسان العربي في مقدمة ابن خلدون597
   8-17-590-9957-978األكادیمیون2018البدیرات

عن العولمة والجامعة والتعریب شجون اللغة العربیة 598
كنوز المعرفة2016د. ولید خالصفي عالم متغیر

9789957744489

زھراء خالد یونس َعنَونَةُ الكتب النقدیة عند حاتم الصكر599
6-414-96-9957-978غیداء2018الحدیدي

6-645-32-9957-978دار الحامد2018صھیب محاسیسعیوب الكالم في التراث اللغوي العربي600

د.باسم مفضي عیوب النطق وأمراض الكالم601
6-520-32-9957-978دار الحامد2018المعایطة

    9789957747275كنوز المعرفة2019الحسین مبارك خلیفةغوایة السرد في الشعر العربي القدیم602

أ.د.اشواق محمد فاعلیة اإلیحاء الصوتي في القرآن الكریم داالت التشكیل603
3-83-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018اسماعیل النجار

7-09-617-9957-978دار الحامد2018حمیدة قادومفاعلیة التكرار في الشعر العربي الحدیث604

فاعلیة الذاكرة في تلیباثي بین أسطرة الواقع وسحر 605
4-520-96-9957-978غیداء2019د إیمان العبیديالخیال
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5-840-32-9957-978دار الحامد2018ھاني آل یونسفضاء النص المخیال والمنوال606

6-79-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019ترجمة د. انوار طاھرفلسفة الِحجاج البالغي نصوص مترجمة لشاییم بیرلمان607

9-468-96-9957-978غیداء2018بوقرط الطیبفن الرحلة دراسات نقدیة608

فن الرسائل عند مصطفى صادق الرافعي "دراسة 609
تحلیلیة فنیة"

د.خلیفة محمد ابراھیم 
9789777358590دار الوفاء 2019محمد

فن الشعر-قراءات في توقیعات الشكل و نفحات 610
5-90-484-9931-978ألفا دوك 2018بوقرط الطیبالمضمون

حسن عبد الرازق فن القراءة نظرة تحلیلیة611
1-115-66-9957-978الحامد2019منصور

    9789957742775كنوز المعرفة2014د. باشا العیاديفن المناظرة في األدب العربي612

د.علي محمد السید فن النادرة عند الجاحظ613
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2016خلیفة

9789777353335

9789957764494الرضوان2016د.سعد علي المرعبفن الھجاء في شعر العصر العباسي األول614

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018د.عصام محمودفي اشراقات العربیة615

9789957562335االبتكار2018الدكتور محمد امطوشفي اصول علم الترجمة616

S-Iالوفاء2015د.بھاء حسب هللافي األدب المملوكي "دراسات فى السیر وتحلیل النص"617

في األدب والنقد دلیل طالب الدراسات العلیا لالمتحان 618
التنافسي والكورسات والشامل

د.سامي شھاب أحمد 
غیداء2018الجبوري

978-9957-96-408-5

د.اسامة عبد العزیز في األفق الجمالي للنصوص619
6-24-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018جاب هللا

9-772-32-9957-978دار الحامد2018فاخر الیاسريفي االفق القرآني620

    9789957747596كنوز المعرفة2019محي الدین  محسبفي التحلیل النقدي للخطاب621

    9789957743345كنوز المعرفة2015أ.د. ابراھیم السامرائيفي الدرس النحوي واللغوي622

في الصوتیات العربیة أصوات الذالقة بین القدماء 623
9789957709440عالم الكتب الحدیث2016سلوى محمد القباطيوالمحدثین

6-704-74-9957-978كنوز المعرفة2018عبدالسالم حامدفي العربیة واللسانیات أسس ومقاربات624

0-829-32-9957-978دار الحامد2018السعدیة صغیرفي المعجم العربي عالقة افعل ب فعل الروس625

في بالغة الحجاج نحو مقاربة بالغیة حجاجیة لتحلیل 626
    9789957746285كنوز المعرفة2017د. محمد مشبالالخطاب

في بالغة الغزل العذري بحث في المكونات الفنیة 627
1-556-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. محمد عدنانيللنص

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018أ.د.عالء محمد رأفتفي بناء الجملة اإلسمیة628
9789777356428

في تاریخ العربیة ابحاث في الصورة التاریخیة للنحو 629
    9789957742614كنوز المعرفة2014د. نھاد الموسىالعربي

أ.د. عبدالرحمن في تحلیل الخطاب االجتماعي السیاسي630
    9789957743994كنوز المعرفة2015بودرع

6-786-32-9957-978دار الحامد2018االستاذ محمد أمطوشفي تخوم التسمیة واالصطالح631

أ.د.عصام الدین في رحاب اللسان العربي632
9789777357791دار الوفاء 2019أبوزالل

أ. د.  نایف خالد في طریق الحداثة دراسات في النقد واألدب633
1-61-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019العجلوني

9789957952136االیام2016أ.د. مناد طالبفي علم الكالم من التقلید الى التجدید634

9-550-74-9957-978كنوز المعرفة2016د.ذھبیة حمو الحاجفي قضایا الخطاب والتداولیة635
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    9789957741082كنوز المعرفة2011أ. د. سعید الزبیديفي مواجھة النص636

9789957320378دار الحامد / األردن2004سعید الخواجةقاموس مختصرات اللغة اإلنجلیزیة637

0-59-637-9957-978األكادیمیون2018عبدهللا خضر حمدقراءات أسلوبیة في الشعر الجاھلي638

د. محمد السعید بن قراءات بالغیة في نصوص ادبیة639
-579-9957-978دار الرایة2018سعد

6-293-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د. أحمد مداسقراءات في النص و مناھج التأویل640

9-688-74-9957-978كنوز المعرفة2018د. سعید الزبیديقراءة جدیدة في كتاب سیبویھ641

    9789957744311كنوز المعرفة2015أ.د. طالب اسماعیلقراءة جدیدة لنصوص أدبیة مختارة642

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018أ.د.أحمد محمد عوینقراءة في دیوان العرب العصر الجاھلي شعراً ونثراً 643
9789776413177

قراءة في شواھد سیبویھ دراسة نحویة لشواھد اآلیات 644
الكریمة والشعر

حسین بن صدیق 
غیداء2018الحكمي

978-9957-96-412-2

7--312-94-9957-978أزمنھ2018نایفة فرحان الشرعةقراءة في معاني  األسماء المؤنثة القدیمة645

7-38-617-9957-978دار الحامد2018عامر فائل بلحافقراءة نحویة ثانیة646

    9789957745820كنوز المعرفة2016كمال حسن جمعةقرین الغربة (روایة )647

د. عدنان قحطان قضایا السیاق الداللیة عند المفسرین648
7-69-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018عبدهللا

د.محمد یحیى قضایا الشعر الجدید في تجربة المقالح النقدیة649
5-18-996-9957-978أمجد2018الحصماني

9789957227371أسامة2018د. رضا عامرقضایا النص الشعري الحدیث والمعاصر650

7-747-32-9957-978دار الحامد2018د.حمزة كبھاقضایا في النقد واالدب651

د.أحمد محمود قضایا نقدیة قراءة فى تراث العرب النقدي652
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015المصري

S-I

2-661-74-9957-978كنوز المعرفة2018د. سیف الدین الفقراءقطوف من اللغة واللھجات والمعجم العربي653

9789957823573البدایة2016أ. سحر   الخلیليقواعد تطبیقیة ونصوص أدبیة654

5-96-637-9957-978االكادیمیون2019د.سرور الحشیشةقوة االفعال وضعفھا حسب تعدیتھا ولزومھا655

د.حسین عبد الكریم كافوریات ابي الطیب المتنبي تحوالت الصورة656
9957718336دجلة2018البطوش

كتاب الخراج (للقاضي ابي یوسف بن إبراھیم 657
    9789957463830كنوز المعرفة2009د.محمد المناصیراالنصاري)

    9789957747213كنوز المعرفة2019د. نوال الفالحكتاب معاني القرآن واعرابھ للزجاج دراسة معجمیة658

2-447-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. ولید خالصكتب ومناھج659

S-Iدار النھضة العربیة-لبنان0اسعاد قندیلكشف المحجوب للھجویري660

كنوز المعرفة -2017نسرین عریقاتكما  الصبار661
    9789957746261األردن

د. محمد حفیظ لسانیات، تخطیط، معرفة، وتربیة ج 6622/1
    9789957745004كنوز المعرفة2016د.عبدااللھ سلیم

لغة التخاطب الحجاجي دراسة آلیات التناظر عند ابن 663
    9789957745929كنوز المعرفة2017د. مصطفى العطارحزم

9-289-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د. حوریة رزقيلغة الخطاب التربوي بین التبلیغ و التداول664

د  عل لغة القصص القرآني665 1-18-691-9931-978ألفا دوك 2019د.ع
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    9789957746032كنوز المعرفة2017سعادة ابو عراقلیلة العید -  مجموعة قصصیة666

ما بعد  في األدب والنقد واللغة - المؤتمر الدولي 667
    9789957747565كنوز المعرفة2018أ.د.محمد القضاةالسادس

0-560-96-9957-978غیداء2019ترجمة عبد هللا ھوارما بعد الحداثة، البنیویة، والنسویة668

ما بعدیات النص والالنص  استراتجیة الكتابة ولعبة 669
8-795-32-9957-978دار الحامد2018محمود خلیف الحیانيالثقافة

مآخذ المعربین على قواعد النحویین في تفسیر البحر 670
المحیط

أ.م.د. عبد الجواد 
9789957951276االیام2016البیضاني

ماورائیة الشعریة العربیة األصول، المناھج، المفاھیم  671
التاریخیة ، االبستومولوجیا ، االنطولوجیة

د. محمود خلیف 
غیداء2018خضیر الحیاني

978-9957-96-430-6

مباحث أساسیة في علم الداللة-تعریفات-قضایا داللیة-672
د,ع منصورينظریات-دروس مبسطة للطلبة الجامعیین

9-00-728-9931-978ألفا دوك 2019

    9789957742133كنوز المعرفة2013د. الھادي الجطالويمباحث في اسلوب القرآن673

9789931484349ألفا دوك 2017د مختار درقاويمباحث في اللسانیات العربیة674

9789957747459كنوز2019محمود  طلحةمبادئ تحلیل الخطاب في التراث البالغي العربي675

محاضرات في االدب االندلسي و المغربي و المملوكي 676
6-71-691-9931-978ألفا دوك 2019د.عبد الحلیم كبوطو العثماني

9789957414856البركة2018دعبد السالم الفنديمحاضرات في القضایا االسالمیة والتحدیات المعاصرة677

9789931484356ألفا دوك2017د راضیة بن عریبةمحاضرات في اللسانیات الحاسوبیة678

8-60-484-9931-978ألفا دوك 2017د بن الدین بخولةمحاضرات في علم النحو و الصرف العربي679

محاضرات في علم النحو و الصرف طبقا للبرنامج 680
خولة/شيهان رضوانالمقرر للسداسي الثالث و الرابع بن الدين 

4-75-691-9931-978ألفا دوك 2019

4-97-484-9931-978ألفا دوك 2019د.رضا خمیسمحاضرات في علوم اللغة و آدابھا681

محاكاة جون بارث لشھرزاد الف لیلة ولیلة في المتخیل 682
    9789957745905كنوز المعرفة2017د. لحسن بن اعزیزةاالمریكي

9789931484035ألفا دوك 2014عمیش العربيمحمود درویش: خیمة الشعر الفلسطیني683

S-Iدار النھضة العربیة-لبنان2001وجیھ فانوسمخاطبات من الضفة االخرى للنقد االدبي684

أ,د عبد الحلیم مخطوطات من التراث مطویة685
9789957383497جریر2016الھروط د. محمود 

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018د.أحمد یوسف عليمدارات القراءة والكتابة عن النص والشعر والتاریخ686
9789777356848

9-65-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018أ.د. سھى فتحي نعجةمدارج التحلیل اللساني في العربیة687

ا.م.د.ضیاء عوید مدخل الوعي األدبي688
7-13-687-9957-978صفاء2019العرنوسي

9789957062095المسیرة2018ابراھیم محمود خلیلمدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث689

    9789957747541كنوز المعرفة2019محمد  علیممدى النص أفق التأویل690

    9789957741518كنوز المعرفة2011د. سعید الزبیديمذھب االختیار في النحو691

    9789957746216كنوز المعرفة2017نجالء العمريمراكب الضوء (روایة)692

ا.د.ضیاء غني مرایا السرد693
4-522-76-9957-978دار الرضوان2018العبودي
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د.ھادي شعالن مرجعیات الفكر السردي الحدیث694
9789957764265الرضوان2016البطحاوي

    9789957741136كنوز المعرفة2011صابر حباشھمسارات المعرفة والداللة695

3-558-76-9957-978دار الرضوان2018ا.د.مجید الماشطةمسرد التداولیة696

9-78-631-9957-978عالم الكتب الحدیث2018د. ایھاب سعد شفطرُمَصاِحبَاُت الَكالِم واَثَُرَھا فِي الداللـة القرانیة697

9789957709631عالم الكتب الحدیث2016د.المصطفى لحكیممصطفى لطفي المنفلوطي وإعادة اإلكتشاف698

S-Iدار النھضة العربیة-لبنانشرف الدین الراجحيمصطلح الحدیث699

مصطلحات نقد الشعر عند نقاد القرن الرابع الھجري 700
9789957709853عالم الكتب الحدیث2016د. عبدالرزاق جعنیددراسة وصفیة، نسقیة، تاریخیة

6-55-691-9931-978ألفا دوك 2019د.بن عبد هللا مفالحمطارحات في الحجاج701

مطارحات في النقد الثقافي702
د,صفاء الدين 

1-19-728-9931-978ألفا دوك 2020أحمد فاضل

مطاردة العالمات بحث في سمیائیات شارل ساندرس 703
6-506-74-9957-978كنوز المعرفة2016د.عبدهللا بریميبورس

معاني زیادات األفعال في الدرس اللغوي استراتیجیات 704
التدریس للناطقین باإلنجلیزیة

ھناء عبدهللا یوسف 
عالم الكتب الحدیث2016عبدهللا

9789957614249

أ.د محمود ابراھیم معاییر اصوات العربیة الفروع705
9789957715434دجلة2016السالمي

د. شعبان عبد الحكیم معاییر نقد الشعر العربي ( قدیما وحدیثا )706
2-592-33-9957-978الوراق2018محمد

6-86-608-9957-978دار المنھجیة2018ا.د.اسعد محمد النجارمعجم االخطاء اللغویة االداریة الشائعة كشكول االدارة707

    9789957745912كنوز المعرفة2017د . عبداللطیف السلميمعجم االلفاظ السیاسیة في صدر االسالم -مقاربة داللیة708

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015أ.محمد شلبي عسلمعجم الدخیل709
9789777351547

3-74-608-9957-978دار المنھجیة2018د.لطیف القصابمعجمات التصحیح اللغوي الحدیثة710

د. علي عبد الفتاح معطیات التوكید الداللیة دراسة تحلیلیة في سورة یوسف711
االیام2016محیي

9789957951146

أ.د.ضیاء غني معلقة امرئ القیس في دراسات القدامى والمحدثین712
دار الحامد2018العبودي

978-9957-32-554-1

مفاھیم أساسیة في اللسانیات العربیة-مباحث في الدرس 713
اللساني العربي للطلبة الجامعیین-

ع منصوري
5-94-691-9931-978ألفا دوك 2019

9789957745097كنوز المعرفة2016د.محمد  العشیريمفاھیم وقضایا سوسیولسانیة714

9789957709877عالم الكتب الحدیث2016أ.د.  یوسف تغزاويمفھوم القراءة وأثرھا في إنتاج الخطاب االدبي715

ا.د.یوسف طارق مفھوم النقد عند الشعراء 132-256ه716
9957717810دجلة2018السامرائي

مقابساُت التجربِة وانعكاساُت الشخصیّة  فضاء محمد 717
غیداء2018د.محمد شیرین تشكارصابر عبید النقدّي والشعرّي والثقافيّ 

978-9957-96-451-1

4-694-18-9957-978المناھج2019د. رحاب الدھلكيمقاربات تطبیقیة في البالغة العربیة -البنیة والرؤیة718

9789957608101المنھجیة2016ا.د.نعمة دھش الطائيمقاربات سوسیولسانیة719
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    789957741006كنوز المعرفة2011د. عالیة صالحمقاربات في الخطاب الروائي720

1-365-96-9957-978غیداء2018د.نادیة ھناوي سعدونمقاربات في تجنیس الشعر ونقد التفاعلیة721

مقاربات قرآنیة722
دي شام ارم د,

8-07-728-9931-978ألفا دوك 2020

مقاربات نقدیة في فعالیة خطاب الصورة و أشكال 723
ارالتواصل عادل بود

0-86-691-9931-978ألفا دوك 2019

مقاصد التعبیر القراني دراسة في بعض قصار السور 724
دار الحامد2018فاخر ھاشم الیاسريالقرانیة

978-9957-32-956-3
    9789957743512كنوز المعرفة2015د. احمد كروممقاصد اللغة واثرھا في فھم الخطاب الشرعي725
د السالم الحمديمقاالت الصوفیة في المسائل االعتقادیة726 5-08-728-9931-978ألفا دوك 2019د,ع
9789777358941دار الوفاء 2019د.علي خلیفةمقاالت في األدب العربي القدیم727

3-370-96-9957-978غیداء2018د.أحمد محمد الدمناتيمكائد اللغة قراءات في الشعر المغربي المعاصر728
729 ً 9-78-590-9957-978األكادیمیون2018د. الجیاللي الغرابيمكونات السرد " شجیرة حناء وقمر" انموذجا
9789957714895دجلة2016زاھر الجوھر حننيمن أدب األسر شعر المعتقالت في فلسطین730

من اشكالیات العربیة ( المصطلح النحوي - رؤیة اللغة 731
    9789957742663كنوز المعرفة2013أ.د. سعید الزبیدي)

من البالغة الى التداولیة دراسة تحلیلیلیة في البنیة 732
عالم الكتب الحدیث2018رضوان الرقبيوالتصور

978-9957-631-48-3
7-552-32-9957-978دار الحامد2018أ.د.فاخر الیاسريمن الدراسات اللغویة والقرآنیة733
9786589090625عالم الكتب الحدیث2016د. ابو بكر العزاويمن المنطق إلى الحجاج734

من المورفولوجیات إلى السیمیائیات مدخل إلى فكر 735
عالم الكتب الحدیث2019د. مختار زواويفردیناند دو سوسیر

978-9957-686-37-6
8-656-74-9957-978كنوز المعرفة2018مختار لزعرمن النص الى العقل حدان ظلم بینھما التأویل736

من النص الى المحیط مقاربات نقدیة في معلقة عمرو 737
بن كلثوم التغلبيّ 

د. المختار حسني أ. 
سعید بكور أ. سارة 

قطاف
عالم الكتب الحدیث2018

978-9957-631-88-8

من آلیات النطق الى ھندسة الخط : قراءة في الموروث 738
ألفا دوك 2014راضیة بن عربیةالعربي

9789931484004

من تحلیل الخطاب الى تحلیل الخطاب النقدي مناھج 739
    9789957744892كنوز المعرفة2016أ.د. جمعان عبدالكریمونظریات

S-Iالنھضة - لبنان0بدیع محمد جمعةمن روائع األدب الفارسي740

    9789957743314كنوز المعرفة2015أ.د. ابراھیم السامرائيمن سعة األدب وقفات في االدب والتاریخ741

S-Iدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2014د.عصام محمودمن فنون اإلبداع العربي742
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2018د.عصام محمودمن فنون اإلبداع العربي743

    9789957160739كنوز المعرفة2010أ.د. طالبد اسماعیلمن فنون النثر العربي (السیرة الغیریة لزھرات بریة )744

من قتل الفالمینكوا ؟ عن رجال تنقفسون العراق  745
    9789957746995كنوز المعرفة2018د. سمیر العزاوي(روایة )

    9789957744083كنوز المعرفة2015أ.د. سعید الزبیديمن معجم الجواھري746

9789957593704المنھجیة2016ا.د.اسعد محمد النجارمنافذ الشروق لمعرفة الفروق747

7-162-33-9957-978الوراق2018محمد ابراھیم الخطیبمناھج اللغة العربیة وطرائق تدریسھا748
    9789957745295كنوز المعرفة2016د.رمزي تفیفحةمناھج المتكملین في الجدل والمناظرة749

منھج علم التشكیل الصوتي-في الدراسة النحویة 750
ألفا دوك2018حیمور اسماعیللعالمات اإلعراب األصلیة-

978-9931-484-80-6
    9789957745554كنوز المعرفة2016د. نبیل حسنینمھارات الكتابة والتعبیر751
    9789957741372كنوز المعرفة2011أ. عمر دعسانمھارات اللغة العربیة752
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8-472-32-9957-978دار الحامد2018احمد جاسر عبدهللامھارات النحو واالعراب753

د. عبد الحلیم الھروط مھارات لغویة754
4-052-38-9957-978جریر2018وآخر

755 ً مركز الكتاب االكادیمي2016حافظ محمد الشمريمواقف ودراسات نقدیة في األدب العربي قدیماً وحدیثا
9789957351694

7-309-94-9957-978أزمنھ2018مریم جبر فریحاتمؤشرات النص السردي756

موقف أبي علي الفارسي من الزجاج في كتابة االغفال 757
    9789957744816كنوز المعرفة2016د. سیف المسكري(دراسة تحلیلیة )

ناقوس األوقات المنحنیة تحوالت الخطاب في شعر 758
عقیل علي

مسار حمید عبد 
غیداء2018الناصري

978-9957-96-403-0

نحو النص في القطاب القرآني فواتح السور المبدوءة 759
 ً     9789957746810كنوز المعرفة2018د. محمد جاسم الخلفباالستفھام نموذجا

4-284-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د.مسعود بودوخةنصوص في فقھ اللغة760
9789957329587الحامد2016أ.د.فاخر الیاسرينظرات في قضایا اللغة العربیة761
    9789957742034كنوز المعرفة2012سعید جاسم الزبیدينظرات في كتاب العین762

نظریات اكتساب اللغة الثانیة في الفكر اللغوي العربي 763
كنوز المعرفة2018خالد حسین ابو عمشةوتطبیقاتھا المعاصرة

978-9957-74-651-3
3-72-691-9931-978ألفا دوك 2019د.عبد الحلیم كبوطنظریة االدب المعاصرة764

د.شعبان عبد الحكیم نظریة التلقي في تراثنا النقدي والبالغي765
7-696-33-9957-978الوراق2019محمد

6-77-484-9931-978ألفا دوك 2017د.عمر بوقمرةنظریة الحجاج في اللغة766

نظریة الشعر لدى أبي اعالء المعري بین التصور 767
S-Iدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015د.محمد الدنايواإلنجاز القسم األول : حقیقة الشعر

768
نظریة الشعر لدى أبي اعالء المعري بین التصور 

واإلنجاز القسم الثالث الجزء األول : شعریة المنجز 
تأثیر اإلنتساب وورطة البدائل

S-Iدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2015د.محمد الدناي

4-271-35-9957-978مركز الكتاب األكادیمي2018د.مسعود بودوخةنظریة النظم أصولھا و تطبیقاتھا769
    9789957747329كنوز المعرفة2019خالد كاظم حمیدينظریة علم النقطة في تجدید الفكر العربي770
    9789957746766كنوز المعرفة2018د. محروس بریكنظم القرآن مباحث مھجورة في بالغة القرآن771

ھكذا تكلم نور الدین محقّق المسافر أبدا في برزخ 772
غیداء2018أحمد محمد الدمناتيالكتابة

978-9957-96-459-7

ترجمة د. حمزة ھل بعض اللغات افضل من بعض ؟773
    9789957747121كنوز المعرفة2018المزیني

    9789957743253كنوز المعرفة2014نسرین عریقاتھمسات ذاتي ھدایا قدر (خواطر)774
23-9954-9957-978أمجد2018أ. عالء عبد الرزاقھوامش في محفل األدب و الفلسفة775
    9789957740795كنوز المعرفة2010د. فایز الربیعوقفات مع االنسان في القرآن776

ومیض الفكر دراسات عن مفھوم التراث وحسین طھ 777
    9789957745615كنوز المعرفة2016د. احمد یوسف عليوشوقي ضیف
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ر د م كالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

6-900-32-9957-978دار الحامد2018غازي ابو زتوناتصاالت االعمال1

أثر المنظمة المتعلمة في البراعة التنظیمیة في منظمات األعمال2
م  رائد األلو  إبرا

9789957998امجد2019

إحصاء التجارة الداخلیة والخارجیة3
د حس ز  د. ع

1-611-32-9957-978دار الحامد2018

اختبار الفرضیات االحصائیة4
ر صل شا د.ثائر  ف

6-744-32-9957-978دار الحامد2018

اختبارات الضغط المصرفي ( التصمیم ، السیناریوھات ، 5
التطبیقات العملیة )

أ.د. عالء فرحان طالب 
اح حسن  + م.د. ص

العك 
9789957955434األیام2019

اخالقیات االعمال  االداریة والتجاریة- مترجم6
امبنون للدراسات 

6-61-579-9957-978دار الرایة2018والتدرب

أ. د. محمد العزاوي و أخالقیات األعمال االلكترونیة7
7-406-38-9957-978جریر2019م.د  محمود  خض 

0-15-499-9957-978دار الرایة2018زد من سلمانإدارة اختیار الموظفین8

ادارة ازمات االعمال - مفاھیم وتطبیقات9
فراس انور الجغب - 

د الرزاق  د ع م
الفواع 

9789957915049وائل2019

إدارة اإلبداع واإلبتكار التنظیمي في المؤسسات10
ف خصاونة د. عا

5-527-32-9957-978دار الحامد2018

ادارة االجتماعات والمؤتمرات11
ا.د.ر مصط 

ان 9789957616083صفاء2016عل
ادارة االداء,12

DR.HERMAN 
AGUINIS20189789957078423الفكر

قات13 7-05-608-9957-978دار المنھجیة2016ا.د.غسان قاسم الال ادارة االزمات االسس والتطب
ريإدارة األزمات االقتصادیة وطرق حل المشكالت اإلداریة14 1-624-32-9957-978دار الحامد2018د.محمد الح

ا ادارة االزمات السیاحیة15 2-45-484-9931-978ألفا دوك2017د مصط يوسف 

ا ادارة االشراف الداخلي في الفنادق16 9789957329389الحامد2016مصط يوسف 
ا ادارة االعالن واقتصادیاتھ17 6-856-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط 

 د. مصط يوسف إدارة األعمــال الدولیة18
3-03-637-9957-978األكادیمیون2018ا 

19 international business ادارة االعمال الدولیة
administrationم 7-903-32-9957-978دار الحامد2018حس ح

20

ادارة االعمال السیاحیة

ة/ د  در خ د جالل 
ا /د  مصط يوسف 
2017نادي محمد مخلوف

9789931484295ألفا دوك

لهادارة االعمال اللوجستیة21 ا احمد عزام وزم 9789957067755المسیرة2018زك

اقتصاد - مالیة - تسییر

1
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ريادارة األفراد الحدیثة22 ور الح 9789957590215االكادیمیون2016محمد 

ادارة االنتاج والعملیات23
د/خض حمود

صفاء2018

6-92-449-9957-978األكادیمیون2018د.أحمد دودينإدارة اإلنتاج والعملیات24
ا إدارة اإلیواء الفندقي25 9789957226619أسامة2016د. مصط يوسف 

د إدارة التجزئة منظور تطبیقي26 د. محمد ع
العوامرة

6-476-32-9957-978دار الحامد2018

    9789957743666كنوز المعرفة2007د. محمد حسنإدارة التخطیط و التنظیم27
    9789957743666كنوز المعرفة2015د. محمد حسنإدارة التخطیط و التنظیم28

إدارة التسویق الدولي والعالمي المعاصر الحدیث29
ري د.محمد الح

9-628-32-9957-978دار الحامد2018

ن30 ات للمدراء المعا ج ات ات و االس ادارة التغي التحد
اح الط  خ مص

9789957325077الحامد2011

31
م  قاته  قطاع التعل ادارة التم وفق النموذج األرو و تطب

العا 
د,زرزار 

ا /األستاذ:بن  6-01-728-9931-978ألفا دوك2019الع

ة32 م غ الرس  المنظمات المعا 6-84-691-9931-978ألفا دوك2019خل أحمدإدارة التنظ
2-03-449-9957-978األكادیمیون2018د.أحمد دودينإدارة الجودة الشاملة33
دإدارة الجودة الشاملة (تطبیقات في الصناعة والتعلیم)34 ر مج 6-275-24-9957-978صفاء2019ا.د.سوسن شا

الدكتور مصط ادارة الجودة الشاملة في المستشفیات35
ا  9789957562878االبتكار2018يوسف 

3-646-32-9957-978دار الحامد2018د. محمود الواديإدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال36

37 SIX إدارة الجودة الشاملة والتغییر في منظمات االعمال
SIGMAف بوفاس د.ال

مكتبة الوفاء 2019
9789777536318القانونیة

د نمر,ادارة الجودة الشاملة.38 9789957721596زمزم2018محمد سع

د.أسامه عز سالم / إدارة الخطر والتأمین39
ي نوري مو أ.شق

8-278-32-9957-978دار الحامد2018

إدارة الخطر والتأمین  منظور إداري كمي واسالمي40
مة/ أ.سامر  ا أرت د. 

0-494-32-9957-978دار الحامد2018العكور

د الغا بوشمالإدارة الرأس المال الفكري و إنعكساته ع األداء الوظ 41 ا /ع 2-95-691-9931-978ألفا دوك2019زرزار الع

4-863-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط يوسفادارة الصراع واالزمات التنظیمیة42

0-861-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط يوسفادارة العالقات العامة والمؤتمرات والبروتوكوالت الدبلوماسیة43
ا ن المنصورإدارة العملیات اإلنتاجیة - األسس النظریة والطرائق الكمیة44 3-448-32-9957-978دار الحامد2018د. 

    9789957463991كنوز المعرفة2009د. زاھد الدیريإدارة العنصر البشري45

ا ادارة المبیعات والبیع الشخصي46 دات، محمد عب
9789957110093وائل2016الضمور،شفيق حداد

ا ادارة المستشفیات47 6-939-32-9957-978دار الحامد2018مصط 
مادارة المستشفیات والسجالت الطبیة48 د الرح ر محمد ع 6-74-579-9957-978دار الرایة2018زا

    9789957740986كنوز المعرفة2011د. عبد الحمید العماميادارة المستندات – كتابة التقاریر التقنیة49

ز محمودادارة المطاعم السیاحیة50 دالع 8-85-449-9957-978األكادیمیون2018د. ع

ادارة المطاعم والمؤتمرات والمناسبات51
ا  د.مصط 

3-857-32-9957-978دار الحامد2018

ادارة المعرفة والفكر التنظیمي ( استراتیجیة ادارة المعرفة ، أنماط 52
القیادة االداریة ، سلوك المواطنة التنظیمیة ، التفوق التنظیمي )

د االم  م.د. ع ع
مونة + أ.م.د. ناظم 

دي جواد ال
9789957955465األیام2019

ا ادارة المفاوضات53 8-849-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط 

ا.د. ر مصط ادارة المكاتب والسكرتاریة التنفیذیة54
ان عل

9789957249632صفاء2016

ا إدارة المنشآت السیاحیة55 9789931484189ألفا دوك2017د.مصط يوسف 
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مإدارة المنظمات ( منظور كلي)56 0-013-32-9957-978دار الحامد2018أ.د. حس ح

57
ادارة المنظمات المتعلمة - الذكیة

ر الخلف  د محمد طا
2017/ د مصط يوسف

2-59-484-9931-978ألفا دوك

د  نوار شعتإدارة المنظمة بین اإلدارة اإلستراتیجیة وتنمیة الموارد البشریة58 مكتبة الوفاء 2019د.ع
9789777536233القانونیة

مادارة الموارد البشریة - اطار متكامل59 7-721-32-9957-978دار الحامد2018د. حس ح
ا ادارة المواھب البشریة 60 4-84-484-9931-978ألفا دوك2018د.مصط 
    789957740863كنوز المعرفة2011د. زاھد الدیريادارة المؤسسات االجتماعیة61
إدارة المؤسسات الحكومیة والعامة62

ور  د. محمد 
ري 2-22-590-9957-978األكادیمیون2018الح

63 Talent - ادارة الموھبة - مدخل اداري استراتیجي
Management

وائل محمد ادرس، 
محمود حس ابو 

جمعة
9789957914639وائل2019

ادارة الموھبة في منظمات االعمال العصریة64
ا  مصط 

2-940-32-9957-978دار الحامد2018

ة65 ة  منظمات األعمال الع ا ادارة المو 9789957329402الحامد2016مصط 

ادارة الموھبة مدخل معاصر الدارة الموارد البشریة66
د. غ دحام تناي 

دي 1-819-32-9957-978دار الحامد2018ال

ادارة الوقت علم وفن واخالق67
ا خالد سالمة

9789957763497الرضوان2015

ارادارة الوقت للمدرس68 مان شفيع ص 0-634-18-9957-978المناھج2018ا
ا إدارة حاضنات األعمال للمشاریع الصغیرة69 5-45-617-9957-978دار الحامد2018مصط يوسف 
2-76-463-9957-978كنوز المعرفة2008ایاد شوكتإدارة خدمة العمالء70

د. خل ع و د. ادارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة71
حة 5-661-33-9957-978الوراق2019قوادرة ر

72
ا ادارة راس المال العامل 2017د مصط يوسف 

9789931484288ألفا دوك

ل/ ع ادارة سلسلة التجھیز وابعاد استراتیجیة العملیات واالداء التسویقي73 رم الط د. ا
ادي الع

9-743-32-9957-978دار الحامد2018

د إدارة سـوق المـــال74 من يوسف ع د. أ
السالم

5-549-96-9957-978غیداء2019

ادارة مخاطر المشاریع االحترافیة PMP بین النظریة والتطبیق75
أ.د. نغم حس نعمة 
9789957955984األیام2019+ أ. سلوى صالح ع 

9789957998امجد2019ع رائد العزيإدارة مصاریف الطاقة في البنایات الحكومیة76
ــــع المادي77 مةادارة منافذ التوز س 0-57-691-9931-978ألفا دوك2019د,لخضاري 
اتادارة منظمات الرعایة الصحیة78 د توفيق نص 9789957064211المسیرة2018ف
إدارة وصناعة الجودة الشاملة (مفاھیم اداریة وتقنیة وتجاریة في الجودة)79

اح  د.خ مص
0-506-32-9957-978دار الحامد2018الط 

اح أساسیات إدارة المشاریع و تكنولوجیا  المعلومات80 د. خ مص
الط 

2-490-32-9957-978دار الحامد2018

د الفضلأساسیات اقتصادیات األعمال81 9-446-18-9957-978المناھج2019د. م
أساسیات االدارة االستراتیجیة الحدیثة82

د القادر محمد  ع
9789957590185االكادیمیون2016األسطة

أساسیات االقتصاد الدولي83
ل محمد خالد د.جم

3-80-449-9957-978األكادیمیون2018

8-30-449-9957-978األكادیمیون2018د.أحمد دودينأساسیات التنمیة االداریة واالقتصادیة في العالم العربي84

اساسیات الجغرافیا السیاحیة85
د رضا محمد الس

9789957590260االكادیمیون2016

اساسیات تخطیط المسار الوظیفي بالمؤسسات86
د. فايزة بوراس

9-106-66-9957-978الحامد2019

د  الفخرياساسیات في تعدین البیانات ( مفاھیم وتقنیات )87 9789957955823األیام2019نعمه ع
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ا وزمالؤەأساسیات نظم المعلومات اإلداریة88 الل الب 9789957180799المناھج2015أ.د 

89
حث العل  االدارة ات وطرق ال أساس

م حافظ  أ.د. نع
2014أبوجمعة

المنظمة 
9789774730351العربیة للتنمیة

7-098-66-9957-978الحامد2019د. ط مصط اسالیب اإلحصاء اإلستداللي البارامتریة ج901
0-097-66-9957-978الحامد2019د. ط مصط اسالیب اإلحصاء اإلستداللي البارامتریة ج912

أسالیب االستفادة من إدارة المعرفة92
ثروت ع

790-704-9923-978ازمنة2019

ف أسالیب التسویق السیاسي في البرامج الحواریة التلفزیونیة 93 اس علوان الط
2-652-96-9957-978غیداء2019الجبوري

8-70-579-9957-978دار الرایة2018خو رابحاسالیب التمویل بالمشاركة94
7-000-17-9923-978ازمنة2019أحمد الثما أسباب العزوف عن العمل اإلداري95
ة 96 طاقة األداء المتوازن  تحس إنتاج اوياستخدام  المنظمة 2018الش

9789774732317العربیة للتنمیة
ادي الفرا استراتیجیات االستدامة للنظم البیئیة97     9789957747343كنوز المعرفة2017أ.د. 

308-9789923718ابن النفیس2019لينا جمالاستراتیجیات التغییر وإدارة الصراع التنظیمي98

استراتیجیات الریادة واإلبداع التقني99
ل   رم  الط أ,د ا

اغ 3-389-38-9957-978جریر2018ورمان الص

م التم استراتیجیات العالقات العامة في إدارة األزمات100 9789957998امجد2019د.خلف ك

استراتیجیة التكامل واعادة الھندسة واثراھما على االداء االستراتیجي 101
د الرازق محمدباستخدام بطاقة االداء المتوازن 9-884-32-9957-978دار الحامد2018اثمار ع

ب بناءاستراتیجیة المحیط األزرق والمیزة التنافسیة المستدامة102 5-671-32-9957-978دار الحامد2018عالء فرحان/ ز

راستراتیجیة الموارد البشریة103 9789957915599وائل2019نوال بوعالق الطا
اس جودة االداء104 جما لق اس ستة س ةإستعمال مق ش سم ا /بوع 8-93-691-9931-978ألفا دوك2019زرزار الع

إضاءات في التنمیة البشریة وقیاس دلیل الفقر الدولي105
د الرزاق  د.وسن ع

7-693-32-9957-978دار الحامد2018حسن

اعادة ھندسة العملیات االداریة106
ف   از حا د. ش

ف 9789957227418أسامة2018حا

محدد ألداء المؤسسة 107 ات االدارة  ندسة العمل إعادة 
ة ا االقتصاد زرزار الع

3-85-691-9931-978ألفا دوك2019

ات الهندرة108 ندسة العمل اعادة 
ا ,   مفلح راتب ,

9789957329143الحامد2016ص سالمة

أفضل الممارسات و التمییز المؤسسي المستدام109
د  د. لحسن ع

8-686-33-9957-978الوراق2019اشيوة

اقتصاد الفقر وتوزیع الدخل110
ف  د الرحمن س ع

9-44-579-9957-978دار الرایة2018دار

111
ا اقتصاد المعرفة و انعكاستھ في تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك 2017د مصط يوسف 

9789931484424ألفا دوك

اقتصاد المعرفة والسیاحة تحلیل معاصر لعالقات وتطبیقات112
أ . الهام خض ش و 

د الستار  9789957719159دجلة2019مها ع

ا اقتصاد النقل و البیئة113 9789931484431ألفا دوك2017د مصط يوسف 

اقتصادیات االحتیاطیات الدولیة114
أ.د. عدنان حس 

اط + أ.م.د.  س الخ 954840-9957-978األیام2018يو

ا اقتصادیات االدارة 115 7-83-484-9931-978ألفا دوك2018د.مصط 
ان116 ات الس ساقتصاد د ذنون يو 3-35-449-9957-978األكادیمیون2018د.مف

أ.د.محمد طاقة اقتصادیات العمل117
د.حس عجالن

اثراء2019

ات 118 ات النقود و أسواق رأس المال (النظم و النظ إقتصاد
ة) ون عزالدينالنقد

3-98-691-9931-978ألفا دوك2019

االبعاد االقتصادیة لتداول األموال - ِدَراَسةٌ تَأِْصیِلیَّةٌ تَْطبِیِقیَّةٌ ِمْن 119
َمْنُظوِر االْقتَِصاد اإلسالمي

احمد انور عثمان 
د ع

9789957802905النفائس2019

    9789957740580كنوز المعرفة2010د. فرید  كورتلاالتصال التسویقي120
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االتصال التنظیمي والسالمة المھنیة في المؤسسات الصناعیة121
جمال الدين عاشوري

9789957955854األیام2019

0-19-622-9957-978دار الرایة2018أ. عبد الكریم بن خالداالتصال التنظیمي ودوره في اندماج الموظفین الجدد122
االتصال و العالقات العامة في المؤسسة السیاحیة و تطبیقاتھا123

د مصط يوسف 
ا  ة مصط  7-25-484-9931-978ألفا دوك2017ا /

كرياالتصاالت التسویقیة والترویج124 7-916-32-9957-978الحامد2019أ.د.ثامر ال
اإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي125

محمد حس محمد 
د 0-277-24-9957-978صفاء2019رش

راإلحصاء في العلوم المالیة واإلداریة126 صل شا 5-499-32-9957-978دار الحامد2018د. ثائر ف
د مض االحصاء واالحتماالت127 ار ع 9789957590697االكادیمیون2016د. ج

االختبارات االحصائیة اسس وتطبیقات128
اس طعمة د.حسن 

8-581-24-9957-978صفاء2019

129

االدارة االستراتجیة

ر الخلف  د محمد طا
/ د مصط يوسف 

ة مصط  ا /
ا  يوسف 

2-46-484-9931-978ألفا دوك2017

    9789957463099كنوز المعرفة2006د. زید عبوياإلدارة االستراتیجیة130

9789957765163الرضوان2018ا.د.عالء فرحان طالباالدارة االستراتیجیة الریادیة االدراكیة واالستراتیجیة السلوكیة131
ةاالدارة االستراتیجیة واداء المؤسسات االقتصادیة132 1-102-66-9957-978الحامد2019د. زاير واف

3-576-32-9957-978دار الحامد2018د. خ الط اإلدارة االستراتیجیة,133
ة134 ة للموارد ال ون 8-06-691-9931-978ألفا دوك2019د.مصط كوالراالدارة االل
    9789957740856كنوز المعرفة2011وصفي النعسةاالدارة التسویقیة السكانیة135
د الستار ع االدارة الحدیثة للمخازن والمشتریات136 وائل2018د ع

د االدارة الدولیة137 ف ع د اللط ع
ف اللط

6-898-32-9957-978دار الحامد2018

ور اإلدارة الدولیة للشركات138 د. محمد 
ري 4-31-590-9957-978األكادیمیون2018الح

االدارة السیاحیة الحدیثة139
د.سمر رف الرح 

6-89-449-9957-978األكادیمیون2018

ة للمنظمات140 اإلدارة العالم
ور  د. محمد 

ري 2-35-590-9957-978األكادیمیون2018الح

ياالدارة العامة141 7-73-544-9957-978دار الرایة2018د. اسامة خ
ةاإلدارة العامة142 ا 9789957688318االبتكار2018سعد فؤاد ح
2-905-32-9957-978دار الحامد2018صالح الهالالتاالدارة الفعالة للموارد البشریة143

اوي، د. االدارة المالیة-تحلیل وتقییم المؤسسات144 ح دة  د.مف
راء واخرون فاطمة الز

6-62-622-9957-978الرایة2019

زاإلدارة باألفكار145 شام ح 5-07-499-9957-978دار الرایة2018سا 
    9789957463465كنوز المعرفة2008د.محمد الفاعورياإلدارة بالرقابة146
م كراجهاالدارة والتحلیل النالي147 د الحل صفاء2018ع
د حس ز األرقام القیاسیة148 5-613-32-9957-978دار الحامد2018د. ع
مركز یزید2018د ع العالونةاالسالیب الكمیة في اتخاذ القرار149

االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البیئة في االقتصاد اإلسالمي 150
واالقتصاد الوضعي

مان عمر  سل
دالهادي ع

9-59-449-6657-978األكادیمیون2018

ة المستدامة151 ا و دورە  تحقيق التنم ثمار الس االس
سة فاطمة  س د.

راء 0-28-691-9931-978ألفا دوك2019الز

6-73-637-9957-978االكادیمیون2019ع مزاحم السامرا االستثمار في رأس المال الفكري152
    9789957463656كنوز المعرفة2008د. رعد  العانياالستثمار والتسویق السیاحي153
االستثمار والتمویل في االسواق المالیة154

ا.م.د.سالم صالل 
5-171-77-9774-978المنھجیة2019الحسناوي

ار معروفاالستثمارات واألسواق المالیة155 وش 7-111-24-9957-978صفاء2019أ.د.
خةاالستشارات االداریة156 9789957064495المسیرة2018نادر احمد ابوش
ياالستشارات اإلداریة157 3-464-32-9957-978دار الحامد2018اسم الحم

االصالح المؤسسي ودوره في التنمیة االقتصادیة158
د الحس  ل ع د. عق

الطا + د. احمد 
جاسم المطوري + د. 

9789957955816األیام2019
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    9789957742843كنوز المعرفة2014د. عبدالكریم الدبیسياالعالم التركي المعاصر - تاریخھ ، سماتھ ، واتجاھاتھ159
د حس االعالن التجاري160 6-32-579-9957-978دار الرایة2018محمد ع

االغتفار في معامالت المصارف االسالمیة - معناه - قواعده - 161
اسامة عدنان الغنمي وتطبیقاتھ

9789957915315وائل2019

ا االقتصاد االداري162 4-847-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط 
9-587-32-9957-978دار الحامد2018نداء محمد الصوصاإلقتصاد اإلداري (طبعة ثانیة)163

م اإلقتصاد اإلسالمي النظام والنظریة (طبعة مزیدة ومنقحة)164 د العل أ.د. نجاح ع
ح عالم الكتب 2016ابو الفت

9789957703721الحدیث

ة165 االقتصاد االسال  ظل االزمة العالم
د.بن حدو فؤاد

3-81-484-9931-978ألفا دوك2018

االقتصاد الجز 166
محمود حس الوادي  

9789957065379المسیرة2018وزمالئه

االقتصاد الجزئي167
ا.د.عدنان داود العذاري

9-170-77-9774-978المنھجیة2019

6-42-697-9957-978یافا2019د. محمد شا االقتصاد الجزئي التطبیقي ودوره في ادارة المشروعات168

االقتصاد الدو ,169
جمال الدين برقوق / 

9789957329365الحامد2016مصط يوسف

االقتصاد الدولي.170
ج ام  د 

اثراء2018

د السالم األقتصاد الرقمي171 اسامة ع
د حر  الس

8-551-96-9957-978غیداء2019

9815-49-9957-978دار الرایة2010جواد سعد العارفاالقتصاد الزراعي172

االقتصاد السیاحي173
ة/ د  در خ د جالل 

ا /د  مصط يوسف 
2017نادي محمد مخلوف

9789931484301ألفا دوك

ا.د.عدنان داود محمد االقتصاد القیاسي نظریة واداء وتجارب174
8-58-687-9957-978صفاء2019العذاري

7-95-449-9957-978األكادیمیون2018د.محمد نائف محموداالقتصاد المعرفي175
مالاالقتصاد النقدي176 7-26-616-9957-978دار صفاء2017د. محمد 

األمثلیة في تسییر خزینة المؤسسة177
ح  س بن  اد أ. 

3-729-32-9957-978دار الحامد2018بوخلوە

د أبو األمن األقتصادي في الشریعة االسالمیة178 د.حسن ع
مة 9789957802165النفائس2016ش

األمن الغذائي و التنمیة المستدامة179
أ.د رابح حمدي ، 

كدي فاطمة 
مركز الكتاب 

9789957351366األكادیمي

م البحث العلمي التربوي في اطار التقویم الواقعي180 أ.د محمد ابرا
9789957998امجد2019الصانع

م األداء المتوازن181 ات لتقي عد اإلس ال
أ.د.محمد محمود 

المنظمة 2005يوسف
    9789775673657العربیة للتنمیة

البناء االستراتیجي والوقت182
ر  د ال د. مج

7-693-18-9957-978المناھج2019

6-069-74-9957-978كنوز المعرفة2010د. فؤاد الفسفوسالبنوك االسالمیة183

د البنوك االسالمیة بین الواقع والمأمول184 د.محمد ع
شا محمد

0-33-637-9957-978االكادیمیون2019

0-82-484-9931-978ألفا دوك2018د.بن حدو فؤادالبنوك االسالمیة واألزمة المالیة العالمیة 185

التأمین المبادئ واالسس والنظریات186
د سالم رشدي س

7-51-579-9957-978دار الرایة2018

    9789957740191كنوز المعرفة2009د. خالد الخطیبالتأمین من الناحیة المحاسبیة والتدقیقیة187

188
ا التجارة االلكترونیة 2017ة مصط 

9789931484448ألفا دوك

ة189 ون 4-62-691-9931-978ألفا دوك2019د,شارف نورالدينالتجارة اإلل

ات)190 اتج ادئ-االس د  المؤسسة(الم حة غالب/د, التجد د, صل
ة ا ع س ل 9-41-691-9931-978ألفا دوك2019ل
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191SPSS 9789957065997المسیرة2018حمزة محمد دودينالتحلیل االحصائي المتقدم للبیانات باستخدام
التحلیل االستراتیجي في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة192

ل محمد   اسماع
ايرة 0-618-32-9957-978دار الحامد2018ال

التحلیل االقتصادي الجزئي دروس وامثلة محلولة193
مصط جاب 

9789957688097االبتكار2018

رالتحلیل المالي مدخل إلى صناعة القرارات194 وائل2018دمن شا

اوي التحوالت الكبرى في انظمة مراقبة التسییر والموازنات التقدیریة195 ح مة  د. نع
ة مقري د.زك

2-85-579-9957-978دار الرایة2018

التخطیط االستراتیجي196
محمد فائق حنون

اثراء2019

التخطیط االستراتیجي -مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة197
ح قحطان محمود أ. 

6-690-18-9957-978المناھج2019

التخطیط التعاقبي والتطور الوظیفي198
احمد زادة

8-587-33-9957-978الوراق2019

د عسافالتخطیط السیاحي199 2-98-579-9957-978دار الرایة2018در حم

التراكم الرأسمالي الالزم للتنمیة االقتصادیة ودور السیاسة الضریبیة في 200
2017د. صالح حامد حسن تحقیقھ

المنظمة 
9789774731976العربیة للتنمیة

اطالترویج في بیئة دولیة بین النظریة والتطبیق201 مكتبة الوفاء 2019د.سا زع
9789777536240القانونیة

سوا التسویق أسسة ومبادئھ202 ل ال 9789957562359االبتكار2018محمد خل
ق االخ 203 س يال مح ص 2-82-691-9931-978ألفا دوك2019مق
التسویق األخضر كمدخل لحمایة البیئة المستدامة في منظمات األعمال204

ا   ة مصط   أ.
ا  9789931484264ألفا دوك2016د.مصط يوسف 

التسویق االستراتیجي -مداخل حدیثة205
اوي  ح مة  د. نع

ة مقري 5-84-579-9957-978دار الرایة2018د.زك

التسویق الدولي206
ا الضمور د 

وائل2018

التسویق الدولي كفرصة تنمویة وضرورة207
د  نوار شعت د.ع

مكتبة الوفاء 2019
9789777536929القانونیة

ة208 م اساس ا -مفا ق الس س دةال 6-39-691-9931-978ألفا دوك2019د.عداد رش
    9789957741198كنوز المعرفة2011د.صحراوي بن شیحةالتسویق السیاسي209

210
ات ات و اآلل ق الص ب النظ س ساعدال د.رضوان أ

8-99-484-9931-978ألفا دوك2019

ة)211 عة ثان ق العقاري (ط س ش العالقال المنظمة 2016أ.د. 
    9789775675927العربیة للتنمیة

التسویق المتمیز في المصرف االسالمي(مدخل منھجي وتطبیقي)212
م  س ابرا د.يو

7-0-9720-9923-978االكادیمیون2019التم 

    9789957745943كنوز المعرفة2017د. درمان سلیمانالتسویق المستدام213
د التسویق المصرفي214 المناھج2018د/ محمود الصم
8-081-74-9957-978كنوز المعرفة2011وصفي النعسةالتسویق المصرفي215

216
ا التسویق المصرفي, 2016د.مصط يوسف 

9789931484172ألفا دوك

التسویق المعاصر217
اس /د.جمال  س ع د.أ

م م 9789957449292االكادیمیون2015ال

دانالتسویق المعاصر218 8-922-32-9957-978دار الحامد2018د.نظام س
جة عتيقالتسویق بالعالقات في المؤسسة المصرفیة لبناء والء العمیل219 417-704-9923-978ازمنة2019د. خد
    9789957745967كنوز المعرفة2017د. درمان سلیمانالتسویق بالكلمة المنطوقة220

ق ع الهاتف المحمول221 س ال
فت محمد  د. م

د مر  المنظمة 2016السع
    9789774731730العربیة للتنمیة

التسویق والمكانة الذھنیة222
د. محمد العزاوي

7-594-32-9957-978دار الحامد2018

شالتسویق وفق منظور فلسفي223 الوراق2018داحسان الد
مان ناالتسییر البنكي(إدارة البنوك)224 9789957651695المعتز2019أ.د. سل
مانالتسییر المالي محاضرات وتطبیقات225 9789957025830مجدالوي2016لعور سل
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ةالتطویر االداري226 ا 9789957562519االبتكار2018سعد فؤاد ح

التطویر التنظیمي227
ة شهاب فاد

1-39-449-9957-978األكادیمیون2018

5-104-66-9957-978الحامد2019د. عالء الدين يوس التطویر التنظیمي والیات ادارة  التغییر بالمؤسسة228

التعلم التنظیمي و المنظمة المتعلمة وعالقاتھما229

غدادي دعادل ال

الوراق2018

ة : اآلثار والدوافع والمعالجة230 اسات المحاس د التغي اإلداري للس د الرحمن ع المنظمة 2016د. ع
9789774731419العربیة للتنمیة

التغییر والتطویر التنظیمي في منظمات األعمال - مدخل الموارد 231
د الفتاحالبشریة د. عالوي ع

عالم الكتب 2019
5-63-686-9957-978الحدیث

م السقاالتقلیدیة والعولمة في النظام اإلقتصادي الدولي232 مكتبة الوفاء 2019د.ابرا
9789777536103القانونیة

التكتالت االقتصادیة وتطویر التجارة الخارجیة233
لة + أ.  د. السب وس
مان 9789957955502األیام2019علوي شمس ن

    9789957740290كنوز المعرفة2010د. خالد الصرایرةالتماثل التنظیمي واالداء الوظیفي في  االدارة الجامعیة234

235
ة الغماسالتمك التنظ وواقعه  المؤسسة الجزائ د. بركة 

5-36-691-9931-978ألفا دوك2019

    9789957742379كنوز المعرفة2013 د. حاج سعید عمرالتمویل التأجیري236
التمویل الدولي237

مأمون ع نا 
9789957329181الحامد2016واخرون

التمویل الدولي238
ميثم صاحب عجام 

9789957523046دار الكندي2014ع محمد سعود

9789957622008الرایة2016اشم حمدي رضاالتمیز االداري في منظمات االعمال239
يالتمیز التنظیمي240 4-23-579-9957-978دار الرایة2018د. اسامة خ
ا التنمیة االقتصادیة241 د الن لة ف 1-53-579-9957-978دار الرایة2018د. سه

عة ملونة )242 ة ( ط ة االقتصاد التنم
أ.د. سعادة راغب 

ب 7-116-98-9957-978 دار االعصار2017الخط

ا التنمیة السیاحیة243 9789931484226ألفا دوك2016د.مصط يوسف 

التنمیة السیاحیة المستدامة244
جة،  د.عزوزي خد

ة ريع ل ال مؤسسة عالم 2019د.
9789777358057الریاضة للنشر

صلالتنمیة السیاسیة245 2-14-579-9957-978دار الرایة2018د. غازي ف

    9789957744229كنوز المعرفة2015أ.د. ھادي الفراجيالتنمیة المستدامة في استراتیجیة االمم المتحدة246
د  نوار شعتالتنمیة المستدامة مابعد تجاوز القدرة البیئیة247 مكتبة الوفاء 2019د.ع

9789777536844القانونیة

248
التنمیة و التسویق السیاحي

ا   ة مصط   أ.
ا  2016د.مصط يوسف 

9789931484219ألفا دوك

ة نورةالتنمیة والتخطیط االستراتیجي للموارد البشریة بالمؤسسات العامة249 ي 955182-9957-978األیام2018د. بن و
2-27-579-9957-978دار الرایة2018صالح الدين كروشالتوقع بالمبیعات باستخدام نماذج احصائیة250

251
ة االقتصاد ال  ث لنظ ة  المدخل الحد ل مهدي الجنا التوقعات العقالن 2017د. ن

دار غیداء
978-9957-960--295-1

6-64-617-9957-978دار الحامد2018نداء محمد الصوصالثقافة االقتصادیة252

د فاطمة الثقافة التنظیمیة وعملیة صنع القرار بمنظمات االعمال253 د. مهد
راء 9789957721756زمزم2019الز

الجغرافیا السیاحیة254
د عساف در حم

9789957579951الرایة2016

أ.د.آمال حسن الحل الحاسب اآللي بین النظریة والتطبیق255
مكتبة الوفاء 2016وآخرون

9789777352529القانونیة

د حس ز الحسابات القومیة256 1-608-32-9957-978دار الحامد2018د. ع
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1-608-32-9957-978دار زھران2018ميثم عجامالحسابات القومیة 257

يالحل العددي للتفاضل والتكامل258 9789957708955عالم الكتب2015أ.عزام ص
9789957915285وائل2019مو الخلف العتي الحوار االقتصادي259

الحوكمة المؤسسیة260
ا -كوالر - د.مصط 

مان بوريع 7-67-484-9931-978ألفا دوك2017أ.ا

1-947-32-9957-978دار الحامد2018طارق قندوزالخطر والتأمین261
4-610-32-9957-978دار الحامد2018د. م الدين القطبالخیار االستراتیجي وأثره في تحقیق المیزة التنافسیة262

م الدلیل التدریبي لتنمیة الموارد البشریة263 د ال د. زاد ع
سور    3-96-590-9957-978األكادیمیون2018ال

الدولة الریعیة وسیاسات تنویع االقتصاد264
ب  ا.د.مايح ش

9789957616984صفاء2018الشمري
    9789957746056كنوز المعرفة2017د. موسى حجیراتالدین والتدین دراسة تحلیلیة  لظاھرة التدین الحدیثة265

ش الذكاء الثقافي في المنظمات266 ا.د.احسان د
0-941-24-9957-978صفاء2019جالب

    9789957744997كنوز المعرفة2016د. محمد بوھدةالرسالة اإلعالنیة - مدخل تسویقي267
الرقابة اإلداریة268

د.حس أحمد 
له 4-582-32-9957-978دار الحامد2018الطراونة وزم

269( ً اسالرقابة اإلداریة في منظمات االعمال ( محكم ومقیم علیما اثراء2019د.ع ع

    9789957746452كنوز المعرفة2017أ.د. ھادي الفراجيالرؤى العربیة الستدامة التنمیة  استشراف استراتیجي لألولویات الوطنیة270
سالریاضیات - تطبیقات اقتصادیة271 9789957915476وائل2019سارة محمد خم
ا الریاضیات االقتصادیة واالداریة272 4-71-484-9931-978ألفا دوك2017د.مصط 
الریاضیات المالیة273

م نجم  أ.د.عدنان ك
0-52-449-9957-978األكادیمیون2018الدين

الریاضیات في العلوم المالیة واإلداریة274
ر -  صل شا د. ثائر ف
6-365-32-9957-978دار الحامد2018أ. سامر محمد العكور

السكرتاریة المعاصرة وادارة المكاتب نظم مكتبیة275
ادلة د.جمال ع الع

اثراء2019

السلوك التنظیمي276
د. محمد يوسف 

   5-99-449-9957-978األكادیمیون2018القا 

السلوك التنظیمي277
د محمد ديري زا

9789957067168المسیرة2018

السلوك التنظیمي278
د سالم عرفة د س

-622-9957-978الرایة2019

279
السیاحة االلكترونیة 

ا / د  د مصط 
ة/ د  در خ جالل 

2017نادي محمد مخلوف
2-75-484-9931-978ألفا دوك

انالسیاحة البیئة المستدامة بین النظریة والتطبیق280 9-922-24-9957-978صفاء2019د.فؤاد بن غض

ديالسیاحة التاریخیة281 -622-9957-978الرایة2019عصام الصع

ا السیاحة الدولیة في ظل تطور تقنیة المعلومات و االتصاالت و عولمة السیاحة282 9789931484233ألفا دوك2016د.مصط يوسف 

283
السیاحة الریفیة 

ا / د  د مصط 
ة/ د  در خ جالل 

2017نادي محمد مخلوف
9789931484523ألفا دوك

284
ا السیاحة المستدامة السیاحة الخضراء 2017د مصط يوسف 

9789931484271ألفا دوك

فة الفهداويالسیاسة العامة منظور كلي في البنیة والتحلیل285 9789957061456المسیرة2016فه خل

286
ة من خالل االنتقال و التاث  اسة النقد د الرزاقالس بن عمرة ع

5-78-691-9931-978ألفا دوك2019

ر محمد + د. بن السیاسة النقدیة والتوازن االقتصادي الكلي287 د. ي
قدور ع 

954529-9957-978األیام2018

ة288 ة االقتصاد ا  التنم ة و دور ةالصكوك االسالم 4-05-728-9931-978ألفا دوك2019د,بن زكورة العون
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289
ات  ل االس ر الطرق الشائعة  التحل د ال 1-554-18-9957-978دار المناھج -األردن2018د. مج

العالقات االقتصادیة الدولیة290
د فليح حس 

الوراق2018

العالقات العامة بین المبادئ والتطبیقات في المجال السیاحي291
دى حف  أ.

مؤسسة عالم 2016
9789777352673الریاضة للنشر

ان العمل292 اق الوظ والسلوك العدوا  م ث ع يوسفالعالقة ب االح 2016د. ل
المنظمة 

9789774731747العربیة للتنمیة
    9789957742355كنوز المعرفة2013أ. د. معراج الھواريالعالمة التجاریة - الماھیة واالھمیة293

شة عتيقالعالمة التجاریة وأثرھا على سلوك المستھلك294 440-704-9923-978ازمنة2019د. عا

العملیة االداریة وتكنولوجیا المعلومات295
ر  أ.د.شو نا د.مز

اثراء2019العا 

ا العولمة296 د حسن الح 1-003-66-9957-978دار الحامد2018ع

العولمة ذلك الخطر القادم297
دمصط رجب

الوراق2018

ريالعولمة والمنھج االقتصادي االسالمي298 ل األز 3-790-32-9957-978دار الحامد2018د.جالل جم

اشم الشمري وايثار الفساد االداري والمالي واثاره االقتصادیة واالجتماعیة299
الفت 

9789957123314الیازوري2011

ب التعامل مع ضغوط العمل300 ث و اسال الغماسالفكر االداري الحد 2-37-691-9931-978ألفا دوك2019د. بركة 

ة 301 ات للموارد ال د الساعديالفكر االس 4-27-616-9957-978دار صفاء2017د.م

نالفكر العملیاتي قضایا اداریة منھجیة302 ادي ج اثراء2019د.ع 

م محمدالقاموس الشامل في إدارة البنوك والنقود303 8-86-704-9923-978ازمنة2019د. وس

    9789957744830كنوز المعرفة2016د. صحراوي بن شیحةالقائد االفتراضي ودوره في تنفیذ استراتیجیة المنظمة304

8-638-32-9957-978دار الحامد2018رابح سریرالقرار اإلداري305

القطاع السیاحي والنمو االقتصادي306

د. سلطان جاسم 
اوي +  سلطان الن

اظم احمد حمادة  أ.د. 
953997-9957-978األیام2018

الیازوري2018د مؤید السالمالقوة التنظیمیة307

ادة اإلدارة  النظام االسال 308 الق
م  أ.د. محمد إبرا

2017أبوشادي
المنظمة 

9789774731884العربیة للتنمیة

اسات 309 ذ الس ات الممارسة لتنف فا ادة اإلدارة وال الق
ة للوزارات اإلدارات المرك ة  العموم

مة الظرفات  د. نع
ت عمر 2016ب

المنظمة 
9789774731785العربیة للتنمیة

القیادة االستراتیجة - مفاھیم فكریة وتسویقیة معاصرة310
ا.م.د. مها عارف 

سم + أ.د. دينا  9789957956233األیام2019ب

القیادة االستراتیجیة311
ي اسامة خ

0-21-579-9957-978دار الرایة2018

جر - يوري القیادة االستراتیجیة في االوقات المضطربة - مترجم312 مارك ك
خ زوفت

9789957915698وائل2019

مركز الكتاب 2018فليون مرادالقیادة التحولیة ودورھا في تطویر مھارات الموظفین313
6-248-35-9957-978األكادیمي

9789957998امجد2019د.أحمد كریم الھبارنةالقیادة التحویلیة وأثرھا في اإلداء االستراتیجي314
ان العمل315 سلوك االستقواء  م ة وعالقتها  ادة الغ ث ع يوسفالق المنظمة 2016أ.م. ل

9789774731754العربیة للتنمیة

القیادة والرقابة واالتصال االداري316

د.معن محمود 
ە/ مروان ب  ا ع

أحمد
6-348-32-9957-978دار الحامد2018

    9789957740672كنوز المعرفة2010بشیر البرغوثيالكتابة لالعمال التجاریة (المراسالت التجاریة)317

547-704-9923-978ازمنة2019د. سحنون مریمالمالیة السلوكیة318

954536-9957-978األیام2018أ.د. مھدي سھر غیالن الجبوري + أ.م.د. عامر عمران كاظم المعموري + م.د. سرمد عبد الجبار الخیر هللالمثبتات التلقائیة في تحقیق استقرار الموازنة العامة للدولة319
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320
ة ة البنك المحاس

د  ار ع أ.ح
الرزاق/بوفرساوي 

ان سف
0-15-691-9931-978ألفا دوك2019

ة321 ة و العمل ة -االصول العلم ل ة التحل ةالمحاس 8-77-691-9931-978ألفا دوك2019سارة عزاي

حة-322 قات و حلول مق ة العامة-تطب اللالمحاس موش  9-96-691-9931-978ألفا دوك2019ك

المحاسبة القومیة323
ا  مصط يوسف 

9789957562489االبتكار2018

أمثلة محلولة-324 ة -دروس مدعمة  ة المال اللالمحاس موش  6-97-691-9931-978ألفا دوك2019ك

ة وفق النظام المحاس الما -نظري تطب -325 ة المال اسمينة عمامرةالمحاس 4-33-691-9931-978ألفا دوك2019د. 

المحاسبة المتوسطة326
د المحسن  د. فؤاد ع

9789957563462االیام2016الجبوري

المدخل االستراتیجي والتشغیلي للنوعیة327
ن ادي ج د. ع 

اثراء2019

المستقبل المنظمي رؤیة في حدود الممكن328
سلطان أحمد النوفل

9-509-96-9957-978غیداء2019

955168-9957-978األیام2018اسمھان بلومالمستویات التنظیمیة واداء العاملین في التنظیمین العام والخاص329

    9789957743383كنوز المعرفة2014د. صالح الحموريالمسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات من األلف الى الیاء330

331
ا المشتقات المالیة وأدواتھا المستحدثة 2018د.مصط 

8-86-484-9931-978ألفا دوك

592-704-9923-978ازمنة2019عبد هللا حسین جوھرالمشروعات االستثماریة332

عد ع رادة األعمال333 اب ما  ة للش وعات الصغ الم
ب  الة محمد لب د. 

ة 2017عن
المنظمة 

9789774732133العربیة للتنمیة

8-54-579-9957-978دار الرایة2018د. براء رجب تركيالمشكالت االداریة334

المصارف االسالمیة335
اقر  أ.م.د. إخالص 

9789957955069األیام2019اشم النجار

    9789957742232كنوز المعرفة2013خالد ھیالتالمعاییر الصحفیة وقضایا األعاقة336

لة األجهزة 337 ة  إعادة  ة الدول ة والسلب جاب الممارسات اإل
ة دوي الحكوم شام حس  أ. 

المنظمة 2016
    9789774731907العربیة للتنمیة

المناخ التنظیمي وحلقات الجودة338
ل رم احمد الط ا

1-835-32-9957-978دار الحامد2018

المنطق واالخالق في البیئة الجامعیة339
د الخالق  مام ع أ.د. 

د الغفور + أ.د.  9789957956394األیام2019ع

المنھجیة المتكاملةالدارة الجودة الشاملة340
د عمر العق 

وائل2018

ة341 ة الفندق اف المهارات اال
الدكتور مصط 

ا  9789957562885االبتكار2018يوسف 

ة الناتج المح االجما 342 الموازنة العامة و
الن  أ.د. مهدي سهر غ
954437-9957-978األیام2018الجبوري + د.م. سالم 

د.نسیسة فاطمة الموروث الثقافي الدیني و دوره في ترقیة السیاحة الداخلیة343
3-69-691-9931-978ألفا دوك2019الزھراء و آخرون

اف344 ص ا االس شخ الغماس و اخرونالمؤسسة من ال 2-40-691-9931-978ألفا دوك2019د. بركة 

5-49-697-9957-978یافا2019د. محمد شا النشاط االقتصادي للدول العربیة بین التحدیات وفرص النمو345
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امبنون للدراسات النظریات االداریة واالقتصادیة- مترجم346
والتدرب

9-60-579-9957-978دار الرایة2018

النظریة االقتصادیة الجزئیة347
د جاسم  أ.د. حم

الجم  د. الهادي 
ــــح س

9789957334895الوراق2016

348
ثمارة  وعات االس ل الم ة لمصادر تم اس النمذجة الق

ة دراسة حالة الجزائر ارون الع العموم 2017د.
المنظمة 

9789774732263العربیة للتنمیة

الھندسة االداریة وادارة الجودة الشاملة ودورھما في تفعیل 349
د الهاموتطویر تسییر الموارد البشریة الدكتورة مجا

7-52-622-9957-978الرایة2019

ن أبو قعنونةالھندسة المالیة اإلسالمیة350 9789957802066النفائس2016د. 

األستاذ الدكتورميثم الوجیز في النظریة اإلقتصادیة مبادئ اإلقتصاد الجزئي واإلقتصاد الكلي 351
صاحب عجام

5-465-82-9957-978البدایة2019

ة352 ة  سوق األوراق المال 1-05-691-9931-978ألفا دوك2019د.مصط كوالرالوساطة و السم

حةالوصایة االداریة على المجلس الشعبیة البلدیة والوالئیة353 ا صل 9789957622060الرایة2016مل

354
ق االتفاق ط ة ع الدخل  إنهاء المنازعة ال

ز  ي عثمان ف د. خ
ج 2016ف

المنظمة 
9789774731716العربیة للتنمیة

ائتمان المشاریع الصغیر والمتوسطة ونماذج التنبؤ  بالفشل المالي355
ا  مصط يوسف 

9789957562694االبتكار2018

بحوث التسویق356
د. محمد العوامرە

6-591-32-9957-978دار الحامد2018

بحوث التسویق مسارات في المنھج االستنبطقرائي357

د.محمد حافظ حجازي

مكتبة الوفاء 2018
9789777534833القانونیة

بحوث العملیات في العلوم التجاریة358
د ع العالونة

مركز یزید2018

359
طاقة األداء المتوازن  استخدام  سة  ات األداء الرئ بناء مؤ

ة ا  الحد من الحوادث الصناع ودور
د  م بن ع د.إبرا

دان م اللح ز إبرا 2017الع
المنظمة 

9789774731662العربیة للتنمیة

360
ة ثقافة الجودة الشاملة لتحس أداء الجامعات  ِبناء وتنم

اس الُمقاَرن) ة (مدخل الق الم
م مو  د. أحمد إبرا

م 2016إبرا
المنظمة 

9789774731570العربیة للتنمیة

361
اسات  ة ع الس تأث األسواق التجارة غ الرسم

ى ة للمساحات ال ق س 2016د. غر نجوىال
المنظمة 

9789774731525العربیة للتنمیة

تأثیر الذكاء التنافسي في تحدید الخیار االستراتیجي على مستوى وحدة 362
االعمال

ح  وزرة 
مان/معن وعد  سل

دي المعاض
0-858-32-9957-978دار الحامد2018

363
ة من خالل  ل ادة التح عاد الق اء الشعوري  أ تأث الذ

مة ط للح األثر الوس
د. ل لفته ع 

2017سماري
المنظمة 

9789774732188العربیة للتنمیة

تاثیر الموارد البشریة و المیزة التنافسیة في البنوك الجزائریة -بنك 364
الفالحة و التنمیة الریفیة نموذجا-

س مجا /طبول  اد د 
2017رمة

9789931484400ألفا دوك

تاریخ األفكار االقتصادیة365
د ع المعموري أ.د. ع

5-626-32-9957-978دار الحامد2018

366
م ــــخ االقتصاد العر القد تار

ا.د.جواد مطر 
2017الموسوي

دار صفاء
978-9957-616-16-8

تاریخ السیاحة367
ة/ د  در خ د جالل 

ا /د  9789931484530ألفا دوك2017مصط يوسف 

ة  الخصخصة368 متجارب ع د الحل المنظمة 2004أ.د.رفعت ع
    9789775673534العربیة للتنمیة

369(EC) د."محمد نور" تجارة الكترونیة
ة / د.سناء خلف الجدا

9-392-32-9957-978دار الحامد2018
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ةتحریر الخدمات والمنظمة العالمیة للتجارة370 مة رقي 9789957955267األیام2019د. سل

ات اإلفصاح المحاس القطا ع 371 ل أثر اختالف مست تحل
ة ة للمعلومات المحاس ب القدرة الت

دالفتاح  د ع د. س
صالح

المنظمة 2011
    9789775676153العربیة للتنمیة

ة372 ف فاءة الم ة وال ل العالقة ب التنافس تحل
راء أحمد محمد  د. ز

2016توفيق
المنظمة 

9789774731686العربیة للتنمیة

داتتخطیط ومراقبة االنتاج373 مان خالد عب 9789957970796المسیرة2016سل

    9789957741488كنوز المعرفة2012د. أكرم شیختستطیع ان تكون موظفا افضل – مع برنامج تدریبي (كتابین مع بعض)374

تسویق األعمال375
دان د. نظام س

2-557-32-9957-978دار الحامد2018

    9789957463823كنوز المعرفة2009د. فرید  كورتلتسویق الخدمات376

9789957026486مجدالوي2018د. سلمان زدانتسویق الخدمات التأمینیة العمق االستراتیجي واالداء البشریة377

تسویق الخدمات الصحیة378
سم حس الوادي 

له 9789957970970المسیرة2016وزم

    9789957741211كنوز المعرفة2012أ. د. درمان صادقتسویق الخدمات الصحیة379

380
ا تسویق الخدمات الفندقیة 2016د.مصط يوسف 

9789931484196ألفا دوك

381
ة د.مصط كوالرسي ادارة الموارد ال

4-04-691-9931-978ألفا دوك2019

تسییر مخاطر الصرف في المؤسسة اإلقتصادیة382
د.محمد خم بن 

مكتبة الوفاء 2018رجم
9789777534819القانونیة

تصور مستقبلي لالقتصاد االردني383
الدكتور مهدي فكري 

9789957688189االبتكار2018العل 

384
ات التجارة  ات إدارة المخاطر ع االتفاق تطبيق منهج

ة اتها ع التجارة الخارج ة وتأث د فت الدسو الدول 2017د. ول
المنظمة 

9789774732010العربیة للتنمیة

تطبیقات بحوث العملیات في ادارة االعمال385

ا  جهاد ب 
اوي/د.فالح  د.نازم مل

الحوري
4-566-32-9957-978دار الحامد2018

3-096-66-9957-978الحامد2019د. مراد محفوظتطبیقات بحوث العملیات في اإلدارة386

تطبیقات في ادارة الجودة الشاملة387
دالستار محمد الع  2018ع

9789957064228المسیرة

ة388 لدان النام 2-87-593-9957-978دار المنھجیة2016د.مو خلف عوادتطور الرأسما  ال

تمویل االستثمار ودراسات الجدوى االقتصادیة389
األستاذ الدكتورميثم 

6-468-82-9957-978البدایة2019صاحب عجام

ة390 م ف االدارة التعل سي أرش م و  3-28-728-9931-978ألفا دوك2020د,بوشتة رحمونةتنظ

تنمیة القیادات االداریة العربیة في مجتمع متغیر391
م درة اري ابرا د ال ع

9789957914585دار وائل2018

د عسافتنمیة الموارد السیاحیة392 8-96-579-9957-978دار الرایة2018در حم

    9789957743086كنوز المعرفة2014أ.د. سالم ساريثقافة التنمیة الفاعل والمعطل في الثقافة العربیة الیوم393

ثقافة العالقات االستراتیجیة في إدارة الشركات العالمیة والمؤسسات 394
الدولیة والخاصة

ور  د. محمد 
ري    5-34-590-9957-978األكادیمیون2018الح

جودة المعلومات والذكاء االستراتیجي في بناء المنظمات المعاصرة395
اد   ث القهيوي، ز ل
الل  الوادي 8-737-32-9957-978دار الحامد2018الالال ، 

حمایة الحسابات االستثماریة في المصارف اإلسالمیة396
ان محمد عدنان عل

9789957802943النفائس2019

ة397 ا  مواجهة االختالالت اإلدارة والمال ات ودور مة ال لبعحو د  2016د. محمد ع
المنظمة 

9789774731617العربیة للتنمیة

خرافة التنمیة والتنمیة البشریة المستدامة -دراسات في إشكالیة الفكر 398
دياالقتصادي ار العب د الج أ.د. ع

9-631-32-9957-978دار الحامد2018

2-105-66-9957-978الحامد2019د. مراد محفوظخوصصة المؤسسات والبطالة399

    9789957745172كنوز المعرفة2016وائل محمد جبریلدراسات اداریة معاصرة مشكالت واقعیة وحلول عملیة400
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وعات401 م المحاس و االقتصادي للم ددراسات الجدوى التق 2011د. عادل طه فا
المنظمة 

9789775676245العربیة للتنمیة

وشار معروفدراسات في التنمیة االقتصادیة/ استراتیجیة التصنیع402 الفكر االردن2018د/ 

اثراء2019أ. د. جالل النع دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج403

404
دراسة جدوى المشروعات السیاحیة

ة/ د  در خ د جالل 
ا /د  مصط يوسف 
2018نادي محمد مخلوف

9-76-484-9931-978ألفا دوك

دلیل المبتدئین في استخدام التحلیل االحصائي(باستخدام برنامج 405
ق واخروناالموس) اس ال د.ع

اثراء2019

639-704-9923-978ازمنة2019د. نور الدين حامددور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء المیزة التنافسیة406

407
ة المجتمع اءدور االقتصاد  تنم 2017مجموعة خ

المنظمة 
9789774732003العربیة للتنمیة

دور الطاقة التقلیدیة والطاقة غیر التقلیدیة في السوق العالمي وتوقعاتھا 408
المستقبلیة

د.محمد را 
السودا 

4-48-608-9957-978دار المنھجیة2018

مة المؤسسات409 م ق ة  تعظ اءدور المحاس 2007مجموعة خ
المنظمة 

9789775674449العربیة للتنمیة

2-768-32-9957-978دار الحامد2018عرب الجبوريدور المصارف اإلسالمیة  في التمویل واإلستثمار410

اة 411 جا  العالقة ب جودة الح دور رأس المال النف اال
ة واالستغراق الوظ  ف د. سناء مصط محمدالوظ

المنظمة 2016
    9789774731891العربیة للتنمیة

9789957998امجد2019وائل فاضلرأس المال الفكري وأثره في تحقیق المیزة التنافسیة412

ا ریادة االعمال في المنشآت السیاحیة413 4-68-484-9931-978ألفا دوك2017د.مصط 

ثمار414 ل واالس ات التم كرراض د احمد ابو  4-000-24-9957-978دار صفاء2018د.ع

م الجام 415 ا  جودة التعل جما ودور د الغ ستة س المنظمة 2019مروة محمد ع
    9789774732720العربیة للتنمیة

د.محمد منصور/د. سلوك المستھلك416
ل واخرون ايهاب 

6-728-32-9957-978دار الحامد2018

    9789957742362كنوز المعرفة2013د. احمد مجدلسیاسات وبرامج والء الزبون واثرھا على سلوك المستھلك417

ل/د.ندى شراء المواد بالجودة المناسبة وتطویر المنتج وأداء العملیات418 رم الط أ.دا
كشمولة

2-755-32-9957-978دار الحامد2018

9-41-697-9957-978یافا2019د. محمد شا صنادیق االستثمار - العامود الفقري لألسواق المالیة419

د.نسیسة فاطمة صناعة السیاحة البدویة و الریفیة في ظل السیاسة االقتصادیة العالمیة420
9-70-691-9931-978ألفا دوك2019الزھراء و آخرون

022-622-9957-978دار الرایة2018رشا العمايرةطرق اعداد البرامج التدریبیة وتأھیل المدربین421

8-597-32-9957-978دار الحامد2018ش محمدطرق االقتصاد القیاسي422

ثمار الصنا 423 ة الستغالل العقار الموجه لالس ل از  عقد اإلمت
حة  ة سم د,خوادج

2-25-728-9931-978ألفا دوك2020حنان

ا علم ادارة الضیافة424 8-935-32-9957-978دار الحامد2018مصط 

    9789957741237كنوز المعرفة2011د. اسماعیل الزیودعلم االجتماع العام425

9789957608507المنھجیة2018ا.د.محمود داود ال علم االدارة وفن القیادة426

ا 427 6-050-96-9957-978دار غیداء2015د. نـجالء  محمد  جابرعلم االقتصاد الس

ا علم النفس السیاحي428 2-937-32-9957-978دار الحامد2018مصط يوسف 
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دعلم تدقیق الحسابات "الناحیة النظریة والعملیة"429 9789957110697وائل2016خالد ام ع

    9789957740252كنوز المعرفة2009د. رعد شحاذفن سیاحة المخیمات430
اللعبودقاموس االحصاء431 اثراء2018د

قراءات فى التسویق المعاصر "التسویق والتجارة االلیكترونیة"432
ــــح S-Iالوفاء2015د.عادل محمود ط

كريقضایا معاصرة في التسویق433 8-779-32-9957-978دار الحامد2018أ.د ثامر ال

قیاس الالملموسات في السلوك التنظیمي وادارة الموارد البشریة434
د الساعدي ا.د.م

9789957249830صفاء2016

5-52-697-9957-978یافا2019د. محمد شا كفاءة االدارة الحدیثة في نجاح المشروعات الحدیثة435
8-48-697-9957-978یافا2019د. محمد شا كفاءة التخطیط والتنظیم وصناعة القرار436
كفایات المدیر العصري للمؤسسات اإلداریة والتربویة437

د. محمد محمود 
2-461-32-9957-978دار الحامد2010الفاضل

ة 438 ة ب الخصوص ة رأس المال  المصارف اإلسالم المنظمة 2017محمدكفا
العربیة للتنمیة

    9786030089642كنوز المعرفة2012د. أكرم شیخكن أول الحاضرین439
    9786030089659كنوز المعرفة2012د. أكرم شیخكیف تبیع اكثر440

    9789957740245كنوز المعرفة2009د. زیاد الذنیباتكیف تتاجر باالسھم (تجربة حیاة)441

    9789957746018كنوز المعرفة2017محمد الجاموديلغة االعالن الصحفي442
ادئ إدارة الفنادق443 حانم دار غیداء2015د. نائل مو 
يثم ع حجازيمبادئ ادارة المشروعات وتحلیل الجدوى444 8-833-24-9957-978صفاء2019د.
د حس ز مبادئ اإلحصاء اإلقتصادي445 2-614-32-9957-978دار الحامد2018د. ع
مبادئ االحصاء التربوي مدخل في االحصاء الوصفي واالستداللي446

ا.د.محمد جاسم 
ي ا 7-00-687-9957-978دار صفاء2018ال

اس + مبادئ االقتصاد الجزئي447 د. نضال ع ع
د  9789957950545االیام2015د. سامر ع ع

مبادئ االقتصاد الجزئي448
ــــح  أ.دمناور ف

در  2-713-32-9957-978دار الحامد2018حداد/د.حازم 

دات واخرونمبادئ االقتصاد الریاضي449 د حم 9789957891053الیازوري2015ول
مبادئ االقتصاد الكلي450

د جاسم  أ. د. حم
2-604-33-9957-978الوراق2018الجم و د. انور 

9789957066314المسیرة2014حسام ع داودمبادئ االقتصاد الكلي,451
ا مبادئ االقتصاد-الجزئي والكلي 452 1-85-484-9931-978ألفا دوك2018د.مصط 
مبادئ التسویق453

اد خنفر - احمد  ا
ات 9789957912895وائل2015الزامل - رائد الغرا

    9789957742928كنوز المعرفة2014د. احمد مجدلمبادئ التسویق االلكتروني454
9789957240226صفاء2016د.طارق الحاجمبادئ التمویل455

مبادئ علم االحصاء456
م  م ع ابرا ابرا

د ره S-Iرؤیة2010ع

امل القتالوي و مبادئ علم االقتصاد الجزئي والكلي 457 د. 
دي 2018حسن ال

دار الكتاب 
9786144521397الجامعي

دمبادئ علــم المحاسبــة458 9-538-96-9957-978غیداء2019د. شو طارق سع
    9789957741570كنوز المعرفة2011عیسى الرواشدةمحاسبة (2)459
محاسبة التكالیف في المنشآت الصناعیة بین النظریة والتطبیق460

ح  ل  أ.د. إسماع
5-444-32-9957-978دار الحامد2018التك 

    9789957740627كنوز المعرفة2010د. فؤاد الفسفوسمحاسبة المنشآت المالیة461
ان حسام الدينمحاضرات في نظریة الحوكمة462 7-833-32-9957-978دار الحامد2018غض
المنظمة 2018حـرمحددات العدالة التنظیمیة و عالقتھا بسبل المواطنة التنظیمیة463

9789774732386العربیة للتنمیة
    9789957740887كنوز المعرفة2012د. عالش احمدمحفزات النشاط االقتصادي في االسالم464
م حمادمخاطر االستثمار في المصارف االسالمیة465 د ال 3-886-32-9957-978دار الحامد2018حمزة ع
مداخل اإلیصاء الواسع ودورھا في أبعاد رأس المال الزبائني466

ل و أ.   رم  الط أ. د. أ
0-405-38-9957-978جریر2019جهان  الدوس 

مدخل الى إدارة المواد467
د.م الدين القطب 

1-666-32-9957-978دار الحامد2018وآخرون

    9789957745523كنوز المعرفة2017معراج الھواريمدخل الى االدارة التمكینیة468
مدخل الى صناعة السیاحة والتنمیة الریفیة من منظور تنموي وبیئئوي469

الدكتور مصط 
ا  9789957562595االبتكار2018يوسف 

ا مدخل إلى علم السیاحة 470 9789931484240ألفا دوك2016د.مصط يوسف 
    9789957745530كنوز المعرفة2017معراج الھواريمدخل الى محاسبة القیمة العادلة471
ةمدخل إلدارة االعمال472 1-087-66-9957-978الحامد2019د. زاير واف
4-120-74-9957-978كنوز المعرفة2012د. فرید كورتلمدخل للتسویق473
اسمينة عمامرةمراجعة الحسابات في أسواق األوراق المالیة474 مكتبة الوفاء 2019د.

9789777536295القانونیة
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د. اسامة فت أحمد معاییر التمویل الشرعیة لالیوفي475
س يو

النفائس2018

9-03-622-9957-978دار الرایة2018محمد سلطان حمومعاییر الجودة الشاملة476

مفاھیم إداریة معاصرة477
اب -عنان  د.أحمد الش

5-31-449-9957-978األكادیمیون2018أبو حمور

6-450-32-9957-978دار الحامد2018أ.د. شو نا جوادمفاھیم حدیثة في سیاسات األعمال اإلداریة478

د العزاويمفاھیم سیاحیة479 د حم 5-626-18-9957-978المناھج2018د. مج

لمقدمة في بحوث العملیات480 وائل2018د فت خل
131-9789923718ابن النفیس2019مصط محمدمقدمة في بحوث العملیات481
مناھج و أسالیب البحث العلمي482

اس  م.  د.جمال ع
9789957998امجد2019م الشمري

9-04-449-9957-978األكادیمیون2018د.أحمد دودينمنظمات األعمال المعاصرة483
3-20-579-9957-978دار الرایة2018رشا العمايرةمنظومة الدعم اللوجستي484

485
حث  إدارة االعمال منهج ال

م  أ.د. فت إبرا
دالهادي 2014ع

المنظمة 
9789774730757العربیة للتنمیة

ل، د سهام منھجیة البحث العلمي لطلبة االقتصاد والعلوم االداریة486 الل لوع د 
-622-9957-978الرایة2019راش

يمھارات إداریة487 0-465-32-9957-978دار الحامد2018اسم الحم

 أ. د. محمد الطا / مھارات االتصال المتقدمة488
دة 5-674-33-9957-978الوراق2019د. وص الروا

د الرحمن أحمد مھارات اإلتصال والتأثیر على الناس489 ع
ف 9789957650520المعتز2019س

954741-9957-978األیام2018د. محمد فالقمواطنة منظمات االعمال490
954475-9957-978األیام2018د. واثق ع الموسويموسوعة اقتصادیات التنمیة ( موسوعة كاملة ) 6 مجلدات491
954628-9957-978األیام2018د. واثق ع الموسويموسوعة التجارة الدولیة ( موسوعة كاملة ) 3 مجلدات492

موضوعات اداریة معاصرة493
ر جار شا

3-899-32-9957-978دار الحامد2018

ة494 ق ة حق بنحو مجالس محل المنظمة 2016د. فؤاد سم الد
    9789774731853العربیة للتنمیة

    9789957742591كنوز المعرفة2014أ.د. مھدي السامرائينظام ادارة الجودة االیزو iso لتحسین اداء الجامعات495
0-50-579-9957-978دار الرایة2018د براء رجب تر نظام الحوافز االداریة ودورھا في صقل وتمكین قدرات االفراد496

نظریة المنظمة497
ل محمد الشماع  خل

له 9789957060404المسیرة2014وزم

د محمد نظریة المنظمة498 الدكتور زا
9789957562632االبتكار2018ديري

د. حس الطراونة نظریة المنظمة499
وآخرون

6-588-32-9957-978دار الحامد2018

ل  نظم المعلومات االداریة500 م قند عامر ابرا
له 9789957062552المسیرة2018وزم

    9789957741501كنوز المعرفة2012د. رامي الشقراننظم المعلومات االداریة501
مان ابوكشكنظم المعلومات االداریة502 2-87-449-9957-978األكادیمیون2018د. سل
8-122-74-9957-978كنوز المعرفة2011د. فرید كورتلنظم المعلومات التسویقیة503

نظم دعم القرار والنظم الذكیة504
أ.د. غسان العتي /د. 

4-665-32-9957-978دار الحامد2018مها الخفاف

نظم ذكاء االعمال (لوحات عدادات االعمال كمعماریة متكاملة)505
الدكتور عامر 

د  دالرزاق ع ع
المحسن النا

9789957126872الیازوري2015

506
اء العفوي سلوك ال اط الجو العام للمتجر  ح الرت نموذج مق

دالخالق  د. عماد ع
2016صابر الطحان

المنظمة 
9789774731181العربیة للتنمیة

9-855-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط يوسفھندسة الحوار واالقناع507

ريواقع سعر صرف النقود في الدولة العربیة اإلسالمیة508 ل األز 9789957329709الحامد2014د.جالل جم
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ر د م كالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

1ALGERIE face & landscapestoufik ben 
daouad2016atoucha 

edition

2ALGERIE visage & payesagestoufik ben 
daouad2016atoucha 

edition

3ALGERIE, heritages et decouvertestoufik ben 
daouad2016atoucha 

edition

4CONSTANTINE & SA REGION Voyages 
et Séjours 1879

KAMEL 
FILALI0LERSHMM9947-0-0696

5CONSTANTINE cité de l'air et des 
passions 

toufik ben 
daouad2016atoucha 

edition

6
ة الحديثة  ــــخ معسكر الف حاث و آراء  تار أ

4-91-691-9931-978ألفا دوك2019ت الدين بوكع 1519م/1830م
9789957742720كنوز المعرفة2014د. صالح الشورة احمد باشا الجزار من الرق الى سدة الحكم7

د.رائد راكان أرض الوطن العربي مھد لحضارات العالم8
2-659-33-9957-978الوراق2019الجواري

مؤسسة شباب 2018د/محمود السیداستیراتیجیة الفتوحات االسالمیة9
5-212-212-977-978الجامعھ

10
أشكال استغالل ممتلكات األحباس ودورھا االجتماعي 

بالمغرب ما بین القرنین 11و13ھـ/ 17و19م انطالقا من 
الوثائق الحبسیة لنظارة أوقاف فاس

6-60-637-9957-978األكادیمیون2018د. الحسین ریوش

92-32-9957-978دار الحامد2018مھتاري المولودة زرقة فائزةاضرحة االولیاء في الغرب الجزائري11

6-22-617-9957-978دار الحامد2018د.سعید بوخلیطأعالم وقضایا وأحداث على غیر المألوف12

2013مؤید الونداوياالتحاد العربي في الوثائق البریطانیة13
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9789953025704

وسام فایز االستشراق من منظور ما بعد الكولونیالیة عند ادوارد سعید14
4-164-77-9774-978المنھجیة2019الموسوي

االطماع البریطانیة فى القرن االفریقى (1866-1885م) دراسة 15
وثائقیة

د.أیمن احمد عبد 
دار التعلیم 2019الفتاح عبد الواحد

8868 / 9-243-733-977-978الجامعي

االقلیات الدینیة في العراق في العھد العثماني االخیر 16-1831
7-891-32-9957-978دار الحامد2018نعمة العبیدي1914

دار المعرفة 2019احمد غانم حافظاالمبراطوریة الرومانیة من النشاة الى االنھیار17
الجامعیة

 شھدان عادل اإلمبراطوریةالبیزنطیة18
المكتب الجامعي 2019عبد اللطیف

9789774387476الحدیث

تاریخ

1
ALPHA DOCUMENTATION



4-91-994-9957-978أمجد2018أ.د عابد براك االنصاريالبعد الحضاري واالجتماعي عند العرب قبل االسالم19
المكتب العربي 2018د. مصطفى وجیھ مصطفىالبالد العربیة في رحلة الرابي میشوالم بن مناحم الفولتیري20

-812-977-978للمعارف
ــــخ االجتما للجزائر21 9-38-691-9931-978ألفا دوك2019د. بركة بالغماس/د.لیلى محمد یسعدالتار

5-437-96-9957-978غیداء2018د.أمیرة محمود  أبو زیدالتاریخ الحدیث22

7-96-484-9931-978ألفا دوك2018برزان میسر الحامدالتاریخ السیاسي للجزیرة الخضراء في األندلس من الفتح حتى السقوط 23

التاریخ السیاسي للجمھوریة الرومانیة منذ نشأة روما حتى عام 24
133 ق.م

أ.د/ محمد السید 
المكتب الجامعي 2019عبد الغني

الحدیث
9789777355810دار الوفاء2018د.ساره أحمد محمد خلیفھالتاریخ السیاسي للشعوب اإلفریقیة25
1-597-308-977-978العلم واالیمان2018عرفة محمدالتاریخ السیاسي والحضاري26

2015مجموعة مؤلفینالتاریخ الشفوي: المجلد األول27
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450222

المركز العربي 2015مجموعة مؤلفینالتاریخ الشفوي: المجلد الثالث28
9786144450239لالبحاث ودراسة 

2015مجموعة مؤلفینالتاریخ الشفوي: المجلد الثاني29
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450475

9789957742249كنوز المعرفة2013د. سعید صالح التجارة الداخلیة في دولة الممالیك الثانیة30

دار النھضة 2015سوزي حمودالتحوالت العسكریة و الحضاریة31
9786144028438العربیة-لبنان

955007-9957-978األیام2018د. مصطفى قناوالتراث الثقافي الالمادي المغاربي32

9789957955007األیام2019د. مصطفى قناوالتراث الثقافي الالمادي المغاربي33

أ.د عبد الرحمن التعایش السلمي و األمن المجتمعي34
9789957998608امجد2019الغنطوسي

دار امجد2017نبراس تركي العزاويالتوغل العسكري االسالمي في العرب االوربي35

الثورة االسالمیة في ایران دراسة تاریخیة في اسبابھا ومقدمامتھا 36
9789957747039كنوز المعرفة2018د. امل عباس البحرانيووقعیتھا

الجریمة المقدسة-اإلبادة الجماعیة من أیدیولوجیا الكتاب 37
2012عصام سخنینيالعبري إلى المشروع الصھیوني

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
9789953024714

د. كرم حلمي الحضارة اإلسالمیة38
المكتب العربي 2019فرحات

0-11-5387-977-978للمعارف

8-74-616-9957-978دار صفاء2018د.عماد محمد الحفیظالحقد الفارسي والصفوي تجاه العرب والمسلمین39

9789957765576الرضوان2018د.غسان حاكم حسنالحكم الفاطمي لبالد الشام40

الحیاة اإلجتماعیة بالمغرب األقصى في العصر اإلسالمي 41
دار الوفاء لدنیا 2018د.جمال طھ"عصرى المرابطین والموحدین"

9773273709الطباعة والنشر

الحیاة االقتصادیة في مصر من خالل كتاب الخطط للمقریزي من 42
منتصف القرن الرابع للھجرة حتى منتصف القرن التاسع للھجرة

د.أشرف عبد 
9789957651565المعتز2019الجبار الجبوري

954901-9957-978األیام2018د. ادھام حسن فرحانالحیاة العسكریة عند العرب قبل االسالم - دراسة تاریخیة43

د. ادھام حسن الحیاة العسكریة عند العرب قبل االسالم - دراسة تاریخیة44
9789957954901األیام2019فرحان

فة النا لدين 45 ة-ع الخل اس بالخالفة الع 9-12-691-9931-978ألفا دوك2019د.احالم حسن مصط النق

مؤسسة شباب 2019د/ محمود جبرالدعایة والشائعات فى حروب المغول على العالم االسالمى46
3-364-212-977-978الجامعة

د. احمد حامد الدور السیاسي والثقافي في االندلس للصقالبة47
3-694-33-9957-978الوراق2019المجالي

9-503-32-9957-978دار الحامد2018د. علي خلیل أحمدالدولة العثمانیة في سنوات المحنة48

5-58-617-9957-978دار الحامد2018رائد سامي حمید الدوريالدولة العثمانیة في عھد السلطان مراد األول49
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جمال محمود الرحالة الغربیون في المشرق االسالمي - العصر الحدیث50
دار المعرفة 2019حجر

الجامعیة

السیاسة االوربیة تجاه األزمات الدولیة مابین الحربین العالمیتین 51
1919 - 1939 دراسة تاریخیة

أ.د.إیاد ناظم 
المكتب الجامعي 2019جاسم

9789774387172الحدیث

2013علي إبراھیم درویشالسیاسة والدین في مرحلة تأسیس الدولة الصفویة52
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9789953025339

دار النھضة 0السید الباز العرینيالشرق االدنى في العصور الوسطى (1) االیوبیون53
S-Iالعربیة-لبنان

 2016atouchaتوفیق بن داودالعالم العربي ثقافات و حضارات54
edition

954789-9957-978األیام2018د. ایوب الحجليالعبادات اآلثمة والتاریخ المستعر55

العثمنة الجدیدة: القطیعة في التاریخ الموازي بین العرب 56
2015سیّار الجمیلواألتراك

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
9786144450482

العراق وبالد الرافدین والسكان األوائل دراسة في التاریخ 57
والجغرافیا

9957634438دجلة2018األستاذ الدكتور عباس فاضل السعدي

58
ــــخ  حوث و دراسات  تار ق- العصور الوس  ال

الشام و م
ف صالح  د,أ

د 6-30-728-9931-978ألفا دوك2020محمد س

العالقات البریطانیة االثیوبیة فى التاریخ الحدیث (سیاسة اقتصاد -59
 عسكریة - اجتماعیة ) دراسة وثائقیة

د.أیمن أحمد عبد 
دار التعلیم 2019الفتاح عبد الواحد

8867 / 2-242-733-977-978الجامعي

العالقات العلمیة بین مصر وبالد اقلیم الجبال فى العصر العباسى 60
الثانى

د/ محمد 
عبدالمعطى 

محمد
مؤسسة شباب 2019

9-359-212-977-978الجامعة

د/ عبدالعظیم العالقات بین الممالیك البحریة ومغول القبیلة الذھبیة61
مؤسسة شباب 2019مرسى

2-361-212-977-978الجامعة

العالقات بین مصر وبالد النوبة خالل العصرین البطلمى 62
والرومانى

د/ السید محمد 
مؤسسة شباب 2019عمار

5-363-212-977-978الجامعة

العالقة بین المشھد الفني و النص المسماري في ضوء المنحوتات 63
األشوریة

د.یاسمین عبد 
9789957997502امجد2019الكریم

العلویین واالسماعیلیة فى بالد السند وفارس حتى سقوط الخالفة64
د/ فھمى 
عبدالغنى 
المصرى

مؤسسة شباب 2019
3-363-212-977-978الجامعة

د.محمد عادل الفتوحات اإلسالمیة فى عھد الخلفاء الراشدین65
دار التعلیم 2019عبد العزیز

8870 /3-245-733-977-978الجامعي

ــــخ 66 ق (1095-1292م)دراسات  تار 5-10-691-9931-978ألفا دوك2019د.أشرف صالح /د. امام الشافعيالفرنجة  الم
9789957719960دجلة2019د. حسن طوالبةالقدس المكانة - التاریخ - المستقبل67
9789957744526كنوز المعرفة2015د. محمد الطراونة وأخرونالقدس في التاریخ العربي االسالمي68

د.أحمد حسین القدس في العھد العثماني ج691
6-546-32-9957-978دار الحامد2018الجبوري

6-546-32-9957-978دار الحامد2018د.أحمد حسین الجبوريالقدس في العھد العثماني ج702

القرون المضیئة - دراسات فى التاریخ والحضارة العربیة 71
اإلسالمیة

د.وجدان فریق 
عناد العارضى -
 د.أشرف صالح 

محمد سید

دار التعلیم 2019
8581 / 8-224-733-977-978الجامعي

3-480-18-9957-978المناھج2018د. مفید الزیدي المبسط في تاریخ العرب الحدیث72

المجامع المسكونیة 325-451م و اثرھا الدیني على حیاة العرب 73
قبل االسالم

9957717858دجلة2018د. رائد رحیم خضیر 

ابراھیم فاضل المدرسة الھمامیة صرح حضاري زاھر یخلده موقع تراثي داثر74
9789957651558المعتز2019الناصري

المراقد المقدسیة والقبور االولیاء والصالحین واال عیان من 75
ذوي الحسب والنسب في بغداد

9789957990794امجد2016أ. د محمد بشیر العامري+ ازھر صادق 

المسیانیة في الفكر الدیني الیھودي واثرھا في المسیحیة 76
9-92-484-9931-978ألفا دوك2018اسیا شكیربوالحركات الدینیة المعاصرة
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ة (1945-1962م)77 وع الحضاري للثورة الجزائ الدينالم ج ل 3-02-728-9931-978ألفا دوك2019د,لع

789957741143كنوز المعرفة2011د. محمد العمایرةالمعجم العسكري المملوكي78

د.امام الشافعى المقاتل المغولى فى التاریخ العسكرى79
دار التعلیم 2019محمد حمودى

7-247-733-977-978الجامعي

دي الشيخ80 ض س منطقة األب ة  د ةالمواسم التقل 9-83-691-9931-978ألفا دوك2019الشيخ قدور بن عل

النورمان فى األندلس خالل العصر اإلسالمى (81-229
485ھـ/844-1091م)

د.فھمى عبد 
دار التعلیم 2019الغنى المصرى

8444 /0-217-733-977-978الجامعي

9789957997458امجد2019عالء عبد الرزاقالھویة العربیة و اإلسالمیة رؤى التقلیدین و طروحات المحدثین82

الوالیات العثمانیة الثالثة ( الجزائر - تونس - لیبیا ) قیام دولة 83
الموحدین الى غایة االنضمام للخالفة األمویة

أ.د. جخدان بو 
9789957955564األیام2019عبد هللا

9789957745158كنوز المعرفة2016د.ولید خالصالیزیدیة اشكالیة المنھج دراسة ونصوص وتعلیقات ج841/2
3-758-32-9957-978دار الحامد2018مخلف الجبوريإمارة دلغار في السیاسة المملوكیة والعثمانیة85

د.صالح أحمد أوروبا من الثورة الفرنسیة حتى الحرب العالمیة األولى86
دار الوفاء لدنیا 2019ھریدي

9789777358484الطباعھ والنشر

أ.د قحطان بحوث في التاریخ االسالمي87
9789957996833امجد2019حمدي محمد

د. صالح بحوث ودراسات في تاریخ شرق إفریقیا الحدیث والمعاصر88
المكتب العربي 2019محروس محمد

-812-977-978للمعارف

بریطانیا والتطلعات المصریة فى شرق افریقیا دراسة تاریخیة 89
سیاسیة 1879-1863

د.راضى عبد 
الرحمن محمد 

على
دار التعلیم 2019

8443 /3-216-733-977-978الجامعي

9957717940دجلة2018محمود عبدهللاتاریخ االحواز الممزق بفعل اربع جھات وضرورة التحرر منھا90

مركز الكتاب 2018أ.د. إسماعیل سامعيتاریخ األندلس االقتصادي واالجتماعي91
3-306-35-9957-978األكادیمي

تاریخ االیوبیین والممالیك92
حمدي عبد 
المنعم محمد 

حسین
دار المعرفة 2019

الجامعیة

حوث و 93 ة 1820-1971م- رة الع ــــخ الخليج و الج ف صالح تار 8-23-728-9931-978ألفا دوك2020د,أ

عبد الرحمن تاریخ الدولة البیزنطیة94
6-59-622-9957-978الرایة2019سیف سردار

د.ابراھیم محمد تاریخ الدولة البیزنطیة95
دار التعلیم 2019حسنین

9247 / 9-003-733-977-978الجامعي

8-344-32-9957-978دار الحامد2018د. میمونة حمزة منصورتاریخ الدولة العثمانیة96

تاریخ الشرق األدنى97
د.محمد حسین 
الشربیني عبد 

ربھ
دار الوفاء لدنیا 2019

9789777357678الطباعھ والنشر

3-42-544-9957-978دار الرایة2018محمد أبو سمرة تاریخ الشرق األوسط الجدید98
0-69-544-9957-978دار الرایة2018د.محمد عبد حسینتاریخ العرب والمسلمین بین الحقائق والتزویر دراسة تحلیلیة99

تاریخ العالقات الثقافیة بین المغرب واألندلس فى عھد دولتى 100
المرابطین والموحدین

محمد عادل عبد 
دار التعلیم 2019العزیز

10875 / 5-267-733-977-978الجامعي

اثراء2019أ. رنا الیسیرتاریخ العمارة بین القدیم والحدیث101
9789957740511كنوز المعرفة2010د. اسحاق رباحتاریخ القدس عبر العصور102

تاریخ المغرب الحدیث: من فتح القسطنطینیة الى سقوط 103
9789931904861ألفا دوك2016د.كمال فیاللي قسنطینة (1837-1453)

تاریخ المغرب واالندسل منذ الفتح العربي االسالمي حتى نھایة 104
عصر الدولة االمویة (20-422ھـــــ / 64-1031مــــ )

إبراھیم عبد 
المنعم سالمة أبو 

العال
دار المعرفة 2019

الجامعیة

×-32-9957-978دار الحامد2018ابراھیم الفاعوريتاریخ الوطن العربي105

لطفي عبد تاریخ الیونان والرومان موضوعات مختارة106
دار المعرفة 2019الوھاب

الجامعیة

المكتب العربي 2018د. سلیمان مسلمتاریخ سرخس فى العصور اإلسالمیة األولى107
-812-977-978للمعارف

2-841-32-9957-978دار الحامد2018یاسر سالمة ابو طعمةتاریخ مدینة طلیطلة108

عصام محمد تاریخ مصر القدیم (1) منذ اقدم العصور وحتي نھایة االسرة 10917
دار المعرفة 2019السعید

الجامعیة

4
ALPHA DOCUMENTATION



6-78-616-9957-978دار صفاء2018د.عماد محمد الحفیظتاریخ واصالة جزر العرب في خلیج العرب110

تأمالت في تاریخ المجتمع الجزائري المعاصر ( قوانین الحركة 111
9789957955809األیام2019الصادق بوبقرةومبادئ الفعل )

3-534-32-9957-978دار الحامد2018ریما الدرابسة/زیدون المحیسنتخطیط المدافن الرومانیة112
978995774588كنوز المعرفة2008د. بسام البطوشجذور اللیبرالیة العربیة113
9789961658529دار ھومة2014رمضاني ام ھاني جزیرة العرب و القوى القدیمة االغریق و الرومان114

دار الوفاء لدنیا 2015د.خالد أحمد حربيحضارة منھوبة سلب الغرب علوم اإلسالم115
9789777352222الطباعة والنشر

0-95-484-9931-978ألفا دوك2018أشرف محمد صالح/اسراء محمد عبد ربھخزائن المعرفة في الحضارة العربیة"مصروالشام و االندلس"116

د.خالد محمد دراسات في التاریخ اإلسالمي117
9789957651732المعتز2019العمایرة

د.صالح أحمد دراسات في التاریخ األمریكي118
دار الوفاء لدنیا 2019ھریدي

9789773290123الطباعھ والنشر

أ.د.حسن محمد دراسات في السجاد اإلیراني والتركي والقوقازي119
دار الوفاء لدنیا 2019نور عبد النور

9789777358347الطباعھ والنشر

أسمى فرحان دراسات في النظم والحضارة اإلسالمیة120
9789957626490المعتز2019الشراب

د.صالح أحمد دراسات في تاریخ العرب الحدیث121
دار الوفاء لدنیا 2019ھریدي

9789773270149الطباعھ والنشر
952402-9957-978األیام2018أ.د. فراس سلیم الحسني السامرائيدراسات في تاریخ بالد الشام122
4-777-32-9957-978دار الحامد2018د.عدي سالم عبدهللا الجبوريدراسات في تاریخ صدر االسالم123
3-659-32-9957-978دار الحامد2018عدي الجبوريدوافع الفتوحات اإلسالمیة في العصرین الراشدي واألموي124

دور الفتوحات العربیة االسالمیة في التحول الحضاري لبالد 125
7-50-637-9957-978األكادیمیون2018د. أحمد العثمانيالمغرب

دور الفتوحات العربیة االسالمیة في التحول الحضاري لبالد 126
   7-50-637-9957-978االكادیمیون2019د. أحمد العثمانيالمغرب,

دور الفرسان العرب المسلمین في فتح المغرب و اسبانیا (127-21
95ه 641-714م)

9957717957دجلة2018ا.د.جاسم الطیف جاسم الجلیل 

ریف بالد الشام  فى العصر المملوكى128
شریف عبد 
الحمید محمد 
عبد الھادى

دار التعلیم 2019
9701 / 1-265-733-977-978الجامعي

زنجبار - األیام األخیرة من الحكم العماني في شرق إفریقیا - 129
دراسة وثائقیة

د. صالح 
المكتب العربي 2019محروس محمد

1-270-812-977-978للمعارف

مولود قاسم شخصیة الجزائر الدولیة و ھیبتھا العالمیة قبل سنة 1830 1301/2
672303-9961-978دار األمة2012نایت بلقاسم

عالم الكتب 2018ھبة العوريصاحب الخبر في الدولة األیوبیة131
3-09-686-9957-978الحدیث

صقلیة  بین المسلمین والنورمان132
د/ فھمى 
عبدالغنى 
المصرى

مؤسسة شباب 2019
3-361-212-977-978الجامعة

3-896-32-9957-978دار الحامد2018عبد الواحد ذنونصور من اإلسھام الحضاري لعلماء المسلمین133

صورة العرب والمسلمین في كتب التاریخ اإلسرائیلیة للمرحلة 134
6-00-697-9957-978یافا2018شریف الزیادنةاإلعدادیة في المدارس الیھودیة ومقترحات لتحسین ھذه الصورة

954505-9957-978األیام2018د. جنان احمد عبد العزیز السامرائيعبادة االصنام واالوثان واالنصاب عند العرب في الجزیرة135

زید حازم عسكرة المجتمع136
9789957998امجد2019الزلزلي

محمد بیومي عصور ما قبل التاریخ مصر والعراق137
دار المعرفة 2019مھران

الجامعیة

دار الوفاء لدنیا 2018أ.د.خالد حربيعلم الكحالة اإلسالمي أسس طب العیون الحدیث138
9789777356541الطباعة والنشر

9789957741587كنوز المعرفة2011محمود دنونعیون على القدس – الیھودیة – المسیحیة – االسالمیة139
9789957745264كنوز المعرفة2016د. فھمي مقبلفضل العرب والمسلمین في اكتشاف العالم الجدید - امریكیا140

دار المعرفة 2019نبیلة حسن محمدفي الوثائق والمخطوطات141
الجامعیة

في تاریخ الدولة العربیة  (عصور النبوة والخلفاء الراشدین 142
واالمویین)

إبراھیم عبد 
المنعم سالمة أبو 

العال
دار المعرفة 2019

الجامعیة
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محمد علي في تاریخ مصر في العصر القدیم143
دار المعرفة 2019سعدهللا

الجامعیة

حنان مبروك في تاریخ وحضارة العرب قبل االسالم144
دار المعرفة 2019السعید اللبودي

الجامعیة

د.نورا عبد قبیلة ھوازن من فجر اإلسالم إلى نھایة العصر العباسي األول145
0-679-33-9957-978الوراق2019العظیم حجازي

 toufik ben daouad2016atouchaقسنطینة بالد الھواء146
edition

7-68-544-9957-978دار الرایة2018نواف قطیشقضایا تاریخیة ورأي147
957718558دجلة2018د. فایز رشیدما بعد تزویر التاریخ ردا على نتنیاھو148

محمد رمضان مجتمع القریة في العصر البطلمي .. الفیوم149
العربي للنشر 2019العرجة

0-413-319-977-978والتوزیع

9789957745790كنوز المعرفة2016فایزة سعید الحسنیةمحاضرات في العالم االسالمي150

ابراھیم سعید مختارات من مصادر تاریخ العصور الوسطى151
دار المعرفة 2019فھیم محمود

الجامعیة

152
مختصر التاریخ السیاسي والحربي لسكان الجزیرة العربیة من 

البدو العرب من ظھورھم في القرن التاسع قبل المیالد حتى 
ظھور اإلسالم

د.أحمد عبد 
دار الوفاء لدنیا 2018الباسط حسن

9789777356855الطباعة والنشر

9789957698478أزمنھ2018حلیم خلیف الكانيمختصر تاریخ الدولة األمویة في األندلس153
1978354785أزمنھ2018د. حلیم خلیف الكانيمختصر تاریخ الدولة األیوبیة في األندلس154
7-607-308-977-978العلم واالیمان2018د. رجب بخیتمختصر تاریخ العالم155
9957634612دجلة2018ابراھیم فاضل الناصريمدائن داثرة ومواقع دارسة في أواسط بالد ما بین النھرین156
دار الوفاء لدنیا 2018أ.د.حسن محمد نور عبد النورمدینة إسنا وآثارھا في العصور اإلسالمیة157

9789777357234الطباعة والنشر

مدینة القدس تحت اإلحتالل واالنتداب البریطانیین158
د. صالح الشورة 

كنوز المعرفة2011
9789957740294

د. ماجد عزت مدینة حلوان عبر التاریخ159
العربي للنشر 2019إسرائیل

7-401-319-977-978والتوزیع

مدینة فاس في عصري المرابطین والموحدین 448 ھـ / 1056 160
دار الوفاء لدنیا 2018د.جمال طھم الى 668 ھـ / 1269 م "دراسة سیاسیة وحضاریة"

9773271978الطباعة والنشر

9-91-449-9957-978األكادیمیون2018د.محمد علي األحمد مراحل الفتح االسالمي لبالد المغرب العربي161
3-64-449-9957-978األكادیمیون2018د.علي سري المدرسمصادر التوراة الحالیة162

د/ السید محمد مصر البطلمیة فى القرن الثالث قبل المیالد163
مؤسسة شباب 2019عمار

4-363-212-977-978الجامعة

مصر القدیمة من منظور یونانى بین المفاھیم والممارسات الجزء 164
األول (منذ البدایة حتى فتح اإلسكندر األكبر لمصر)

أ.د/ محمد السید 
المكتب الجامعي 2018عبد الغني

9789774386486الحدیث

9957634602دجلة2018أ.د أنمار عبد الجبار جاسممعجم اسم اآللة في التوراة دراسة سامیة مقارنة165

166
ة االحتالل الفر ح  دا ة منذ  معجم المقاومة الجزائ

ن-أحداث-معارك- ات-أما مال بن صحراويمنتصف القرن 19-شخص 8-10-728-9931-978ألفا دوك2019د,

مركز دراسات 2014آدم فیرغسونمقالة في تاریخ المجتمع  المدني167
9786144340547الوحدة العربیة

د. كرم حلمي منھــج البحث التاریخى168
المكتب العربي 2019فرحات

0-08-5387-977-978للمعارف

د. لطیفة بن منھجیة البحث الموضوعي ألحادیث جوامع الكلم169
9789957997557امجد2019حمد الراشد

مھارات التفكیر بین النظریة والتطبیق  التفكیر التاریخي170
أ.د سلمى مجید 
حمید  م.محمد 
عدنان محمد

9789957996482امجد2019

موسوعة تاریخ العرب (2) التاریخ الحضارى للقبائل العربیة 171
بشبھ الجزیرة العربیة

د. السید محمد 
دار التعلیم 2018أحمد السنجابى

3 159 733 977 978 / 7868الجامعي

172
ائ 1948-1973م اع العر اال د,أحمد صالح عبوشموقف فرسا من ال

3-31-728-9931-978ألفا دوك2020

د.نایف عبد موقف نصارى بالد الشام من االصالحات في الدولة العثمانیة173
581-32-9957-978دار الحامد2018نایف نجم 
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كاید مصطفى نوافذ مشرقیة من التاریخ والرحالت174
0-308-94-9957-978أزمنھ2018ھاشم

ــــخ الغرب االسال 175 يورقات من تار 7-90-691-9931-978ألفا دوك2019محمد نا
9789957746599كنوز المعرفة2018سھیلة البدريولیم غالدستون والقضیة االیرلندیة 1868 - 1761894
أ. محمد یوسف ومضات عثمانیة177

مركز الكتاب 2018العوض
5-287-35-9957-978األكادیمي
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ر د م كالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

أبعاد جیوستراتیجیة رؤیة تحلیلیة للتفاعالت االقلیمیة 1
9789957719890دجلة2019علي زیاد العليوالدولیة من منظار البعد االستراتیجي الثالث

اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل اإلقتصادي 2
1-525-32-9957-978دار الحامد2018د. صبحیة بخوشوالمعوقات السیاسیة

د. خالد عبد نمال اتحاد جامعة الدول االمریكیة 31943-1933
0-904-96-9957-978غیداء2018حوران

9789957719550دجلة2019د. لطفي صوراساسیات علم السیاسة دروس ومحاضرات4
1-39-57544-9957-978دار الرایة2018محمد أبو سمرةاستراتیجیات االعالم العسكري و الحربي5
7-08-449-9957-978األكادیمیون2018د.مخلد المبیضینأصول العالقات الدولیة في اإلسالم6
1-700-33-9957-978الوراق2019مھند ولید الحداداصول علمي االجرام والعقاب7

أ.ناصر جویدة , إعصار الربیع العربي8
مكتبة الوفاء 2018أ.عزت طلعت

9789777357326القانونیة

9789957742577كنوز المعرفة2015د. سامر ابو رماناالبعاد السیاسیة للحوار االسالمي المسیحي9
4-09-449-9957-978األكادیمیون2018د.مخلد المبیضیناالتحاد األوروبي كظاھرة أقلیمیة متمیزة10

اإلتحاد األوروبي والقضیة الفلسطینیة - من مدرید إلى 11
0-519-32-9957-978دار الحامد2018زیاد شفقان الضرابعةخارطة الطریق

اآلثار السیاسیة واالقتصادیة لتوسیع االتحاد األوروبي 12
شرقاً (دول اوروبا الشرقیة انموذجا)

 مھند حمید مھیدي 
4-77-637-9957-978االكادیمیون2019صالح

االثار الفلسطینیة والعربیة ودور المنظمات االقلیمیة 13
9789957719430دجلة2019علیان محمود علیانوالدولیة في الحفاظ على التراث واآلثار االنسانیة

5-572-32-9957-978دار الحامد2018د.لیث المبیضیناالحتالل األمریكي للعراق14

االحزاب السیاسیة وصراع القیادات السیاسیة على 15
952358-9957-978األیام2018د. كاوه الطالبانيالسلطة

6-968-32-9957-978دار الحامد2018الھاشمي ناصراالرھاب الجذورالمظاھروسبل المكافحة16

العربي للنشر 2018د.غادة نصاراإلرھاب والجریمة اإللكترونیة17
5-348-319-977-978والتوزیع

األزمات االقتصادیة - دراسة تحلیلیة مقارنة الفكر 18
8-53-637-9957-978االكادیمیون2019باور احمد حاجياالقتصادي

االزمة االوكرانیة ورھانات امن  الطاقة االوراسیة مع 19
مركز الكتاب 2019د.محفوظ رسولاالشارة لحالة االمن الطاقوي الجزائري

5-315-35-9957-978االكادیمي

األزمة الخلیجیة الراھنة: األسباب والتداعیات قطر، 20
مركز الكتاب 2019د.محفوظ رسولالمملكة السعودیة، االمارات العربیة، البحرین، مصر

8-343-35-9957-978االكادیمي

علوم سیاسیة و عالقات دولیة
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6-702-32-9957-978دار الحامد2018سعد شاكر شبلياإلستراتیجیة األمریكیة تجاه الشرق األوسط21

7-35-579-9957-978دار الرایة2018عبد الكریم باسماعیلاالستراتیجیة االمریكیة تجاه العراق22

المكتب العربي 2019د. عماد علواالستراتیجیة البحریة اإلسالمیة في البحر المتوسط23
6-275-812-977-978للمعارف

دار لبركة2018دصالح ابو اصبعاالستیطان االسرائیلي في فلسطین24

9789957721787زمزم2019د. عارف بني حمداالصالحات السیاسیة في االنظمة الملكیة العربیة25

األمم التحدة ( أھداف األمم المتحدة) - موسوعة 26
5-501-32-9957-978دار الحامد2018أ.د.سھیل الفتالويالمنظمات الدولیة 2

األمم المتحدة ( أجھزة األمم المتحدة ) - موسوعة 27
2-502-32-9957-978دار الحامد2018أ.د.سھیل الفتالويالمنظمات الدولیة 3

األمم المتحدة ( اإلنجازات واإلخفاقات )- موسوعة 28
7-510-32-9957-978دار الحامد2018أ.د.سھیل الفتالويالمنظمات الدولیة 4

مركز الكتاب 2019عبد الرحیم رحمونياألمن الجزائري والفضاء اإلقلیمي29
1-342-35-9957-978االكادیمي

د. طارق محمد االمن الدولي في القرن الواحد والعشرون30
5-54-637-9957-978االكادیمیون2019زنون الطائي

االمن القومى العربى واقعھ وأفاقھ فى ظل التحوالت 31
8866 / 5-241-733-977-978دار التعلیم الجامعي2019د. على سید اسماعیلاالقتصادیة العالمیة المعاصرة

8-641-32-9957-978دار الحامد2018ھایل طشطوشاالمن الوطني وعناصر قوة الدولة32

33

االنتماء والمواطنة

كنوز المعرفة2012د. علي الخضور

9789957741693

9789957579807الرایة2016ایالف نوفل العكیدياالھمیة الجیوستراتیجیة لمنطقة الشرق االوسط34

2014عبد السالم بغداديالبعد االیجابي في العالقات العربیة االفریقیة و التعددیة35
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

د. سفیان عباس التحدي نظریات عربیة في الفكر العالمي36
953867-9957-978األیام2018التكریتي

التدابیر الشرعیة لسیاسة عمر بن الخطاب- رضي هللا 37
عنھ- في ادارة الدولة

د. یاسر العلي 
7-10-622-9957-978دار الرایة2018الجرایدة

د. عزمي منصور التربیة الوطنیة38
7-664-32-9957-978دار الحامد2018وآخرون

التسویق السیاسي لألحزاب السیاسة و تأثیرة على 39
9789957997991امجد2019سیف حیدرإدراك الناخب

9789957997984امجد2019د.فادي غلیونالتكتیك العسكري في حرب المدن40

العربي للنشر 2019أحمد البازالثورة والحرب .. تشكیل العالقات اإلیرانیة الخلیجیة41
6-408-319-977-978والتوزیع

د. حسن محمد الجغرافیا السیاسیة42
9789957651398المعتز2019األخرس

الجغرافیا الشائكة دول مجلس التعاون الخلیجي بین 43
معادلة التھدیدات األمنیة المتعاظمة واألمن القومي

د.فراس عباس ھاشم 
/ أ. د. محمد كریم 

كاظم
3-678-33-6657-978الوراق2019

الجماعات المتخیّلة: تأمالت في أصل القومیة 44
2014بندكت أندرسنوانتشارھا

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
9789953030111

الحدود الدولیة في الوطن العربي نشأتھا وتطورھا  45
ومشكالتھا

محمد محمود 
أكادیمیة نایف 2014السریاني

9789960853529العربیة - الریاض

2013نجالء سعید مكاويالحرب الباردة في أمیركا الالتینیة46
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9789953027623
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9-57-579-9957-978دار الرایة2018سمیرة عامر التیرالحرب الوقائیة والسیاسة االمریكیة في الشرق االوسط47

الحرب في السیاسة الخارجیة األمریكیة بعد الحرب 48
0-75-637-9957-978االكادیمیون2019د. أنمار موسى جوادالباردة

9789957998158امجد2019د.فادي غلیونالحس األمني و إدارة الحرب49

7-619-32-9957-978دار الحامد2018د. عبد الفتاح یاغيالحكومة واإلدارة العامة في الوالیات المتحدة األمریكیة50

أ.د جمیل مصعب الحوار العربي األمریكي51
5-668-32-9957-978دار الحامد2018محمود

الخطابة السیاسیة في الجزیرة العربیة (قراءات 52
3-27-697-9957-978یافا2019د.مھند الجباليوتحلیالت في العصر االسالمي الزاھر)

الدبلوماسیة الوقائیة على فاعلیة االمم المتحدة في منع 53
اندالع االزمات الدولیة- االزمة اللبنانیة نموذجا

سناء شعیلي بن 
-622-9957-978دار الرایة2018عریبي

4-603-96-9957-978غیداء2019محمد ابراھیم عبدهللالدعایة السیاسیة واثرھا في تشكیل الرأي العام54

الدور التركي االقلیمي في المنطقة العربیة  األزمة 55
السوریة انموذج

ابراھیم احمد 
7-76-637-9957-978االكادیمیون2019الجبوري

56

الدولة الراعیة في االسالم دراسة في اصول الحكم االسالمي

مركز دراسات 2015د. سیدي محمد
الوحدة

9789957743833

الدولة المستحیلة: اإلسالم والسیاسة ومأزق الحداثة 57
2014وائل ب.حالقاألخالقي

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
9786144450611

9789957721770زمزم2019د. عارف بني حمدالدولة الھشة واشكالیة اعادة بناءھا58

نھاد دھام حمید الرأي العام في الدولة الفاطمیة   (358-567ھـ)59
2-636-96-9957-978غیداء2019محمود الطائي

السیاسات الخارجیة للقوى االسیویة الكبرى تجاه المنطقة 60
 2-19-590-9957-978 األكادیمیون2018د.عدنان البدرانيالعربیة

رفاه عبد العظیم السیاسات العامة لالمن القومي لمكافحة االرھاب61
9789957998165امجد2019الدراجي

سعد شاكر شبلي، السیاسة األمریكیة في إدارة اإلزمات الدولیة62
   3-70-590-9957-978األكادیمیون2018محمد حسین المومني

السیاسة االمنیة التركیة تجاه المسألة الكردیة(63-2002
ألفا دوك2018نعیمة خطیر2014)-الثابت و المتغیر-

978-9931-484-89-9

64
السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه منطقة شمالى افریقیا 

بعد الحرب الباردة - دراسة فى التوجھات واألھداف 
والوسائل

8754 /7-234-733-977-978دار التعلیم الجامعي2019د. خلود محمد خمیس

9-16-622-9957-978دار الرایة2018د. غازي فیصلالسیاسة الخارجیة االمریكیة وتحدیات الطاقة65

السیاسة الخارجیة الصینیة تجاه العراق منذ 2003 66
  3-09-590-9957-978األكادیمیون2018د. عمر ھاشم الحیاليوافاقھا المستقبلیة

السیاسة الخارجیة لالتحاد االوروبي وقضایا االمن 67
7-07-622-9957-978دار الرایة2018د. غازي فیصلوالتنمیة والتعاون والبیئة

2-62-617-9957-978الحامد2019ناجي محمد الھتاشالسیاسة الدولیة وزیادة السكان68

6-66-590-9957-978األكادیمیون2018د. حنان علي الطائيالسیاسة الروسیة اتجاه سوریا 692014-1992

3-681-33-9957-978الوراق2019د. حازم محمد مطرالسیاسة والدیمقراطیة االجتماعیة70
9789957998073امجد2019أ.د سفیان صائبالشخصیة في علم النفس السیاسي71
3-84-544-9957-978دار الرایة2018د. غسان مدحتالشرعیة الدولیة72
9789957651282المعتز2019نایف خطاب السلیمالشرق األوسط الجدید - الجغرافیا المتحركة73
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دار التعلیم 2018إیناس البھجىالشرق االوسط الجدید بین الضعف والتقسیم74
9789777330152 / 5070الجامعي

الصراع العربي - اإلسرائیلي في استطالعات الرأي 75
األمیركیة

سامر رضوان أبو 
2013رمان

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
978-9953-0-2741-8

الصراعات السیاسیة و بوادر االصالح في بودقة االحزاب 76
السیاسیة

د.كاوة محمد امین 
7-61-691-9931-978ألفا دوك2019عبد الواحد

الضرورة العسكریة في النزاعات المسلحة الدولیة 77
والداخلیة

د. عامر علي سمیر 
0-00-590-9957-978األكادیمیون2018الدلیمي

الوراق2018د صبري الھیتيالعالم االسالمي والمتغیرات78

العدالة االجتماعیة الدستوریة في الفكر اللیبرالي 79
2014محمد عثمان محمودالسیاسي المعاصر

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
9789953029832

80
العراق المتأزم الحصاد المر للحرب واالحتالل 

تراجیدیا ضیاع الدولة ومركزیة الطائفیة والمستقبل 
الصعب

احمد فكاك البدراني، 
   8-24-637-9957-978األكادیمیون2018فراس محمد الیاس

20169789957744137د.مفید الزیديالعرب والنظام الدولي وارھاصات الربیع العربي81

العقیدة العسكریة الجزائریة القیادة واالستراتیجیة في 82
7-072-66-9957-978الحامد2019بلھول نسیمقرن یتسم بالخطورة

العقیدة العسكریة وجوانبھا83
اللواء الركن عالء 
الدین حسین مكي 

خماس
7-47-637-9957-978األكادیمیون2018

العالقات االقتصادیة والدولیة وتأثیر كل من استراتجیة 84
األوبك ووكالة الطاقة الدولیة

د.علي عبد الحسین 
4-80-637-9957-978االكادیمیون2019عبدهللا العقابي

د. لبنى ریاض العالقات األمركیة - السوفیتیة85
9789957960223غیداء2015الرفاعي

5-70-637-9957-978االكادیمیون2019منھل الھام عقراويالعالقات األمریكیة اإلیرانیة 862008-1993

العالقات االمریكیة التركیة بعد احداث 11 ایلول 87
9-954-32-9957-978دار الحامد2018مثنى فائق العبیدي2001 واثرھا على القضایا العربیة

العالقات االیرانیة السوریة في ظل التحوالت اإلقلیمیة 88
9789957651602المعتز2019رائد عماد الخطیبوالدولیة 2016-2005

د. سجاد عبد المنعم العالقات البریطانیة السعودیة891964-1953
9789957719470دجلة2019العاني

 د. منھل إلھام العالقات التركیة- اإلیرانیة 1979- 1989  90
 7-05-637-9957-978األكادیمیون2018عقراوي

العالقات الدولیة اسسھا وتطبیقاتھا وفق المنظور 91
      2-42-637-9957-978االكادیمیون2019احمد محمد ساعداالسالمي

العالقات الروسیة األمریكیة من الحرب الباردة إلى 92
المكتب العربي 2019د. نورھان الشیخالسالم البارد

6-345-812-977-978للمعارف

العالقات الصینیة األمریكیة .. وأثر التحول في النظام 93
الدولي

د. سالي نبیل 
العربي للنشر 2019شعراوي

3-409-319-977-978والتوزیع

9-337-88-9957-978زھران2018سعد شاكر شبليالعالقات العراقیة االمریكیة بعد انتھاء الحرب الباردة94

العالقات العربیة - األمریكیة((دراسة في األبعاد 95
9-85-637-9957-978االكادیمیون2019د.حازم حمد الجنابياالستراتیجیة))

العنف السیاسي و انعكاساتھ على مسار التحول الدیمقراطي 96
في المنطقة العربیة.

مركز الكتاب 2018د. نبیل سعداوي
8-273-35-9957-978األكادیمي

97
العنف السیاسي( بین المشروعیة 

والالمشروعیة)دراسة في الفكر السیاسي الحدیث 
المعاصر

روابط للنشر 2019د.ھبة البدوي
775-6543-977-978والتوزیع
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98
العوامل الخارجیة في االوضاع السیاسیة لدول العالم 

الثالث - مرحلة الحرب الباردة وما بعدھا - دراسة 
تاریخیة

أ.د. ماجد محي آل 
951184-9957-978األیام2016غزاي

9789957719300دجلة2019باقر الصرافالعولمة االمریكیة ضد الدولة العراقیة99

العیون و الجواسیس األمن والمخابرات في الدولة 100
اإلسالمیة

أ.د. رعد محمود 
   9-01-637-9957-978األكادیمیون2018البرھاوي

د.راضي محمد الفساد وھیبة الدولة101
9-41-697-9957-978یافا2019نواصره

102
الفكر االستراتیجي الروسي في القرن الواحد 

والعشرین (دراسة تحلیلیة في ضوء الوثائق الرسمیة 
الروسیة)

د. طارق محمد 
9789957590505االكادیمیون2016الطائي

0-85-544-9957-978دار الرایة2018د. غسان مدحتالفكر السیاسي المفاھیم و النظریات103

الفكر السیاسي للنخبة العسكریة في العراق 104-1941
دجلة2018د.علي خیون1963

9957718022
20149789957742621نور الدین علوشالفلسفة السیاسیة قراءات وحوارات جدیدة105

القدرات واألدوار االستراتیجیة لسالح الجو العراقي في 106
الفترة 1931-2003م

اللواء الطیار الركن 
الدكتور علوان 
حسون علوان 

العبوسي

2-61-449-9957-978األكادیمیون2018

مركز الكتاب 2019عبد الرحیم رحمونيالقضایا العربیة المعاصرة: الرھانات والتحدیات107
3-351-35-9957-978االكادیمي

القضیة الفلسطینیة ( تحبیر على ورق أم تجسید لواقع 108
1-75-995-9957-978أمجد2018سلوى الطریفيأمة )

الكارثة الدستوریة /دراسة في الشؤون الدستوریة 109
6-658-18-9957-978المناھج2018د. رعد الجدةالعراقیة

الكونغرس األمریكي دراسة تاریخیة سیاسیة قانونیة110

د.محمد حمزة 
الدلیمي، د.احمد 

محمود علو 
السمائراي، د.لبنى 

ریاض الرفاعي، د. 
منھل الھال عقراوي

1-52-637-9957-978االكادیمیون2019

الالجئون السوریون بین القانون الدولي واإلجحاف 111
اإلقلیمي (2018-2011)

د. محمد عبد 
المكتب العربي 2019الرحمن عریف

1-311-812-977-978للمعارف

الماركسیة من زاویة نقدیة مغایرة "محاولة في نقد 112
النقد"

د.حمزاوي حامد 
مكتبة الوفاء 2019حسن ابراھیم

9789777358804القانونیة

المركز الدستورى لالتحاد االوروبى طبیعة الوحدة 113
واالندماج

د. فرح ضیاء حسین 
9594 / 0-259-733-977-978دار التعلیم الجامعي2019مبارك

S-Iالشروق2004غسان دوعرالمستعربون فرق الموت االسرائیلیة114

المشروع النووي اإلیراني ھل ھو النتاج الطاقة 115
الكھربائیة أم إلنتاج القنبلة النوویة

د. عبد العزیز 
9789957650940المعتز2019عبدالرحمن المفتي

مركز دراسات مصطفى فیالليالمغرب العربي الكبیر نداء المستقبل116
الوحدة

مكتبة الوفاء 2019أ.بورزاق صغیرالمغرب العربي في التصور اإلستراتیجي األوروبي117
9789777536073القانونیة

المفاھیم األیدیولوجیة في مجرى حراك الثورات 118
2014سھیل الحبیّبالعربیة

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
9789953029023

2-0-8708-9957-978امنة2016علي خلیفة الدلیميالمنازعات حول المیاه في الوطن العربي119
الوراق2018محمد محمودالنظام العالمي الجدید والعرب120
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6-53-590-9957-078األكادیمیون2018د. ولید سالم محمدالنظم السیاسیة العربیة (إشكالیات السیاسات والحكم)121

النمو السكاني ومتطلبات التنمیة في دول مجلس 122
2015محمود مرادالتعاون

المركز العربي 
لالبحاث ودراسة 

السیاسات
9786144450390

20129789957741884د. اشرف حافظالھویة العربیة والصراع مع الذات123

2-682-33-9957-978الوراق2019كاوه الطالبانيالوعي السیاسي للشعب ومھازل األحزاب السیاسیة124

د. عطارد عوض الوالیات المتحدة االمریكیة ھدر الفرصة السانحة125
1-94-637-9957-978االكادیمیون2019الشریفي

أم المعارك حرب الخلیج عام 1991 الحقیقة على 126
األرض

الفریق الركن صالح 
  3-54-590-9957-978األكادیمیون2018عبود محمود

9789957026677مجدالوي2018د. نادیة ضیاء شكارةامریكا وصناعة االزمات127

مركز الكتاب 2019د.محفوظ رسولأمن الطاقة في العالقات الروسیة - االوروبیة128
9-317-35-9957-978االكادیمي

20099789957740016د. حسن العایديإنعكاسات العولمة على السیادة الوطنیة129

أیدولجیة العنف المسلح في تصورات األصولیة 130
االسالمیة المعاصرة دراسة نماذج

 لیث مزاحم 
9-72-637-9957-978االكادیمیون2019العبدویس

1-653-32-9957-978دار الحامد2018عصام نایل المجاليتأثیر التسلح اإلیراني على األمن الخلیجي131

تأمالت في بعض یومیات التردي العربي وتحدیات 132
2-20-617-9957-978دار الحامد2018د.سعید بوخلیطالتغیییر؟

تحدیات العولمة االفتصادیة والسیاسیة للدول العربیة 133
وسبل معالجتھا

د.محمد عبدهللا 
3-32-637-9957-978االكادیمیون2019شاھین محمد

تحلیل السیاسة الخارجیة التركیة وفق منظور المدرسة 134
3-67-590-9957-978األكادیمیون2018 فراس محمد الیاسالعثمانیة الجدیدة

تداعیات االحتالل األمریكي البریطاني على العراق 135
×-32-9957-978دار الحامد2018معاذ البطوشوأثره على األمن القومي العربي

المكتب العربي 2019د. علي زیاد العليتركیا وعقدة القیادة االستراتیجیة في الشرق االوسط136
3-359-812-977-978للمعارف

د. اشرف خلیفة تطبیقات العدل االجتماعیھ والسیاسیة في االسالم137
0-695-33-9957-978الوراق2019السیوطي

د. عبد الحلیم  تطور التجربة الحزبیة138
3-33-579-9957-978دار الرایة2018العدوان

2-656-32-9957-978دار الحامد2018د. ایناس الخالديتلوث البحار النفطي المالحي في القانون الدولي139

تمظھرات الحرب النفسیة من الغزو االمریكي إلى 140
3-41-996-9957-978أمجد2018أ.د أحمد عبد المجیدالتمدد الداعشي في العراق و سوریا

د. رشا محمد عبد توجھات السیاسة الخارجیة التركیة141
المكتب العربي 2019الحلیم

2-356-812-977-978للمعارف

جامعة الدول العربیة ( أجھزة الجامعة )- موسوعة 142
1-509-32-9957-978دار الحامد2018أ.د.سھیل الفتالويالمنظمات الدولیة 6

جامعة الدول العربیة ( إنشاء الجامعة وأھدافھا )  - 143
4-511-32-9957-978دار الحامد2018أ.د.سھیل الفتالوي?موسوعة المنظمات الدولیة 5

جدل الحرب واالحالف فى صناعة الشرق االوسط 144
المكتب العربي 2019د. جھاد عودةالجدید

9-357-812-977-978للمعارف

8-033-66-9957-978دار الحامد2018علي قابوسةجذور االرھاب145

زیاد عبدالرحمن جیوستراتیجیة تركز الطاقة متالزمة الصراع و الحرب146
9789957998349امجد2019الكوراني

مكتبة الوفاء 2018د.محمود محمد عليحروب الجیل الثالث ونظریة تفتیت الوطن العربي147
9789777535960القانونیة
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خطاب التمدن العربي دراسة في القضایا واآللیات 148
7-21-637-9957-978   األكادیمیون2018علي الصالح مولىوالحدود

د. مشحن زید دراسات في السوسیولوجیا السیاسیة149
9789957719203دجلة2019التمیمي

صفاء ,2019أ.د. سویم العزيدراسات في علم السیاسة150

اركان محمود دور الصین في الترتیبات األمنیة إلقلیم آسیا-الباسیفك151
4-637-9957-978االكادیمیون2019الخاتوني

دور القضاء الدستوري في تطویر مفھوم الحقوق 152
والحریات األساسیة

باسل عبد هللا محمد 
523-704-9923-978ازمنة2019باوزیر

دور النخبة السیاسیة الفلسطینیة في تكوین رأس المال 153
9789953027616المركز العربي لالبحاث ودراسة السیاسات2013نادیة أبو زاھراالجتماعي

154
جا  اد اال ة القوة الناعمة والح اسة عُمان الخارج س

دجلة2017ناصر ابو عون
9957716677

2015بیار كونیساصنع العدو أو كیف تقتل بضمیر مرتاح155
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450178

2015مجموعة مؤلفینعشر سنوات ھزت العالم156
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450666

1-851-32-9957-978دار الحامد2018میثاق الضیفيقضایا اوروبیة وغریبة وشائكة ج1571
2-851-32-9957-978دار الحامد2018میثاق الضیفيقضایا اوروبیة وغریبة وشائكة ج1582

قناة السویس محور العدوان الثالثي على مصر عام 159
1956 "دراسة تاریخیة"

د. عبدالرحمن 
9789957651626المعتز2019جدوع التمیمي

اللواء د. سعید بن كیفیة تنفیذ الحدود160
9789960853949نایف2015زھیر العمري

S-Iالجندي2015عثمان أبو غربیةلمحات ورؤى استراتیجیة161

2014مجموعة مؤلفینما العدالة؟: معالجات في السیاق العربي162
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450000

مبادئ علم السیاسة163
د. محمد الھزایمة 

9789957746940كنوز المعرفة2018وآخرون
2-336-88-9957-978زھران2018سعد شاكر شبليمبررات التدخل االمریكي في المنطقة العربیة164

مجاالت السیاسة العامة الخارجیة ( االمنى - 165
9427 / 1-249-733-977-978دار التعلیم الجامعي2019د. خالد عطاالدبلوماسى - التنموى - االقتصادى - الثقافى - العلمى

مشروع الشرق األوسط الكبیر والسیاسة الخارجیة 166
3-93-449-9957-978األكادیمیون2018رایق بریزاتاألمریكیة

2-45-544-9957-978دار الرایة2018د.محمد ابو سمرةمفھوم الحریات167

مقاالت ودراسات في القانون والسیاسة والحرب بعد 168
9789957650681المعتز2019د. عامر علي الدلیمياالحتالل األمریكي للعراق

مواقع التواصل االجتماعي ودورھا في التحوالت 169
السیاسیة

خیرهللا سبھان 
8-79-637-9957-978االكادیمیون2019جبوري

9-56-637-9957-978االكادیمیون2019 مشتاق طلب فاضلمواقع التواصل ودورھا في التوجیھات السیاسیة170

2013أوموت أوزكیریملينظریات القومیة171
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9789953027050

1-512-32-9957-978دار الحامد2018أ.د.سھیل الفتالوينظریة المنظمة الدولیة -موسوعة المنظمات الدولیة 1721
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عبد الرزاق خلیفة ھنري كیسنجر ودوره في الصراع العربي االسرائیلي173
3-501-96-9957-978غیداء2019اللھیبي
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ر د م كالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

أ. السید عبد الوھاب أتعاب المحامي وأسس تقدیرھا1
مكتبة الوفاء 2019عرفھ

9789777536684القانونیة

2
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 

المرأة من المنظور اإلسالمي
د.رشدي شحاتة 

أبوزید
مكتبة الوفاء 2019

9789771022138القانونیة

3
إثبات التعامالت اإللكترونیة وفقاً للقانون 

د.حسان سعادالجزائري والتشریعات المقارنة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536080القانونیة

4
أثر الرجوع في عقود المعاوضات المالیة في الفقھ 

اإلسالمي
د.نھلة أحمد عبد 

الفتاح خضر
مكتبة الوفاء 2019

9789777536554القانونیة

5
أثر السفھ والفلس في الفقھ اإلسالمي "دراسھ 

مقارنھ"
د.المغاوري محمد 
عبد الرحمن الفقي

مكتبة الوفاء 2018
9789773277859القانونیة

3-78-617-9957-978دار الحامد2018رؤى معاذ احمداثر العقوبات على الخدمة الوظیفیة6

7
وائل كمال محمد أثر القضاء الجنائي الدولي على العدالة الجنائیة

الخضري
2017

المركز 
العربي 

9778120448-978للمعارف

8
اثر تغیر القوة الشرائیة للنقود على عقد العمل

ایمن احمد الدلوع
دار الجامعھ 2018

1-491-729-977-978الجدیدة

9
اجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء اإلداري

د.مجدي الشامي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535410القانونیة

د.أحمد عبد الحي أحكام التحكیم اإللكتروني10
مكتبة الوفاء 2019السید

9789777536905القانونیة

مكتبة الوفاء 2019د.فؤاد عبد الدایمأحكام التحكیم في عقود نقل التكنولوجیا11
9789777536721القانونیة

3-761-32-9957-978دار الحامد2018بن صغیر مراداحكام الخطأ الطبي12

13
د.ابتسام بدیع السید أحكام العقار في المعامالت "دراسة فقھیھ مقارنھ"

السید القرش
مكتبة الوفاء 2018

9789777535106القانونیة

14
ــــع ام النظام الما للزوج ع ضوء ال مة محروقاح 2019د.ك

ألفا دوك 
978-9931-691-29-7

15
احكام انتقاص العقد فى اطار قواعد القانون 

المدنى - دراسة مقارنة
عبد الرؤوف مولود 

سالم ابراھیم
دار الجامعھ 2018

7-501-729-977-978الجدیدة

16
احكام عقد الترخیص باستغالل براءة االختراع - 

محمد یاسین الرواشدةدراسة مقارنة
2019

9789957915865وائل

17

إحیاء الَمَوات بین التحجیر واإلنماء األصل 
اإلسالمي المتطور ِلنُُظم اإلنماء والتنمیة وعقود 

(BOT & BOOT)د.محمد أحمد شحاتة
2018

المكتب 
الجامعي 

9789774385714الحدیث

18
اختصاص القضاء الوطني في تنفیذ األحكام 

أ.ھشام مخلوفاألجنبیة "دراسة مقارنة"
مكتبة الوفاء 2018

9789777534802القانونیة

علوم قانونیة
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19
اختصاصات  وصالحیات رئیس الدولة في اطار 

د.حسن النمرالنظام اإلسالمي والمصرى والفرنسي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535397القانونیة

20
ارتباط الجرائم في التشریع الجزائري

أ.بن نولي 
زرزور,أ.بوحفارة 

ھدى
مكتبة الوفاء 2018

9789777535588القانونیة
9789957802645النفائس2018د.عمر حسین غزاياسباب الخطأ في فتاوى المعاصرین21

مكتبة الوفاء 2019د.عبد هللا نوار شعتاستراتیجیة مكافحة جرائم غسل األموال22
9789777536936القانونیة

اسھامات جزائریة في القانون الدولي23
بن عمران انصاف / 

دار الحامد2019عمراوي خدیجة
2-78-544-9957-978دار الرایة2018د.غسان مدحتاصول التحقیق االبتدائي24

د. محمد الرحاحلة / أصول التحكیم الھندسي25
5-569-32-9957-978دار الحامد2018ایناس الخالدي

7-57-544-9957-978دار الرایة2018د.محمد نصر محمدأصول الدفوع والمحاكمات26

27

أصول ومبادئ نظام الحكم في النظام السیاسي 
د.حمدي عطیة والقانوني الوضعي واإلسالمي "دراسة مقارنة"

مصطفى عامر
مكتبة الوفاء 2019

9789777536530القانونیة

28
االبعاد السیاسیة في التدخل الدولي االنساني - 

ھاني مفلح الزبوندراسة مقارنة
2019

9789957915889وائل

29
اإلتجار بالنساء واألطفال وعقوبتة "دراسة 

مقارنة"
د.أحمد ھاشم 

العیسوي
مكتبة الوفاء 2019

9789777535922القانونیة

وسیم حسام الدین االتفاقیات األوربیة المتعلقة بحقوق اإلنسان30
4-591-96-9957-978غیداء2019األحمد

وسیم حسام الدین االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالطیران المدني31
7-590-96-9957-978غیداء2019األحمد

32
وسیم حسام الدین االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة لمكافحة اإلرھاب

األحمد
2019

0-630-96-9957-978غیداء

33
االتفاقیات الدولیة والعربیة والمعاییر الدولیة 

لمكافحة جرائم غسل األموال
وسیم حسام الدین 

األحمد
2019

8-593-96-9957-978غیداء

34

اآلثار القانونیة لشھر الحقوق العینیة والشخصیة 
"دراسة مقارنة" بین القانون المصري والفرنسي 

د.محمد طلعت یدكوالقوانین العربیة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536578القانونیة

35
اآلثار القانونیة لعملیة حظر األوراق التجاریة

عیسى عواوده
2018

9-673-32-9957-978دار الحامد

36
االثبات القضائي وسائلھ وطرق في الفقھ االسالمي

د. حسن تیسیر شموط
2019

9789957802875النفائس

37
اإلحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء 

د.معین فندي الشناققوانین المنافسة واالتفاقیات الدولیة
2019

9789957165109الثقافة

38

األحكام الموضوعیة واإلجرائیة  في مادة نقل 
د. إیمان آلجمیلالمسافرین

2018
المكتب 

الجامعي 
9789774386455الحدیث

39
اإلختصاص القضائي في الفقھ اإلسالمي والقانون 

الوضعي
د.أحمد خلیفة 

شرقاوي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535632القانونیة

40
االدارة وسلطاتھا فى سحب قراراتھا االداریة 

عبد هللا سعید خضیردراسة مقارنة
دار الجامعھ 2018

9-479-729-977-978الجدیدة
3-774-32-9957-978دار الحامد2018قحطان ھادياإلرث بالتقدیر واالحتیاط41
9789957998امجد2019رفد الھاشمياالرھاب االلكتروني42

43
األزمة اإلقتصادیة العالمیة وأثرھا على بعض 

عملیات البنوك
د.ولید علي محمد 

علي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536196القانونیة

44
االستثمار األجنبي الخاص الواقع واآلفاق- دراسة 

قانونیة
د.علي شھاب أحمد 

الصبّاحي
2019

1-65-637-9957-978االكادیمیون

45
اإلستجواب البرلماني ودورة في الرقابة على 

د.محمد صباح عليأعمال الحكومة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536417القانونیة

2 ALPHA DOCUMENTATION



46
االسلوب غیر القضائى فى حل المنازعات 

ابراھیم حسین عبادةاالداریة
دار الجامعھ 2018

4-487-729-977-978الجدیدة

47
األضرار البیئیة في اطار المسؤولیة الدولیة 

د.أبو المجد درغامواإلقلیمیة
مكتبة الوفاء 2018

9789777535199القانونیة

48
اإلعتماد المستندي دراسة تحلیلیة بین الفقھ 

والقضاء
د.ولید علي محمد 

علي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536394القانونیة

49

األقلیات وحقوق اإلنسان "منع التمییز العنصري 
وحقوق االقلیات واألجانب والآلجئین والسكان 

األصلیین والرق والعبودیة"
أ.وائل أنور بندق

2019
مكتبة الوفاء 

!9789773276119القانونیة

50
غادة ابو بكر صالح االلتزام التعاقدى بالسریة

عبد العاطي بوكیلھ
دار الجامعھ 2018

8-476-729-977-978الجدیدة

51
االلتزام باالعالم االلكترونى قبل التعاقد فى العقود 

االلكترونیة
احمد اسماعیل 
ابراھیم الراوى

دار الجامعھ 2018
2-478-729-977-978الجدیدة

52

اإللتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة "دراسة 
مقارنة في القانون الفرنسي والمصري 

أ.صبرینة مناروالجزائري"
مكتبة الوفاء 2019

9789777536837القانونیة

53
اإللتزامات والتحكیم في العقود التجاریة واإلداریة 

د.عبد الوھاب لطفيذات الطابع الدولي
مكتبة الوفاء 2019

9789777535977القانونیة

54
اآللیات المستحدثة في التحكیم الدولي الخاص 

بالعقود التجاریة الدولیة
د.أحمد عبد الحي 

السید
مكتبة الوفاء 2019

9789777536165القانونیة

55
األمانة اإلجرائیة للخصم في التقاضي "دراسھ 

تأصیلیة مقارنھ"
د.أحمد خلیفة 

شرقاوي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535809القانونیة

56
األمن المعلوماتي أحد األعمدة الرئیسیة لألمن 

د.ھشام المصريالقومي "اختراقھ-احتوائھ"
مكتبة الوفاء 2019

9789777536516القانونیة
5-050-66-9957-978دار الحامد2018مجدي سالم العمایرةاالموال العامة فقھا وقضاء57

58
اإلنحراف المالي في إطار الرقابة والتجریم 

د.ابراھیم السقاوالعقوبة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536455القانونیة
8-542-32-9957-978دار الحامد2018صفاء حسناألھمیة الجنائیة لتحدید لحظة الوفاة59
9-618-33-3357-978الوراق2018ریطاب عزالدینالبصمة وحجیتھا في اإلثبات الجنائي60

61
البیانات الخطیة إلثبات عدم مشروعیة القرار

حابس الشیب
2018

4-524-32-9957-978دار الحامد

62

البیئة ومشكلة العصر "التلوث البیئي" في ظل 
أحكام قانون البیئة المصري رقم 4 لسنة 1994 

م "التلوث البیئي والتلوث باإلشعاع النووي - 
الحمایة القانونیة للبیئة والغذاء من التلوث 

باإلشعاع النووي - البیئة والمسؤولیة اإلداریة من 
أ.د.محمد أمین یوسفمنظور اسالمي"

2019

مكتبة الوفاء 
9789777357937القانونیة

63
التحكیم في إطار العقود اإلداریة وعقود اإلستثمار

د.أحمد عبد الفتاح
مكتبة الوفاء 2019

9789777535984القانونیة

مكتبة الوفاء 2019د.فؤاد عبد الدایمالتحكیم في إطار العقود الدولیة64
!9789777535960القانونیة

د.أحمد عبد الفتاح التحكیم في اطار القضاء الوطني65
مكتبة الوفاء 2019صقر

9789777536028القانونیة

66
التحكیم في اطار منازعات العقود اإلداریة لدى 

د.فؤاد عبد الدایمالدول العربیة وفرنسا
مكتبة الوفاء 2018

9789777535533القانونیة

67
التحكیم وبطالنھ بین التشریع اإلسالمي 

د.عبد الوھاب لطفيوالتشریعات الوضعیة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536141القانونیة

68
التحویل االلكتروني لألموال ومسؤولیة البنوك 

القانونیة
أ.سلیمان ضیف هللا 

الزبن
2019

9789957167035الثقافة

69
التدابیر الشرعیة للدیون المتعثرة في المصارف 

االسالمیة دراسة فقھیة مقارنة
د.نذیر عدنان 

الصالحي
2018

9789957802523النفائس
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70
التداوي بنقل األعضاء التناسلیة وآثاره في 

الشریعة اإلسالمیة
د.حاتم أمین محمد 

عباده
مكتبة الوفاء 2019

9789777536660القانونیة

71
د. أحمد عبد العظیم التدخل الھدام في إطار الدستور والقانون الدولي

خلیل
مكتبة الوفاء 2019

9789777536448القانونیة
3-55-544-9957-978دار الرایة2018د.محمد نصر محمدالتدخل في االستئناف امام القضاء72

د.ھاني صالح عوض التزامات المحكم خالل العملیة التحكیمیة73
مكتبة الوفاء 2019العزومي

9789777537049القانونیة

2-669-32-9957-978دار الحامد2018القاضي طالل العجاجالتزامات وحقوق المحامي74

د.عامر محمود التزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة75
9789957163693الثقافة2019الكسواني

4-540-32-9957-978دار الحامد2018علي عدنان الفیلالتشریع الدولي لحمایة البیئة76

على اكرم كاظم التصرف القانونى باالرادة المنفردة77
دار الجامعھ 2018السعدي

6-454-729-977-978الجدیدة

78
مستشار.مصطفى التطبیقات القضائیة لمنازعات الھیئات الریاضیة

حمدي غالي
مكتبة الوفاء 2018

9789777357098القانونیة

79

التعارض والتناقض في مجال األحكام القضائیة 
م/ رشـــاد خـــالد المدنیة دراسة تحلیلیة مقارنة

عمـــر
2018

المكتب 
الجامعي 

9789774386417الحدیث

80
التعامل التجاري مع غیر المسلمین دراسة فقھیة 

د. أحمد حسن الطھمقارنة
2018

9789957802516النفائس

81
التعاون الدولي لمكافحة جرائم االتجار بالبشر

د. عبد اللطیف دحیة
2019

9789957650605المعتز

82

التعویض بین الوظیفة والعقاب النقد النظري 
والفقھي للقواعد اإللزامیة للتعویض في اطار 

التشریعات القانونیة عبر القانون المدني المصري 
والجزائري والفرنسي

د.السید أبو الحمد 
رجب

2018
مكتبة الوفاء 

9789777534437القانونیة
4-101-66-9957-978الحامد2019باسم محمد شھابالتعویض عن سلب الحریة83

د.ابراھیم أحمد التفویض اإلداري "دراسة مقارنة"84
مكتبة الوفاء 2019الفراجي

9789777536479القانونیة

85
التالزم بین الجرائم وأثرھا في اختصاص القضائي

حسن العبدالت
2018

1-640-32-9957-978دار الحامد
9789957579869الرایة2016احمد نجم الدینالتمییز بین الموظف العام والموظف الدولي86

87

الجرائم  الناشئة عن استخدام الھواتف النقَّالة 
(جرائم نظم االتصاالت والمعلومات) دراسة 

مقارنة  في التشریع المصري والفرنسي 
واألمریكي الكتاب األول

د. محمود محمد 
محمود جابر

المكتب 2018
الجامعي 

9789774386211الحدیث

88

الجرائم المرتكبة ضد المدنیین في النزاعات 
2014باسم محمد الفھداويالدولیة المسلحة

المكتب 
الجامعي 
الحدیث

978-9774-383-977

4-735-32-9957-978دار الحامد2018د. عبد الكریم الردایدةالجرائم المستحدثة واستراتیجیة مواجھتھا89

90
الجرائم الواقعة على االموال في القانون المقارن

دمحمد الحلبي
2018

الوراق

91
الجریمة اإلقتصادیة في إطار التقاضي والتصالح 

أ.ریاض مفتاحفي الدول العربیة "دراسة مقارنة"
مكتبة الوفاء 2019

9789777536127القانونیة

92
الجریمة الدولیة في القانون و القضاء الدولي 

روان محمد الصالحالجنائي
8-42-622-9957-978دار الرایة2018

93
الجریمة السیاسیة بین االعتبارات السیاسیة و 

طارق الدسوقيالقواعد القانونیة
دار الجامعھ 2018

1-462-729-977-978الجدیدة
9789957026554مجدالوي2018یوسف نكاديالجریمة والعقاب في االندلس94

95

الجھــود الُدولیّة في مواجـھة العنف ضد المرأة 
دارسة مقارنة بین القانون الدولي والشریعة 

اإلسالمیة
د. نجاة على محمود 

عـقیـل
2018

المكتب 
الجامعي 

9789774386280الحدیث
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96
الحبس اإلحتیاطي في الشریعة اإلسالمیة 

والتشریعات المقارنھ
د.السید أبو الحمد 

رجب
مكتبة الوفاء 2018

9789777535335القانونیة

محمد رضوان الحجز التحفظي بین النظریة والتطبیق97
7-789-32-9957-978دار الحامد2018حمیدات

98

الحق فى الحبس كوسیلة للضمان دراسة مقارنة 
محمد محمود محمد بین القانون المدنى المصرى والفقة االسالمى

نمره
دار الجامعھ 2018

الجدیدة

مكتبة الوفاء 2018أ.حبیبة زراريالحق في التنوع الثقافي99
9789777534963القانونیة

100

الحق في الحصول على المعلومات في المعاییر 
االقلیمیة والدولیة لحقوق االنسان والنظام القانوني 

الوطني
نھال عبد القادر 

المومني
2019

9789957915339وائل

101
الحق في حرمة الحیاة الخاصة كقید على حریة 

د.شذى أحمد العسافالتعبیر عن الرأي
2019

9789957642808الثقافة

102
ة  اس ة والس ة واالجتماع الحقوق االقتصاد

ة عة االسالم 3-160-33-9957-978دار الوراق 2012محمد ع السالم الحل  ال

103

الحقوق المعنویة وحمایتھا فى القانون الجزائري  
- حق المؤلف - العالمات - الرسوم والناذج 

شریف ھنیةالصناعیة - براءة االختراع
دار الجامعھ 2018

6-467-729-977-978الجدیدة

104
الحقوق والحریات االنسانیة في االتفاقیات 

والمواثیق الدولیة بین الوھم والحقیقة
محمد حمید 

الرصیفان العبادي
2019

9789957915247وائل

عصام عبد الفتاح الحكومة االلكترونیة بین النظریة والتطبیق105
دار الجامعھ 2018مطر

8-463-729-977-978الجدیدة

106

الحمایة الجزائیة لكرامة الكائن البشري في ظل 
د.ناصر عبد السالم االتجاھات الطبیة الحدیثة - دراسة مقارنة

الصرایرة
2018

9789957642730الثقافة

107
الحمایة الجنائیة للجنین من االجھاض فى القانو ن 

اللیبى
حلیمة أحمد محمد 

حمزة
دار الجامعھ 2018

4-474-729-977-978الجدیدة

108

الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث في ظل أحكام 
القانون الدولي البیئي كفرع من فروع القانون 

أ.د.محمد أمین یوسفالدولي العام
مكتبة الوفاء 2019

9789777536769القانونیة

109
د. نغم لقمان محمد الحمایة الدولیة للحق في التنمیة

الحیالي
2018

المكتب 
الجامعي 

الحدیث
9789774386591

110
الحمایة القانونیة للسائح "دراسھ مقارنھ بین الفقھ 

اإلسالمي والقانون الوضعي"
د.عادل ابراھیم احمد 

المعصراني
مكتبة الوفاء 2018

9789777534581القانونیة

111
الحمایة القانونیة للمستھلك عبر االنترنت "دراسة 

أ.نصیرة خلويمقارنة"
مكتبة الوفاء 2018

9789777534710القانونیة

ھند رشید حسن الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة المضللة112
دار الجامعھ 2018الحصنى

3-525-729-977-978الجدیدة

113
الحمایة من التغیرات المناخیة في ظل األمم 

أ.ریمة بوصبعالمتحدة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536813القانونیة

114
الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة - دراسة 

د.اسعد عبید الجمیليمقارنة
2019

9789957164829الثقافة

الثقافةمصطفى محمود فراجالدعاوى و اجراءاتھا العلمیة وفقا ألحداث التعدیالت 115
9789957642235الثقافة2019د.محمد حسین الرقادالدعوى الجزائیة الجمركیة116

117
الدور التفسیري والرقابي لمحكمة التمیز االتحادیة 

د.فرات رستمدراسة مقارنة
2018

3-789-32-9957-978دار الحامد

118

الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة لإلدارة 
"دراسھ مدعمھ باجتھادات مجلس الدولة 

د.حاحھ عبد العاليالجزائري والمصري والفرنسي"
مكتبة الوفاء 2018

9789777535380القانونیة
9789957915612وائل2019مھند ھزیم العمروالرقابة القضائیة على المعاھدات الدولیة119
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120
الرقابة القضائیة واالفراج المشروط النظریة 

والتطبیق
Howard 
Abadinsky

2018
9789957921828الفكر

121

الرقابة على دستوریة القوانین - دراسة مقارنة 
د.صباح موسى تحلیلیة في ضوء التعدیالت الدستوریة

المومني
2019

9789957642181الثقافة

122
السلطة التشریعیة وضمانات استقاللھا "دراسة 

مقارنة"
أ.أسیل حسین عبد 

األمیر الربیعي
مكتبة الوفاء 2019

9789777537001القانونیة

أ.مقبل بن میاح السلطة التقدیریة للمحقق الجنائي123
مكتبة الوفاء 2018العطیفي

9789777535700القانونیة

124
السلم واألمن الدولیین في إطار العالقة بین 
محكمة العدل الدولیة ومجلس األمن الدولي

د.أحمد عبد العظیم 
جالل

مكتبة الوفاء 2019
9789777536950القانونیة

125
السلوك الالحق على إتمام الجریمة في القانون 

الوضعي
د.معمر خالد سالمة 

الجبوري
2018

0-704-32-9957-978دار الحامد

126

الشفعة بین مقتضیات الشرع ومشكالت الواقع مع 
أطروحة لحل ھذه المشكالت وفقاً ألحكام الشرع 

والقانون
م.د.السید عبد الصمد 

محمدیوسف
مكتبة الوفاء 2018

9789777534512القانونیة

127

الشفعة والتحیل إلسقاطھا شروط الشفعة - أسباب 
الشفعة - تزاحم الشفعاء - الشفعة عند توالي 

البیوع - إجراءات الشفعة - قواعد دعوى الشفعة -
 موانع الشفعة ومسقطلتھا - التحیل إلسقاطھا

م / أنور طلبة

المكتب 2018
الجامعي 

9789774386319الحدیث

128
الشھر العقاري كوسیلة لحمایة الملكیة العقاریة 

الخاصة "دراسة مقارنة"
د.ابراھیم ریاض 

حجازي الفقي
مكتبة الوفاء 2019

9789777537018القانونیة

129
الصراع حول المیاه في الدول العربیة والدول 

د.ملك شقلبالمجاورة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536783القانونیة

عالء فاضل خلف الصوریة فى القانون المدنى - دراسة مقارنة130
دار الجامعھ 2018المعموري

3-455-729-977-978الجدیدة

131
الصوریة في التعاقد في ضوء تطور العالقات 

التعاقدیة
أ.فواز یوسف 

الجبوري
2019

9789957642419الثقافة

132
الصوریة في التعاقد في ضوء تطور العالقات 

التعاقدیة.
أ.فواز یوسف 

الجبوري
2018

9789957642419الثقافة

133

الصوریة وأوراق الضد أنواع الصوریة - التمسك 
بالصوریة - إثبات الصوریة - أدلة الصوریة - 
آثار الصوریة - دعوى الصوریة - التجزئة في 

الصوریة - الصوریة ونفاذ العقد - صوریة 
األحكام - صوریة تصرفات المورث - أوراق 

م / أنور طلبةالضد

2018
المكتب 

الجامعي 
9789774386302الحدیث

القاضي الدكتور فایز الضمانات التأدیبیة للقضاة134
2-924-32-9957-978دار الحامد2018محاسنة

135

الضمانة غب الطلب آلیة دفعھا-تعّطل اآللیة-
مسؤولیة المصارف

مھتار / مشرفیة

2009

منشورات 
الحلبي 

الحقوقیة - 
لبنان

9789953524436

136
الضوابط الفقھیة للدعایة اإلعالنیة التسویقیة للسلع 

والخدمات
د.حسن عبد الفتاح 

السید محمد
مكتبة الوفاء 2018

9789777535830القانونیة

137
الضوابط الواجب مراعاتھا في تقدیر العقوبة 

د.محمد صباح عليالتأدیبیة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536424القانونیة

ا.م.د.ضیاء عبدهللا الطب العدلي القضائي138
7-63-608-9957-978دار المنھجیة2018االسدي

139

الطبیعة اإلستثنائیة للجزاءات في العقود اإلداریة 
والقیود الواردة علي اإلدارة في توقیعھا "تقاضي 

د.صفاء فتوح جمعھبال قاض"
مكتبة الوفاء 2019

9789777536820القانونیة

140
الطبیعة القانونیة لعقد التأجیر التمویلى - دراسة 

محمود قدیح محمدمقارنة
دار الجامعھ 2018

0-456-729-977-978الجدیدة
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تتاب141 ة لال عة القانون عةالطب معاذ محمد را
2018

دار وائل
9789957914165

142

الطفولة والقھر الحمایة العربیة والدولیة للطفل 
من مخاطر النزاعات المسلحة واإلعتداء الجنسي 

د.منال رفعتوالعمالة والفقر
مكتبة الوفاء 2018

9789777534611القانونیة

3-113-66-9957-978الحامد2019محمد سالمة بني طھالعدالة التصالحیة في السیاسة الجنائیة143

144

العدالة الجنائیة ومنع الجریمة

اللواء د. محمد 
األمین البشري د. 
محسن عبد الحمید 

أحمد

أكادیمیة نایف 2014
العربیة - 

الریاض

9906725227

د.محمد شوقي العقد اإللكتروني في ضوء اإلرادة والحمایة145
مكتبة الوفاء 2019محروس

9789777536851القانونیة

د.السید عبد الھادي العقود اإللكترونیة للمستھلك146
مكتبة الوفاء 2019محمد العیسوي

9789777537025القانونیة

147
العقود الدولیة بین الظروف القاھره والطارئة 

د.عبد هللا نوار شعت"المجال النظري والتطبیقي"
مكتبة الوفاء 2018

9789777535076القانونیة

148
الفساد المالي واالداري كأحد محددات العنف في 

عدنان محمد الضمورالمجتمع
2018

4-818-32-9957-978دار الحامد

149

الفقھ الجنائئ عند قتادة السدوسي المتوفى سنھ 
د.عالء نصر الدین 117 ھـ قراءة في جرائم الحدود "دراسة مقارنة"

محمد
مكتبة الوفاء 2019

9789777536745القانونیة

150
القانون اإلداري في اطار التشریع الفرنسي 

د.مجدي الشاميوالمصري والعراقي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535427القانونیة
اثراء2018دمحمد الخالیلةالقانون االداري/الكتاب االول151

152
القانون التجاري-المبادئ العامة وفقا ألحكام قانون 

د.عادل علي مقداديالتجارة العماني
2014

الثقافة
9789957168193

153
9786144018033الحلبي2016د. مصطفى العوجيالقانون المدني " التمارین العملیة"

154
د.أحمد عبد الحي القانون الواجب التطبیق في إطار التحكیم الدولي

السید
مكتبة الوفاء 2019

9789777536035القانونیة

155
د.حاتم أمین محمد القتل باإلحتیال والمخادعة بین التكییف واآلثار

عباده
مكتبة الوفاء 2019

9789777536646القانونیة

156

القرارات القابلة لإلنفصال بین عقود اإلدارة 
ورقابة القضاء "مفھوم القرارات القابلة لإلنفصال"

د.مجدي الشامي
مكتبة الوفاء 2019

9789777535939القانونیة

دار الجامعھ 2018راقى محمد فضلالقرصنة ومسئولیة الناقل البحرى157
9-482-729-977-978الجدیدة

دار الجامعھ 2018حیاة محمد كحیلالقسمة القضائیة158
2-465-729-977-978الجدیدة

159
القصد الخاص في جریمة التعذیب - بین 

تمارا جمیل القضاةالتشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة
2019

9789957915414وائل

160
القضاء اإلداري في دول القضاء المزدوج دراسھ 

د.عبد المنعم الضويمقارنھ في مصر وفرنسا والعراق
مكتبة الوفاء 2018

9789777535373القانونیة

9789957161446الثقافة2016د.عمر محمد الشوبكيالقضاء اإلداري-دراسة مقارنة161

أ.المحامي فھد عبد القضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق162
9789957169459الثقافة2016الكریم أبو العثم

163

القواعد القانونیة لعمل الشرطة بین الخطورة 
اإلجرامیة وقواعد ترشید القرار الشرطي

د.حسن النمر
مكتبة الوفاء 2018

9789777534680القانونیة

164

القوامة الزوجیة دراسة مقارنة بین الفقھ المالكي 
حاج اسماعیل موسى واالباضي وقانون االسرة الجزائري

بن لولو الجزائري
2018

954314-9957-978األیام
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أ.السید عبد الوھاب القول الفصل في المشكالت العقاریة165
مكتبة الوفاء 2019عرفھ

9789777536691القانونیة
954550-9957-978األیام2018أ. میسوم فضیلةالكفالة القانونیة للطفل166

167
المبادئ والقواعد والمعاییر الدولیة لحقوق 

د.حسن النمرالمتھمین في اإلحتجاز والمحاكمة
مكتبة الوفاء 2018

9789777535205القانونیة

168
المتغیرات االقتصادیة واثرھا على السلوك 

الجرمي واالنحراف
د. عمر عبدهللا 

المبارك الزواھرة
2018

4-537-32-9957-978دار الحامد

169
المحكمة الجنائیة الدولیة والمعاییر المزدوجة في 

د.عبدالمجید الملیقطةاحكامھا
2019

8-95-637-9957-978االكادیمیون

مكتبة الوفاء 2019د.عبد هللا نوار شعتالمخاطر البحریة والضرر النووي170
9789777536912القانونیة

171

المخاطر التي تواجھ األطفال "الحمایة الخاصة 
د.الھام عبد المولى في اطار األمم المتحدة والمجتمع المدني"

حسن
مكتبة الوفاء 2018

9789777534635القانونیة

172
المختصر في أحكام تنظیم التنازع الدولي بین 

القوانین
د.السید عبد المنعم 

حافظ السید
مكتبة الوفاء 2018

9789777535113القانونیة

أ.د غالب علي المدخل الى علم القانون173
9789957166427الثقافة2016الداودي

مخلد ارخیص المدخل لدراسة المنظمات الدولیة174
9789957915483وائل2019الطراونة

الوراق2018مھند حدادالمدخل لدراسة علم القانون175

مكتبة الوفاء 2019أ.وائل أنور بندقالمرأة والطفل وحقوق اإلنسان176
9789773277185القانونیة

9789950010246دار الشامل2018 شاكر بشاراتالمرشد في مھنة المحاماة177

178
المركز القانوني للزوج في فك الرابطة الزوجیة 

أ.ھشام ذبیحعلى ضوء قانون األسرة الجزائري
مكتبة الوفاء 2018

9789777534765القانونیة

179
المستحدث فى قانون أصول المحاكمات المدنیة

أ.د.أحمد أبو الوفا
2015

الوفاء
9789777530521

180
المسؤولیة التأدیبیة للقاضي - دراسة تحلیلیة في 

د. لندة معمر یشويالتشریع
2018

9789957642723الثقافة

181

المسؤولیة الجزائیة عن استخدام المنشطات في 
المجال الریاضي "دراسھ مقارنھ في القانون 

الجنائي"

أ.د.ودیع یاسین 
التكریتي , د.نضال 

یاسین , د.حسن عوده

مكتبة الوفاء 2018
9789773278076القانونیة

182
المسؤولیة الجزائیة عن التمویل االلكتروني 

عبدهللا سعد العبیديللجماعات االرھابیة
2019

9789957998امجد

183

المسؤولیة الجزائیة للموظف العمومي "دراسھ 
أ.بن نولي مقارنھ"

زرزور,أ.طیبو أمیره
مكتبة الوفاء 2018

9789777535595القانونیة
2-00-695-9957-978األكادیمیون2018صھیب خالد الطائيالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للعاملین في الشركات األمنیة الخاصة184

185
المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن اختالط االنساب 

خلیل ابراھیم العبیديمن التلقیح الصناعي
2018

6-80-617-9957-978دار الحامد
704332-9923-978ازمنة2019فایزة حالسةالمسؤولیة الجنائیة للمجرمین الشواذ186

187
المسؤولیة الدولیة لفرنسا عن تلویث البیئة 

" ً أ.فوغالي حلیمة"التجارب النوویة في الجزائر نموذجا
مكتبة الوفاء 2019

9789777536776القانونیة

188
المسؤولیة القانونیة للتلوث البحري بالزیت في 

إطار القوانین الوطنیة والدولیة
د.عبد العزیز لطفي 

جاد هللا
مكتبة الوفاء 2019

9789777536462القانونیة

189
المسؤولیة القانونیة لمراقب الحسابات في شركات 

األموال
د.ولید علي محمد 

علي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536202القانونیة

190
المسؤولیة المدنیة عن اإلعتداء على الحق في 

الصورة بواسطة الھاتف المحمول
د.جعفر المغربي-

أ.حسین عساف
2019

9789957165628الثقافة

191

المسئولیة الجنائیة الناتجة عن التعامل في مجال 
د.أحمد الحفني حسن الدواء

الجندي
2018

المكتب 
الجامعي 

9789774386699الحدیث
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192
المسئولیة العقدیة للشركات السیاحیة  دراسة 

مقارنة
احمد حسن كاظم 

السعودى
دار الجامعھ 2018

4-528-729-977-978الجدیدة

193

المسئولیة المدنیة الناشئة عن الممارسات غیر 
ایمن احمد محمد المشروعة عبر مواقع التواصل االجتماعى

الدلوع
دار الجامعھ 2018

8-447-729-977-7-978الجدیدة

194
المشروعیة اإلداریة واإلستثناءات التي ترد علیھا 

"دراسة مقارنة"
د.ابراھیم أحمد 

الفراجي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536486القانونیة

195
المعامالت المالیة فى العقود اإلسالمیة

شیماء حامد جاب هللا
2012

دار الوفاء 
لدنیا الطباعة 

والنشر
S-I

196
وسیم حسام الدین المعاھدات واالتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم

األحمد
2019

0-586-96-9957-978غیداء

8-836-32-9957-978دار الحامد2018حسین مجباس حسینالمعاییر الدولیة لمحاكمة الحدث197

198
المعلومات الداخلیة لالوراق المالیة المسوؤلیة 

الجزائیة للشخص المطلع علیھا - دراسة مقارنة
القاضي د. امین 

محمد الغرایبة
2019

9789957642853الثقافة

199

الملكیة الشائعة أحكام الشیوع - التصرفات 
ومنازعاتھا - اإلستعمال واإلستغالل - سلطة 

المدین - أعمال االدارة - القسمة - ملكیة الطبقات 
- أتحاد الشاغلین

م / أنور طلبة

المكتب 2018
الجامعي 

9789774386297الحدیث

200
المنظمات الدولیة وتطبیق القانون الدولي االنساني

انصاف بن عمران
2019

8-088-66-9957-978الحامد

مكتبة الوفاء 2019أ.علي یونس النعیميالمنظمات الدولیة وصناعة القرارات الدولیة201
9789777536301القانونیة

9-13-728-9931-978ألفا دوك 2020د,عطاءهللا فشارالمواثیق األساسیة لحقوق االنسان202

د.صباح خضر النظام القانوني لألنھار الدولیة203
9789957642778الثقافة2018العشاوي

204
النظام القانوني للسكوت المنتج للقرار السلبي 

"دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي"
د.شعبان عبد الحكیم 

مكتبة الوفاء 2018عبد العلیم سالمة
9789777534857القانونیة

المستشار ھاني النظام القانوني للمحافظ - دراسة مقارنة205
9789950010376دار الشامل2018زبیدات

206
النظریة العامة في اجراءات المناقصات والعقود

عبد الرؤوف جابر
دار النھضة 2003

العربیة-لبنان
S-I

207

النظریة القانونیة للدولة الفدرالیة والحكم الذاتي 
د. محمد أحمد دراسة مقارنة لمختلف القوانین الوضعیة

إسماعیل
2018

المكتب 
الجامعي 

9789774383663الحدیث

208

النفاذ المعجل دراسة لقواعد النفاذ المعجل في 
قانون المرافعات البحریني رقم 12 لسنة 1971 

وتعدیالتة مع اإلشارة الى بعض التشریعات 
العربیة

د.نجیب أحمد عبد هللا 
ثابت الجبلي

2018
مكتبة الوفاء 

9789777534277القانونیة

209
النھي واثره في االحوال الشخصیة دراسة 

اصولیة فقھیة
عبدالرحمن ابراھیم 

الخراز
2018

9789957802660النفائس
2-12-728-9931-978ألفا دوك 2020د,عطاءهللا فشارالوجیز في احكام المیراث لطلبة القانون210
4-099-66-9957-978الحامد2019انصاف بن عمرانالوجیز في القانون الدولي االنساني211

212

الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص-دراسة 
د.محمد ولید المصريمقارنة

2016
الثقافة

9789957163440

213
د.عبد الرحمن احمد الوجیز في شرح القانون المدني  - عقد البیع

جمعة الحاللشة
دار وائل / 2005

األردن
9789957114459

214

د.محمد سعد الوجیز في شرح نظام العمل السعودي
الرحاحلة - د.ایناس 

خلف الخالدي

2016
الثقافة

9789957168636
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9789957166984الثقافة2016د.محمد صبحي نجمالوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة215

216
الوجیز في قانون اصول المحاكمات المدنیة 

د عوض الزعبياالردني
2018

اثراء
9789957328399الحامد2015شیماء فارس الجبرالوسائل الضریبیة لحمایة البیئة217
9789957162962الثقافة2016أ.د عزیز العكیليالوسیط في الشركات التجاریة218

219

الوسیط في شرح  نظام الكفیل في سلطنة عمان 
م/ أحمد محمود خلیلمعلقًا علیھا بقضاء المحكمة العلیا

2018
المكتب 

الجامعي 
9789774386584الحدیث

220
الوسیط في نظام التوثیق المصري والسعودي 

مقارنھ بالفقھ اإلسالمي
د.أحمد خلیفة 

شرقاوي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535663القانونیة

221

الوضع القانوني لالقلیات في ظل قواعد القانون 
الدولي العام وقواعد الشریعة االسالمیة

ایمن جرجس حبیب
دار الجامعھ 2018

4-445-729-977-978الجدیدة

مكتبة الوفاء 2019أ.لبنى ھاللةآلیات متابعة الجرائم الفرنسیة بالجزائر222
!9789777536233القانونیة

223
آلیات و ضمانات األمم المتحدة لحمایة حقوق 

اإلنسان
د.ریاض مھدي 

الزبیدي
2019

9789957998امجد

224

الیمین القضائیة الحاسمة و المتممة
ربیع محمد مالعب

2015

منشورات 
الحلبي 

الحقوقیة - 
لبنان

9786144016770

225
انتفاء المسئولیة الجنائیة الفردیة امام المحكمة 

وریدة جندليالجنائیة الدولیة
دار الجامعھ 2018

9-453-729-977-978الجدیدة

د.السید أبو الحمد إنعقاد العقد اإللكتروني وانتھاؤه226
مكتبة الوفاء 2019رجب

9789777536875القانونیة
9789957169473الثقافة2019د.بسمة محمد كاظمبطاقات االئتمان - التكییف القانوني والفقھي227

228
بطالن حكم التحكیم ومدى رقابة محكمة 

النقض(التمییز)علیھ-دراسة مقارنة
المحامي د.أحمد 

بشیر شرایري
2016

الثقافة
9789957166267

9789957168490الثقافة2019أ.د عباس العبوديتاریخ القانون229

230
تسویة المنازعات البحریة في إطار قانون البحار 

والتحكیم الخاص
د.أحمد عبد الفتاح 

صقر
مكتبة الوفاء 2019

9789777536943القانونیة

د.أحمد عبد الفتاح تسویة المنازعات عبر التحكیم الدولي231
مكتبة الوفاء 2019صقر

9789777536097القانونیة
صفاء ,2019د.ھیثم مصاروةتشریعات اعمال التأمین232

233

تشریعات مكافحة اإلرھاب في الوطن العربي 
أكادیمیة نایف العربیةالندوة العلمیة الخمسون

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960725659

234

تصحیح القرارات اإلداریة المعیبة "دراسة 
مقارنة" بین النظام الفرنسي والمصري وأحكام 

الفقھ اإلسالمي
د.محمد أحمد ابراھیم 

المسلماني
مكتبة الوفاء 2019

9789777536004القانونیة

235
أ.د. محمد مؤنس تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون

محب الدین
2014

أكادیمیة نایف 
العربیة - 

الریاض
9786038006313

236
تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بین 

صدیقي سامیةالواقع والمأمول
2019

6-110-66-9957-978الحامد

237
توازن عقود االستثمار األجنبیة بین القانون 

دة.ھبة ھزاعالوطني وقانون االستثمار الدولي
2016

الحلبي
9786144016909

238
توثیق الصكوك في الشریعة والقانون دراسة 

اسراء محمد سالیمةمقارنة
2018

9789957802554النفائس

239

جراحة التجمیل بین الضرورة والتزیین دراسھ 
تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي 

والطب المعاصر
د.أحمد محمد أحمد 

أبو طھ
مكتبة الوفاء 2018

9789777535267القانونیة
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240
جرائم الحرابة بین االغتصاب واإلرھاب

د.محمد أحمد شحاتة
2018

المكتب 
الجامعي 

9789774385874الحدیث

241
جرائم بطاقات االئتمان- دراسو تطبیقیة میدانیة

د. عبد الكریم الردایدة
2018

7-934-32-9957-978دار الحامد

242
جرائم سب الصحابة بین الحد والتعزیر

د.محمد أحمد شحاتة
2018

المكتب 
الجامعي 

9789774386357الحدیث

243
جریمة التعذیب - األحكام الموضوعیة واالجرائیة 

- دراسة مقارنة
د. سامر محمد 

الضروس
2018

9789957642624الثقافة

244
جریمة التعذیب في اطار الشریعة اإلسالمیة 

أ.وافیة بن دادةوالقانون الجزائري
مكتبة الوفاء 2018

9789777535472القانونیة

245
جریمة السرقة وعقوبتھا في الفقھ الجنائي 

واإلسالمي
م.د.السید عبد الصمد 

محمد
مكتبة الوفاء 2019

9789777536714القانونیة

مكتبة الوفاء 2019د.فؤاد عبد الدایمجریمة تبییض األموال في اإلطار الدولي246
9789777536806القانونیة

247
جریمة جلب وتصدیر المخدرات وعالقتھا 

د.محمد ذكري ادریسبجریمة غسل األموال
مكتبة الوفاء 2016

القانونیة
9789777532846

248
حاالت إعفاء الناقل الجوي من المسؤولیة حسب 

اتفاقیة مونتلایر
المحامي.محمود 
محمد أبو شاور

2019
9789957642365الثقافة

249
حجیة التوقیع اإللكتروني وتطبیقاتھ في مجال 

التجارة اإللكترونیة
د.ولید علي محمد 

علي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536172القانونیة

250
حق اإلنسان في الحیاة ووسائل حمایتھ في القانون 

والشریعة
أ.د. ھاشم فارس 

الجبوري
2018

9-660-32-9957-978دار الحامد

251
حق الشركاء في استرداد الحصص في الشركة 

اركان محمد خلیلذلت المسئولیة المحدودة
دار الجامعھ 2018

7-457-729-977-978الجدیدة

252

حق المستھلك فى العدول عن التعاقد دراسة 
مقارنة بین القانون المصرى والفرنسى والمغربى 

واللبنانى والتونسى والتوجیھات االوربیة
سالم یوسف العمدة

2018
دار الجامعھ 

الجدیدة

253
حق الملكیة في الشریعة اإلسالمیة والقوانین 

أ.ریاض مفتاحالوضعیة
مكتبة الوفاء 2018

9789777535342القانونیة

254
حق المؤلف بین النظریة والتطبیق ( دراسة 

أ. عمر محمد ابو بكرمقارنة )
2018

954352-9957-978األیام
6-14-728-9931-978ألفا دوك 2020د,عطاءهللا فشارحقوق اآلخر255

256
حقوق الطفل العربي وسبل تحقیقھا بین الشریعة 

اإلسالمیة والمواثیق الدولیة
د.خالد صالح حنفي 

محمود
مكتبة الوفاء 2019

9789777537032القانونیة

257
حقوق الطفل واالسرة

علي مصطفى 
العلیمات، شادي 
عدنان الشدیفات

2018
9789957914134دار وائل

6-603-32-9957-978دار الحامد2018د. سعد العجرميحقوق المجني علیھ258

259
حقوق المرأة بین ظاھرتي العنف والتحرش 

د.منال رفعتالجنسي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535540القانونیة

260
حقوق المعاقین في إطار اإلتفاقیات الدولیة 

أ.ماجي الحلوانيوالعربیة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536110القانونیة

261

حكم التحكیم في القانون البحریني "دراسھ 
اجرائیة في ضوء قانون التحكیم البحریني رقم 9 

لسنة 2015 م مع اإلشارة الى بعض الفقھ 
اإلسالمي وبعض التشریعات"

د.نجیب أحمد عبد هللا 
ثابت الجبلي

2018
مكتبة الوفاء 

9789777535854القانونیة

262

حمایة الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار 
اإلدارى دراسة مقارنة

عالء ابراھیم محمود 
عبد هللا الحسینى

دار الجامعھ 2018
3-484-729-977-978الجدیدة

2-908-32-9957-978دار الحامد2018ھبة المومنيحمایة الرسوم والنماذج الصناعیة263
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بفرین عبد الصمد حمایة المرأة فى النزاعات المسلحة264
دار الفكر 2015صالح حمد

9789773792817الجامعي

265
رمضان علي حمایة المستھلك

الشرنباصي
2009

دار 
المطبوعات 

الجامعیة
S-I

266
أ.صفاء اسماعیل حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص

مكتبة الوفاء القانونیة2016وسمي
9789777531788

267
خصوصیة المسؤولیة المدنیة عن االضرار البیئیة 

امل نور الدین طاھرللنفایات الخطرة
دار الجامعھ 2018

4-490-729-977-978الجدیدة

د. طلعت جیاد لجي دراسات في القانون الدولي العام268
3-691-32-9957-978دار الحامد2018الحدیدي

269
دعائم نظام الحكم في النظام القانوني الوضعي 

واإلسالمي "دراسة مقارنة"
د.حمدي عطیة 
مصطفى عامر

مكتبة الوفاء 2019
9789777536868القانونیة

د.ولید علي محمد دعوى بطالن أحكام التحكیم التجاري الدولي270
مكتبة الوفاء 2019علي

9789777536400القانونیة

271

دلیل المھن التنظیم القانوني للمھن
رندا كاج

2015

منشورات 
الحلبي 

الحقوقیة - 
لبنان

9786144016923

272
ة ع ضوء  ة اال دور القا  حما

ة عات اال مة محروقالمستحدث من  د.ك
2019

ألفا دوك 
978-9931-691-31-0

273

دور القضاء الجنائي الوطني في مكافحة الجریمة 
والحد منھا الستتباب االمن المجتمعي

د.عبدالمجید الملیقطة
2019

3-90-637-9957-978االكادیمیون

274
دور المحاكم الجنائیة الدولیة فى ارسال قواعد 

القانون الدولى الجنائى
مھجھ محمد عبد 

الكریم
دار الجامعھ 2018

0-498-729-977-978الجدیدة
3-828-32-9957-978دار الحامد2018موفق علي عبیدسریة التحقیقات الجزائیة وحقوق الدفاع275

276
سلطة اإلدارة في ترصین البحث العلمي والرقابة 

علیھا "دراسة مقارنة"
أ.سیف عالء حسین 

العبیدي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536981القانونیة

مكتبة الوفاء 2019أ.عبد العزیز أمالسلطة اإلدارة في منح رخصة البناء277
9789777536998القانونیة

278
سلطة القاضي التقدیریة في االثبات في المواد 

د.نواف ممدوح الرقادالمدنیة والتجاریة -دراسة مقارنة
2019

9789957642839الثقافة

279
سلطة المحكمة الجزائیة في بحث التكییف 

د. محمد محاسنةالقانوني للتھمھ
2018

5-725-32-9957-978دار الحامد

د. أحمد الفضلي د. شرح أحكام الجنسیة والموطن280
صفاء ,2019مازن لیلو

أ.د محمد وحید الدین شرح القانون المدني (حق الملكیة في ذاتھ)281
9789957165284الثقافة2019سوار

282
شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصیة، 

االلتزامات)-دراسة مقارنة
د.عدنان السرحان-

د.نوري خاطر
2016

الثقافة
9789957163365

 براء منذر عبد شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة283
دار الحامد / 2009اللطیف

1710002951321األردن

9789957166090الثقافة2019د.أحمد مفلح خوالدهشرط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة284

مكتبة الوفاء 2019أ.نور نجم عبد هللاشرط المنع من التصرف285
9789777536738القانونیة

286
شركات األشخاص والشركات القابضة مابین 

التكوین واإلنقضاء واإلفالس
د.السید أبو الحمد 

رجب
مكتبة الوفاء 2019

9789777536882القانونیة

287
شركة المضاربة في ضوء أحكام اإلقتصاد 

اإلسالمي
د.رشدي شحاتة 

أبوزید
مكتبة الوفاء 2019

9789773276362القانونیة

288

شكل القرار اإلداري ومدى مالئمة سحبھ أثناء 
د.شعبان عبد الحكیم عرضھ على القضاء "دراسة مقارنھ"

عبد العلیم سالمة
مكتبة الوفاء 2018

9789777534918القانونیة

289
ضمانات المتھم في العقوبات الحدیة "دراسة 

فقھیة"
د.حاتم أمین محمد 

عباده
مكتبة الوفاء 2019

9789777536653القانونیة
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290
ضوابط العقود اإلداریة "تمییزھا ووسائل ابرامھا"

د.عبد المنعم الضوي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535366القانونیة

د.ولید علي محمد عقد نقل التكنولوجیا291
مكتبة الوفاء 2019علي

9789777536189القانونیة

292
عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة في 

د.حسن النمرالتشریعات المصریة والعربیة
مكتبة الوفاء 2018

9789777535274القانونیة

293
عقود اإلدارة في إطار التحكیم عبر الدول العربیة

د.عبد الوھاب لطفي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536158القانونیة

دار الفكر 2018عصام أحمد البھجيعقود التأجیر التمویلي في التشریعات العربیة 294
794415-9789773الجامعي

مكتبة الوفاء 2019د.ملك شقلبعقود التأمین ضرورة أم استحقاق295
9789777536899القانونیة

296
عقود النقل البحري بین وثیقة التأمین العائمة 

د.ملك شقلبوعقد إیجار السفینة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536790القانونیة

297
فكرة الضرورة فى قضاء مجلس الدولة والمحكمة 

الدستوریة العلیا دراسة مقارنة
جمعة عبد الفضیل 

صادق
دار الجامعھ 2018

6-483-729-977-978الجدیدة

298
فن المحاماة مع روائع المرافعات في أشھر 

المكتب 2018م / اسامة شاھینالقضایا
9789775150769الجامعي 

دار 2000محمد نجمقانون اصول المحاكمات الجزائیة299
S-Iالثقافة/االردن

9789957911218الثقافة2019أ.د حمدي قبیالتقانون االدارة العامة االلكترونیة300
د301 ل الجد ة ع ضوء التعد مة محروققانون اال 3-30-691-9931-978ألفا دوك 2019د.ك

مركز الكتاب 2018أ.د. بن أحمد الحاج قانون التجارة الدولیة 302
0-240-35-9957-978األكادیمي

303
قانون العقوبات - القسم الخاص - الجرائم الواقعة 

 ً على أمن الدولة خارجیاً وداخلیا
المحامي د. طالل أبو 

عفیفة
2018

9789957642679الثقافة

304
قرینة الخطأ فى مجال المسئولیة غیر التعاقدیة 

منصور محمد احمدلالشخاص المعنویة العامة
دار الجامعھ 2018

3-471-729-977-978الجدیدة

305
قسمة المھایاة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون

حیاة محمد كحیل
دار الجامعھ 2018

9-466-729-977-978الجدیدة

306
قضاء الحسبة وحصانة األدیان في الفقھ اإلسالمي 

والقانون الوضعي "دراسھ مقارنھ"
د.أحمد خلیفة 

شرقاوي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535656القانونیة

307
وسیم حسام الدین قوانین األسواق المالیة في دول الخلیج العربي

األحمد
2019

2-595-96-9957-978غیداء

وسیم حسام الدین قوانین العالمات التجاریة في الدول العربیة308
3-598-96-9957-978غیداء2019األحمد

309

لجان فض المنازعات بین حقیقة الواقع والمستقبل 
م.د.السید عبد الصمد المأمول والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017

محمد یوسف
مكتبة الوفاء 2018

9789777535281القانونیة

310

ماھیة القرارات اإلداریة "دراسة مقارنة" بین 
د.محمد أحمد ابراھیم النظام الفرنسي والمصري والفقھ اإلسالمي

المسلماني
مكتبة الوفاء 2019

9789777535991القانونیة

311

مبادئ القانون الدولي العام
د. محمد القاسمي

2015

منشورات 
الحلبي 

الحقوقیة - 
لبنان

9786144016695

312
مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغیرات 

الدولیة (العولمة)
د. طلعت جیاد لجي 

الحدیدي
2018

6-690-32-9957-978دار الحامد

313
مبدأ حظر التعذیب في اطار اإلتفاقیات الدولیة 

أ.وافیة بن دادةواإلقلیمیة
مكتبة الوفاء 2018

9789777535465القانونیة
3-457-96-9957-978غیداء2018طارق مبروك ترايمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي314
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315

مخاطر الجرائم المعلوماتیة التى یتعرض لھا 
الشباب الجامعي وبرنامج وقائي مقترح 

لمواجھتھا من منظور الممارسة العامة للخدمة 
االجتماعیة

د.محمد أنور عبد 
2018الغني غانم

المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774386701

316

مخالفات اإلمام ابن حزم الظاھري لألئمة األربعة 
د. خالد علي سلیمان في فقھ األحوال الشخصیة والمعامالت

بني أحمد
دار الحامد - 2006

األردن
9799957320903

د .محمد مدحت مدخل في القانون االداري317
6-70-544-9957-978دار الرایة2018غسان

وائل2018د عوض الزعبيمدخل لعلم القانون318

د. ضیف هللا مدخل وصكوك الى القانون الدولي اإلنساني319
2-40-697-9957-978یافا2019الوریكات

320

مدى مشروعیة اجراء التجارب الطبیة على 
د.حلمي عبد الحكیم اإلنسان

الفقي

مكتبة الوفاء 2018
9789777535861القانونیة

321
مسؤولیة الشركة متعددة الجنسیة عن النشاط 

االستثماري لشركتھا الولیدة
د.علي شھاب 

الّصباحي
2019

0-91-637-9957-978االكادیمیون

322

مسئولیة المحامي المدنیة عن افشاء األسرار 
المھنیة "دراسھ مقارنھ بین الفقھ اإلسالمي 

والقانون الوضعي"
د.أحمد خلیفة 

شرقاوي
مكتبة الوفاء 2018

9789777535793القانونیة

323

معاییر األمم المتحدة في مجال العدالة الجنائیة 
ومنع الجریمة

اللواء د. محمد 
األمین البشري د. 
محسن عبد الحمید 

أحمد

أكادیمیة نایف 2014
العربیة - 

الریاض

9789960725345

324
معاییر القانون الدولي لبناء السالم في مرحلة ما 

نغم اسحق زیابعد النزاع
2019

1-061-66-9957-978الحامد

د. محمد الرحاحلة / مقدمات في الملكیة الفكریة325
4-649-32-9957-978دار الحامد2018ایناس الخالدي

326
مكافحة القرصنة على السفن البحریة في الفقھ 

اإلسالمي والقانون الوضعي
د.الحسین محمد 

فاروق على عیسى
مكتبة الوفاء 2018

9789777535670القانونیة

ــــع الجزائري327 ممارسة الحق النقا  ال
مان  أ.ثواب ا

ور 2016رما 
مكتبة الوفاء 

9789777531795القانونیة
9789950010246دار الشامل2018حنین عبد هللامنازعات التنفیذ الوقتیة - دراسة مقارنة328

329
منازعات العالمة التجاریة فى القانون المصرى 

دراسة مقارنة
سراج عامر العربي 

قاسم
دار الجامعھ 2018

2-494-729-977-978الجدیدة

أ.د سھیل الفتالوي موسوعة القانون الدولي -حقوق اإلنسان330
9789957163112الثقافة2016ورفاقة

331
موسوعة القانون الدولي-القانون الدولي 

العام/مبادئ القانون الدولي العام
أ.د سھیل الفتالوي-

د.غالب حوامدة
2016

الثقافة
9789957163129

الجامعة الجدیدة2004نبیل ابراھیم سعدنحو قانون لالفالس المدني332

333
د.محمد شوقي نزاعات التحكیم الدولي في إطار القانون الداخلي

محروس
مكتبة الوفاء 2019

9789777536974القانونیة

334
نسبیة استقالل القضاء بین نظم الدولة التقلیدیة و 

مكتبة الوفاء 2016حسن النمراالصالحیة
9789777532785القانونیة

335
نشأة عالقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري 

د.بن عزوز بن صابرالمقارن
2018

8-555-32-9957-978دار الحامد

336
نشأة ونھایة الدستور في الظروف العادیة 

واإلستثنائیة "دراسة مقارنة"
د.محمد أحمد ابراھیم 

المسلماني
مكتبة الوفاء 2019

9789777536011القانونیة

337
نطاق حق المتھم في الصمت خالل مراحل 

الدعوى الجنائیة "دراسة مقارنة"
د.أنیس حسیب السید 

المحالوي
مكتبة الوفاء 2019

9789777536059القانونیة

338
نطاق سلطة القاضي التقدیریة في الخروج على 

قاعدة العقد شریعة المتعاقدین
بسام احمد مسلم 

حمدان
2018

9789957914189دار وائل
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339

نظام مقترح لتحدید أحكام المسئولیة المدنیة 
د.محمد رضا عرابي والجنائیة للشخص اإلعتباري األندیة الریاضیة

قاسم
مكتبة الوفاء 2018

9789777355728القانونیة

 ناصر كریمش نظریة التوبة في القانون الجنائي340
دار الحامد / 2009حضر الجوراني

9789957324247األردن

341
نظم وإجراءات التحكیم في إطار القانون الدولي 

د.عبد الوھاب لطفيوالمنظمات الدولیة
مكتبة الوفاء 2019

9789777536134القانونیة

342
وسائل تنفیذ القرار القضائي اإلداري في الجزائر

أ.دالل خیر الدین، 
أ.فارس بن الصادق 

خمان
مكتبة الوفاء 2019

9789777536226القانونیة

343
وسائل حمایة الكفیل فى القانون المدنى وقانون 

حمایة المستھلك
بھجت على صباح 

الحیدرى
دار الجامعھ 2018

5-480-729-977-978الجدیدة

344
وظائف القنصل وإمتیازاتھ - بین القانون الدولي 

والفقھ اإلسالمي
د. حمزة عبالعزیز 

العاني
2019

9789957802417النفائس
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ر د م كالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

ابحاث ودراسات في فلسفة الفعل1

مجموعة من المؤلفین - 
تنسیق وتصدیر د. 

الشریف طوطاو تقدیم 
د. مصطفى النشار

األیام2019

9789957955250
9789957955991األیام2019اسماء عقونيابستمولوجیا األخالق عند كانط2
9789957688960االبتكار2018الدكتور سعد عبد السالمابن حزم االندلسي بین الفلسفة وعلم الكالم3

دار المعرفة 2019حربي عباس عطیتواتجاھات التفكیر الفلسفي عند الیونان (فلسفة ارسطو)4
الجامعیة

دار المعرفة 2019حربي عباس عطیتواتجاھات التفكیر الفلسفي في العصور الوسطى الغربیة5
الجامعیة

9789957746353كنوز المعرفة2017د.نھال الحریقيازمة منتصف العمر من منظور علمي6

د. محمود خلیف خضیر إساءة قراءة التفكیك في الھرمینوطیقا الغربیة7
عالم الكتب 2019الحیاني

8-75-686-9957-978الحدیث
9789957463359كنوز المعرفة2008أ.د. رعد العانياسطورة یھوه8

أسلمة المعرفة العلوم اإلنسانیة ومناھجھا من وجھة نظر 9
دار الوفاء لدنیا 2018أ.د.محمد علي أبو ریاناسالمیة

9789777355803الطباعة والنشر

ترجمة وتحریرد. سعید آفاق إنسانیة ال متناھیة حوارات ومناظرات10
عالم الكتب 2019بوخلیط

9-81-686-9957-978الحدیث

ماھر عبد القادر محمد االستقراء في الفكر العربي المعاصر11
دار المعرفة 2019علي

الجامعیة
9789931484387ألفا دوك2017مرابطین سامیةاالكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة روبیر بالنشیھ انموذجا12

عالم الكتب 2019خدیجة سیف الدیناألمن والحریة من نقطة التحول إلى انزالق الخطاب13
2-77-686-9957-978الحدیث

دار الوفاء لدنیا 2019أ.د. فؤاد زكریااإلنسان والحضارة في العصر الصناعي14
9789773277321الطباعھ والنشر

دار الوفاء لدنیا 2018د.عادل عوضالتحلیل النفسي والتحلیل الفلسفي العالجي15
9773275310الطباعة والنشر

المكتب العربي 2019مصعب تواتيالتطور والفناء أو دورة الزوال16
4-295-812-977-978للمعارف

عالم الكتب 2019د. حمیدي بن یوسفالتعریف بین التراث العربي  والفكر الغربي دراسة مقارنة17
3-83-686-9957-978الحدیث

4-384-94-9957-978أزمنھ2018مجدولین أبو الربالتفكیر العلمي عند علماء العرب والمسلمین18
9789957954413األیام2019أ. مسعود بن سلميالتفكیر المنطقي والداللي عند رودولف كارناب19

9789931484318ألفا دوك2017د بن میسي مونیة زبیدةالریاضیات بنظرة فلسفیة على خطى كفاییس20

یافا2008فوزیة مرجيالعقل و وظیفتھ منھج فكر الدكتور زكي نجیب محمود الفلسفي21

9789931484073ألفا دوك2015فائزة شرماطالفكر االخالقي عند بول ریكور 22

فلسفة

1
ALPHA DOCUMENTATION



دار المعرفة 2019منال ابو زیدالفكر السیاسي الغربي - منال ابوزید23
الجامعیة

954857-9957-978األیام2018د. كمال بومنیرالفالسفة واالنغام ( مقاربات فلسفیة في فن الموسیقى )24

مؤسسة حورس 2019د / إبراھیم طلبھ سلكھاالفلسفة اإلسبانیة25
الدولیة

عالم الكتب 2019د. عزیز الھالليالفلسفة السیاسیة النسویة سؤال السیادة والكونیة26
3-70-686-9957-978الحدیث

الفلسفة السیاسیة واالجتماعیة - نحو ھندسة عالم افضل عند كارل 27
األیام2019لطیفة بھلولبوبر

9789957955557

مؤسسة حورس 2019د / إبراھیم طلبھ سلكھاالفلسفة النسویة28
الدولیة

6-232-495-977-978دار العالم العربي2019ا.د.محمد یوسف موسيالفلسفة فى الشرق - بول ماسون29

2013جیوفانا بورادوريالفلسفة في زمن اإلرھاب30
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9789953027425

دار المعرفة 2019فایزة انور احمد شكريالقیم االخالقیة (رؤیة نقدیة جدیدة)31
الجامعیة

9789957955748األیام2019أ.د. موسى معیرشالقیم في الفلسفة الیونانیة ( اعالم ومشكالت )32

2015تشارلز تایلرالمتخیالت االجتماعیة الحدیثة33
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450260

المفارقة فى میتافیزیقا األلم وأثرھا على اإلرادة اإلنسانیة "نماذج 34
ممثلة"

د.عزة حسن سلیمان 
دار الوفاء لدنیا 2015مساعد

9789777351164الطباعة والنشر

دار الحامد2018واضح عبد الحمیدالممارسة التأویلیة في الخطاب الصوفي عندمحي الدین بن عربي35
978-9957-32-978-5

عالم الكتب 2018عبد الباقي مفتاحالمیتافیزیقا الشرقیة36
631512-9957-978الحدیث

الوراق2018د. محمود كیشانھالنزعة النقدیة  في الفلسفة العربیة المعاصرة37
978-9957-33-613-4

عالم الكتب 2019عبد هللا الطنيالوالدة الثانیة صناعة المفھوم في فلسفة الفارابي38
9-94-686-9957-978الحدیث

دار الوفاء لدنیا 2015محمد علي أبوریانتاریخ الفكر الفلسفي الفلسفة الحدیثة39
الطباعة والنشر

عالم الكتب 2019د. محمد أمطوشتفاعلیات  إرڤین چوفمان40
8-88-686-9957-978الحدیث

أ.د. ناجي عباس جدلیات فلسفیة ج1 - حوار الحكماء ( رسائل في النقد الفلسفي )41
األیام2019التكریتي

9789957953768

جدلیات فلسفیة ج2 - رسائل الى الفیلسوف دیوجینوس ( حوار في 42
النقد الفلسفي )

أ.د. ناجي عباس 
األیام2019التكریتي

9789957953782

جدلیات فلسفیة ج3 - رسائل الى الملك الفیلسوف ماركوس 43
اورلیوس ( حوار في النقد الفلسفي )

أ.د. ناجي عباس 
األیام2019التكریتي

9789957953775

جدلیات فلسفیة ج4 - رسائل الى رجل حسن النیة ( حوار في النقد 44
الفلسفي )

أ.د. ناجي عباس 
األیام2019التكریتي

9789957953751

جدلیات فلسفیة ج5 - حوار في نقد العقل الحضاري ( حوار في النقد 45
الفلسفي )

أ.د. ناجي عباس 
األیام2019التكریتي

9789957953744

أ.د. ناجي عباس حوارات فلسفیة ج1 - حوار في التذكر والتذكیر46
9789957953737األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حوارات فلسفیة ج2 - جدل الوجود والالوجود47
9789957953690األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حوارات فلسفیة ج3 - جدل الحب واالغتراب48
9789957953706األیام2019التكریتي
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أ.د. ناجي عباس حوارات فلسفیة ج4 - جدل الحب والزمن49
9789957953713األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حوارات فلسفیة ج5 - حوار الحب والجمال50
9789957953720األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حولیات فلسفیة ج1 - حوار في أدب الرحالت51
9789957953645األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حولیات فلسفیة ج2 - حوار في نقد الذات52
9789957953683األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حولیات فلسفیة ج3 - جدل الحب واأللم53
9789957953669األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حولیات فلسفیة ج4 - جدل الموت والحیاة54
9789957953676األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس حولیات فلسفیة ج5 - جدل الضعف والقوة55
9789957953652األیام2019التكریتي

دار المعرفة 2019عزیزة عبدالمنعم صبحيدراسات في الفكر الشرقي القدیم - قراءة في مفھوم الذات56
الجامعیة

دراسات في الفلسفة المعاصرة وفلسفة اللغة: فلسفة اللغة 57
دار الوفاء لدنیا 2019د.مجدي الجزیريوالھرمینوطیقا عند فتجنشتین

9776093124الطباعھ والنشر

دار الوفاء لدنیا 2019د.زكریا منشاوي الجاليدراسات في المصطلح المنطقي عند العرب وأثره في صنع الحداثة58
9789777358170الطباعھ والنشر

دار الوفاء لدنیا 2019د.رمضان الصباغدراسات في فلسفة القیم "شیلدون - بیري - اربان - فیشر - شنایدر"59
9789777358729الطباعھ والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : أخالقیات البیئة بین الشریعة والقانون 60
والفكر العربي المعاصر

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357043الطباعة والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : األخالق المھنیة والفكر العربي 61
المعاصر

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357050الطباعة والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : األصول الفلسفیة لحقوق اإلنسان بین 62
األخالق والسیاسة في الفكر العربي المعاصر

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357210الطباعة والنشر

أ.د.محمود حمیده سلسلة أبحاث فلسفیة : البعد األخالقي لمفھوم التقوى63
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357197الطباعة والنشر

أ.د.محمود حمیده سلسلة أبحاث فلسفیة : البیوع بین األخالق والفقھ64
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357166الطباعة والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : النزعة اإلنسانیة في الفكر العربي 65
المعاصر "دراسھ نقدیھ"

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357074الطباعة والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : الوعي بالمستقبل في الفكر العربي 66
" ً المعاصر "قسطنطین زریق نموذجا

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357159الطباعة والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : تجلیات الحداثة وأثرھا في الفكر 67
العربي المعاصر عند أركون والجابري

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357180الطباعة والنشر

أ.د.محمود حمیده سلسلة أبحاث فلسفیة : فلسفة التسامح قراءة تاریخیة معاصره68
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357135الطباعة والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : مفھوم العولمة في الفكر العربي 69
المعاصر

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357173الطباعة والنشر

سلسلة أبحاث فلسفیة : موقف األخالق من تطور الھندسة 70
الوراثیة واإلستنساخ وعلوم الحیاة "البیولوجیا"

أ.د.محمود حمیده 
دار الوفاء لدنیا 2018محمود عبد الكریم

9789777357067الطباعة والنشر

ً : حفریات في میتافیزیقا النحو العربي71 2015إدریس مقبولسیبویة معتزلیا
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450499

دار الوفاء لدنیا 2018د.عادل عوضشفرة الزمن البیولوجي "محاولة فلسفیة لقراءة في علم األحیاء"72
9770309485الطباعة والنشر

9789957719371دجلة2019د. مروان العالنفلسفة الجمال في الزخارف االسالمیة73
954925-9957-978األیام2018أ.د. موسى معیرشفلسفة الفلسفة ( في مباحث الفلسفة وأھم مصادرھا )74

مؤسسة حورس 2019د / إبراھیم طلبھ سلكھافلسفة ما بعد الحداثة ونقد التنویر75
الدولیة
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دار الوفاء لدنیا 2015عبد الحي محمد قابیلفي علم الكالم و أھم مدارسھ76
الطباعة والنشر

د.ابراھیم مصطفي في فلسفة العلوم77
دار الوفاء لدنیا 2018ابراھیم

9789777357562الطباعة والنشر
شه78 لسوف األلما ني ار الف الت ألف 1-74-590-9957-978األكادیمیون2018رعد سلیم الصفارقراءات وتحل

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 791
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 8010
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 812
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 823
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 834
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 845
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 856
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 867
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 878
9789957955878األیام2019التكریتي

أ.د. ناجي عباس كتاب التأمالت ( موسوعة فلسفیة ) الجزء 889
9789957955878األیام2019التكریتي

9-475-32-9957-978دار الحامد2018د. محمد احمد عوادمحاولة أولى لالقتراب من الفلسفة المتوازنة - المجلد الثاني89

مركز الكتاب 2018عبد الكریم بلبلمدخل الى الفلسفة90
2-246-35-9957-978األكادیمي

مدرسة اآللھات في الفن والفلسفة بترارك، بودلیر، فاغنر، كونت، 91
دانتي، مترلینك

إتیین جلسون ترجمة د. 
أزمنھ2018عادل العّوا

---------------------
9789957955915األیام2019د. لزھر عقیبيمفھوم الفعل في فلسفة بول ریكور92

دار الوفاء لدنیا 2018د.انجي حمديمقدمة في الفلسفة93
الطباعة والنشر

من علم األخالق إلى األخالقیات الجدیدة القیم وأنماط االستدالل 94
عالم الكتب 2019فؤاد ھراجةاألخالقي عند توماس وول

9-36-686-9957-978الحدیث

مناھج البحث عند مفكري االسالم واكتشاف المنھج العلمي في العالم 95
دار المعرفة 2019علي سامي النشاراالسالمي

الجامعیة
9-50-484-9931-978ألفا دوك2017د  سھام عرایبیةمنزلة العقل عند محي الدین ابن العربي96

ترجمة ودراسة وتعلیق نیقوال ریشر - تطور المنطق العربي(مترجم)97
دار المعرفة 2019محمد مھران

الجامعیة
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سنة المؤلفالعنوان
ر د م كالناشرالنشر

fundamentals of nursing 
malakeh malak 

9789957452353البدایة2009

Investir la relation pédagogique Cristophe 
Marsollier2012chronique 

 sociale

La mawuda du 21e siecle victime du 
mariage forcé

Salah-eddine 
Abbassi

2011
LES 2 

ENCRES 
- France

9782351683996

Les sensations orientales et les 
merveilleux dans l'oevre de théophile 

gautier
Salaheddine 

chaouchi
2005c p u t978-9973-372390

Psychologie sociale et relations 
intergroupesassaad elia azzi

2013dunod978-210-059195-4

ل نزالاتجاھات حدیثة في التخطیط التربوي والتعلیمي 6-37-590-9957-978األكادیمیون2018نه

اساتجاھات حدیثة في التربیة العلمیة م ع ة ابرا 9-668-76-9957-978الرضوان2019د.ام

1-00-593-9957-978دار المنھجیة2015د.مفتاح محمد دیاباتجاھات حدیثة في دراسة المعلومات

د اتجاھات حدیثة في علم المعلومات د.محمد فت ع
1-31-616-9957-978دار صفاء2017الهادي

اتجاھات معاصرة في الدرسات االنسانیة تجارب 
ومقاربات ابحاث المؤتمر الدولي الرابع

د. محمد القضاة 
واخرون

كنوز المعرفة 2018
9789957747244-األردن

اثر االرشاد بالرسم في خفض المخاوف لدى التالمیذ
م المال  د ال د.ع

7-563-76-9957-978دار الرضوان2018

م الحن أثر الذكاء العاطفي على الرشاقة التنظیمیة 9789957996659امجد2019رغد ابرا

أثر الطریقة االستداللیة في تحصیل مادة التربیة 
االسالمیة

أ.د كفاح العسكري / 
دالرزاق  م.م ع ع

صالح
7-30-996-9957-978أمجد2018

اثر دورة التعلم وخرائط المفاھیم واالحداث المتناقضة
د الصاحب ال ع اق

صفاء / 2011
9789957246358األردن

أخالقیات مھنة الخدمة األجتماعیة بین نوعي االتصال
وك  ند عوض م د.
ب  د.فاطمة ع غ

الطحالوى

2019
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774386833

9789957651244المعتز2019محمد عمر العامريإدار الصف مفاھیم وتطبیقات

د الرحمن ادارة التعلیم والتعلم الصفي د ع
مركز یزید2018السفاسفة

علم اجتماع - علم النفس - إعالم - تربیة - صحافة 



م يوسفادارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي 1-09-622-9957-978دار الرایة2018د. م

أ. د. سعد الدين إدارة المرور
محمد عشماوي

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960973937

لهول ادارة المعضلة االمنیة م  س د.
4-073-66-9957-978الحامد2019واخرون

ا.د.ر مصط ادارة المكتبات االسس والعملیات
ان 3-362-24-9957-978دار صفاء2014عل

وك ادارة المكتبات الجامعیة في البیئة الرقمیة د م د. السع
9-6922-33-9957-978الوراق2019خطاب

ادارة الموارد البشریة في النظام التعلیمي، المعلم ، 
طاحمدیر المدرسة ، المشرف التربوي احمد محمد 

9789957007195الشروق2019

-579-9957-978دار الرایة2018زد من عبويادارة برامج المدرسة االلكترونیة

دالقادر ادارة ریاض االطفال وتطبیقاتھا د ع الس
9789957068783المسیرة2019ف

دالقادر ادارة ریاض االطفال وتطبیقاتھا, د ع الس
9789957068783المسیرة2018ف

ا ادارة مراكز مصادر التعلم 6-51-617-9957-978دار الحامد2018مصط 

ب سلمان ادارة مراكز مصادر التعلم رؤیا شاملة حدیثة بن غ
5-895-32-9957-978دار الحامد2018طافش

4-67-449-9957-978األكادیمیون2018د.سم جمال العإدارة مصادر المعلومات والبیانات

د. سم جمال ادارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة
الع

1-84-449-9957-978األكادیمیون2018

إدمان اإلنترنت خطر جدید یداھمنا
م م عطا ك د ال ع

8-964-32-9957-978دار الحامد2018

در + أ.د. ادمان االنترنت واثره على التحصیل العلمي لدى الطلبة أ. نورة لخ
غراف ن الدين

953973-9957-978األیام2018

إدمان المخدرات والكحولیات وأسالیب العالج
د.أحمد حسن 

الحراحشة/ د. جالل 
ع الجزازي

7-635-32-9957-978دار الحامد2018

ادوار االخصائى االجتماعى و مستخدمى االلعاب 
االلكترونیة

م  د/ احمد ابرا
محمد

مؤسسة شباب 2019
5-357-212-977-978الجامعة

ازدواجیة األداء بین فن التعبیر التمثیلي وفن التعبیر 
أ.نا محمد ع الغنائي "دراسة في جمالیات فنون األداء"

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777359054

س ابو اساسیات ادارة الصفوف وتنظیمھا محمد خم
نمرة

كنوز المعرفة 2007
2008103493-األردن

د أساسیات الدفاع اإلجتماعي في الخدمة اإلجتماعیة أ.د.رشاد أحمد ع
ف اللط

2018
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777354585

لود مرادأساسیات بناء برامج األطفال 3-15-728-9931-978ألفا دوك2020د,م
اساسیات خدمات المعلومات للمكتبات وموسسات 

المعلومات
ا.د.ر مصط 

ان عل
5-38-608-9957-978دار المنھجیة2017

لأساسیات في حقوق االنسان و التربیة ة خل 9789957820251دار البدایة2010عط
8-355-38-9957-978جریر2018د. محمد قطنا اساسیات في فھم اضطرابات طیف التوحد

9789957920159الفكر2018فاروق فارع الروساناسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة
الوراق2018د انعام الشه اسالیب قیاس قیمة المعلومات

استخدام اللعب في تعلیم االطفال في مرحلة ما قبل 
د. خ شوا المدرسة والمرحلة االبتدائیة

عالم الكتب 2018
7-01-686-9957-978الحدیث

ا محمود استخدام المنھج العلمى فى الخدمة االجتماعیة د/ 
د الس

مؤسسة شباب 2019
3-348-212-977-978الجامعة



استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقتھ 
د باالغتراب السیاسي م ع ا نع

4-08-622-9957-978دار الرایة2018

استراتیجیات اإلصالح والتطویر اإلداري ودورھا في 
تعزیز األمن الوطني

ض  صل بن مع د. ف
آل سم 

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960990262

استراتیجیات التدریس البصري في تنمیة التعبیر 
يالكتابي ة العم د. عنا

*-685-18-9957-978المناھج2019

استراتیجیات التدریس الفعال بین الكفایات التعلیمیة 
ونظریات التعلم

م  د. رائد أحمد ابرا
مي  ال

5-76-590-9957-978األكادیمیون2018

استراتیجیات التعلم النشط(التعلم النشط-ضبط الذات-
د. منال حسن التفكیر اإلیجابي-اإلبداع والشعور اإلبداعي)

رمضان
0-68-590-9957-978األكادیمیون2018

د/ محمود رمضان استراتیجیات الحمالت اإلعالمیة الموجھة
اب د

مؤسسة شباب 2019
الجامعة

استراتیجیات تدریس العاطفة االجتماعیة والذكاء 
د. خ شوا االجتماعي

عالم الكتب 2018
8-91-631-9957-978الحدیث

د جاسم استراتیجیات وطرائق تدریس حدیثة في الجغرافیا ا.د.سع
االسدي

6-949-24-9957-978صفاء2019

استراتیجیة الفھم : األسس النماذج
ة محمد د. سام

كنوز المعرفة 2015
9789957743475-األردن

استراتیجیة عالج االضطرابات اللغویة لذوي االعاقات
دمحمد االمام

الوراق2018

دار البركة2018دمحمد حرباستشراق المستقبل وتفكیر وذكاء الطفل

اء حس استیراتیجیات الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة د/ لم
د ع

مؤسسة شباب 2019
1-342-212-977-978الجامعة

د أسس اإلنتاج الفكري للمكتبات د.نور محمود الس
محمد

2017
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777354622

اسس التنمیة المھنیة لمعلمي ذوي االحتیاجات الخاصة 
في  ضوء االتجاھات العالمیة ا

صالح الدين حسن 
مصط  حمدان

9789957643263المسیرة2018

م اسھامات علماء المسلمین في تربیة الطفل س سحر توفيق 
له 9789957069551المسیرة2019وزم

مةاشكاالت الفقر- دراسة قیاسیة -الجزائر انموذجا 2-15-622-9957-978الرایة2017د. حا فط
اشكالیة البیئة في المجتمع العربي بین الممارسة و 

التنظیر
سة فاطمة  س د, 

راء و آخرون الز
1-47-691-9931-978ألفا دوك2019

إشكالیة الحق في االتصال والحقوق االتصالیة في 
التشریعات اإلعالمیة الجزائریة

رة  د. فاطمة الز
قرموش

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-341-8

سة فاطمة إشكالیة العنف في المجتمع العربي س د.
راء 9-25-691-9931-978ألفا دوك2019الز

الجنادریة2018دوائل التلاصول التربیة االداریة
اضطراب طیف التوحد االسس والخصائص 

واالستراتیجیات الفاعلة
E. Amanda 

Boutot
9789957921804الفكر2018

اضطراب ما بعد الضغوط الصدمیة والعنف لدى طلبة 
االعدادیة

ا.د.حسن حمود 
الفال 

9789957765569الرضوان2018

اضطرابات التواصل اللغوي وعالقتھا بالسلوك 
العدواني لدى األطفال الصم

(النظریة والتطبیق)

شام  الدكتور
اح 8-470-82-9957-978البدایة2019مصط مص

0-692-18-9957-978المناھج2019د. جابر ع الزع اضطرابات اللغة والكالم وفقا للمعاییر العالمیة

مال اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج د  سع
د  العزا دالحم 9789957067540المسیرة2018ع



اعتماد برامج التربیة الخاصة في ضوء المعاییر 
العربیة واالجنبیة

م  ت ابرا نهلة ب
الس 

7-113-66-9957-978الحامد2019

إعالم الطفل العربي
د القادر وفاء ع

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-293-0

د اعالم المستھلك م الدرم ع ابرا
9-078-66-9957-978الحامد2019السالم

أعالم و رموز الصحافة و االعالم من التكرتیین خالل 
يالقرن العشرین م النا د.ابرا

7-03-691-9931-978ألفا دوك2019

ا.د.ر مصط اقتصاد المعلومات
ان 7-559-24-9957-978دار صفاء2014عل

ا اقتصادیات التربیة والتعلیم 6-48-617-9957-978دار الحامد2018مصط 

د. توفيق نور الدين اقتصادیات التعلیم
  8-20-590-9957-978األكادیمیون2018الجابري

ل اقتصادیات تكنولوجیا االتصاالت د.را مح
5-07-691-9931-978ألفا دوك2019الخفا 

ع االبداع واثره في ثقافة الطفل اثراء2019فاضل ال
االبستمولوجیا نظریات في تنمیة الفھم والمعتقدات 

درا المعرفیة فاطمة محمد ال
2-566-96-9957-978غیداء2019

ا حس االتجاھات الحدیثة في التدریس وتنمیة التفكیر ا.د.ناد
3-700-24-9957-978صفاء2019العفون

ل ع سعداالتجاھات الحدیثة في علم االجتماع دار المعرفة 2019اسماع
الجامعیة

االتصال االدارى وادارة المعرفة بالمكتبات ومرافق 
سالمعلومات م يو اد ابرا د/ ز

مؤسسة شباب 2019
6-350-212-977-978الجامعة

د االتصال التعلیمي اح ع م.د.ص
جاري 9789957608705المنھجیة2018الصمد ال

ة خال االتصال الدبلوماسي في ظل ثورة االتصال 0-071-66-9957-978الحامد2019نص
يواالتصال الدولي والھیمنة راء ث 1-69-484-9931-978ألفا دوك2017فاطمة الز

 facebook االتصال الرقمي واإلعالم الجدید موقع
يحنموذجا د. أمينة ن

9-541-96-9957-978غیداء2019

ا محمود االتصال فى الخدمة االجتماعیة د/ 
د الس

مؤسسة شباب 2019
0-349-212-977-978الجامعة

عدنان محمود حسن االتصال في االرشاد
ا  عودة  الط

9789957971250المسیرة2019

د االتصال و التنمیة ج 1 دار النھضة 2010 ع
9786144023204العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 10 دار النھضة 2014 ع
9786144028360العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 11 دار النھضة 2014 ع
9786144028483العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 12 دار النھضة 2014 ع
9772409707002العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 2 دار النھضة 2011 ع
9786744023901العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 3 دار النھضة 2011 ع
9786144024386العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 4 دار النھضة 2012 ع
9786144024713العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 5 دار النھضة 2012 ع
9786144025451العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 6 دار النھضة 2012 ع
9786144025536العربیة-لبنان



د االتصال و التنمیة ج 7 دار النھضة 2013 ع
9786144027844العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 8 دار النھضة 2013 ع
9786144027998العربیة-لبنان

د االتصال و التنمیة ج 9 دار النھضة 2013 ع
9786144027844العربیة-لبنان

د.جالل خالد بن االتصال واالرشاد المھني
6-011-66-9957-978الحامد2019واري

دار النھضة 0ع محمد جعفراالجرام وسیاسة مكافحتھ
S-Iالعربیة-لبنان

ب أحمد لملوماالحتراق النفسي للمعلم مركز الكتاب 2018ز
4-268-35-9957-978األكادیمي

س االحصاء في العلوم االجتماعیة والسلوكیة الدكتور يو
9957634537دجلة2018حمادي ع 

ف احمد محمد االحصاء في العلوم السلوكیة والتربویة واالجتماعیة ا
مة ابو  حل

9789957680367المسیرة2018

ل بن حسن االختزال والتشفیر ا.د.ج
9789957593940المنھجیة2016الع 

االدارة االستراتیجیة للمكتبات
س م يو اد ابرا د/ ز

مؤسسة شباب 2019
0-349-212-977-978الجامعة

ا.د عمر أحمد االدارة الحدیثة للمكتبات ومراكز المعلومات
ي 3-656-24-9957-978دار صفاء2014م

978995746345كنوز المعرفة2007د.محمد حمداناإلدارة الصفیة
كاالدارة المدرسیة الحدیثة بین النظریة و التطبیق 9789957006723الشروق2017محمد يوسف الد

الجنادریة2018د قاسم الحر االدارة المدرسیة الفاعلة لمدرسة المستقبل

د االدارة واالشراف في التربیة الخاصة فوزة ع
9789957970413المسیرة2016الجالمدة

صفاء نواف ب اإلدارة والعالقات اإلنسانیة
7-804-32-9957-978دار الحامد2018حمدان

وك االذاعة المدرسیة د م السع
م 9789777351676الوفاء2015ابرا

عقوباإلذاعة المدرسیة 6-96-544-9957-978دار الرایة2018عز 

3-50-622-9957-978الرایة2019ممدوح رضا الجندياالذاعة والتلفزیون

ح االرشاد األسري حقیبة تدریبیة اس ن ا.م.ع
9729957608121المنھجیة2018الموسوي

ف االرشاد المدرسي داللط احمد ع
9789957065478المسیرة2019ابواسعد

 .Robert Kاالرشاد النفسي للعافیة والوقایة
Conyne20199789957921767الفكر

دار البركة2018دمحمد حرباالستراتیجیة الحدیثة لتعلیم القراءة والكتابة

دار النھضة 0محمود حس االسرة و مشكالتھا
S-Iالعربیة-لبنان

االسرة والصحة دراسة سوسیولوجیة انثروبولوجیة 
يلمرضى السرطان دة م ف

8-977-32-9957-978دار الحامد2018

1-40-579-9957-978دار الرایة2018ممدوح رضا الجندياالسرة والمجتمع

دى محمود االسرة وتربیة الطفل
9789957063870المسیرة2018الناشف

6-64-484-9931-978ألفا دوك2017أ. فدول سم االسرة ومشكلة العدوان
االسس العلمیة والعملیة لتكنولوجیا التعلیم مدخل 

متكامل
م  د الحل د.خالد ع

ابو جمال
7-875-32-9957-978دار الحامد2018

األسس العلمیة والعملیة لطرق وأسالیب 
التدریس...طبعة مزیدة

أ.د.مجدي محمود 
م وآخرون فه

9789777351782الوفاء2015

م الدبواالسالم وقضایا العصر دار المأمون2018برا



ز / االشراف التربوي في السیاسات التعلیمیة المعاصرة د.سا ح
ج د.محمد ب مف

9789957721664 زمزم2018

9789957003173الشروق2017حسن احمد الطعا االشراف التربوي مفاھیمھ اھدافھ اسسھ اسالیبھ

د االشھار االعالمي م الدرم ع ابرا
8-075-66-9957-978الحامد2019السالم

د اإلشھار اإلعالمي د.محمود ع الس
ل مكتبة الوفاء 2019ج

9789777535915القانونیة

حة غالب/د, االشھار االلكتروني(متطلباتھ-اشكالھ-اسالیبھ) د, صل
ة ا ع س ل ل

6-42-691-9931-978ألفا دوك2019

لاالعالم التربوي 9789957463724كنوز المعرفة2008د.  احمد اسماع

د. ع حجازي اإلعالم التطبیقى
م 5-552-96-9957-978غیداء2019إبرا

ل ع اإلعالم التنموي في الوطن العربي د.فاطمة ن
مكتبة الوفاء 2019سالم

9789777536264القانونیة

دالسالم شكركراإلعالم التوعوي: المفاھیم والمجاالت مركز الكتاب 2019أ . ع
0-323-35-9957-978االكادیمي

ةاالعالم الثقافي دة عق 1-63-691-9931-978ألفا دوك2019د.سع
9-67-691-9931-978ألفا دوك2019د.العر بوعمامةاالعالم الثقافي و الصناعات االبداعیة

ف اإلعالم الجدید بین التأصیل والتنظیر مرفت محمد 
عالم الكتب 2016العرضاوي

9789957709433الحیث

االعالم الجدید و المنظومة القیمیة-رؤى و رھانات 
د,العر بوعمامةمستقبلیة-

1-22-728-9931-978ألفا دوك2020

د االعالم الجدید والشباب العربي م الدرم ع ابرا
5-063-66-9957-978الحامد2019السالم

ف فه خوخهاالعالم الدولي والتحول الدیموقراطي دار المعرفة 2019ا
الجامعیة

3-56-691-9931-978ألفا دوك2019د. العر بوعمامةاالعالم الدیني
1-33-544-9957-978دار الرایة2018د. محمد ابو سمرةاإلعالم السیاسي

االعالم العربي و قضایا المجتمع الصحافة الجزائریة 
س مجا نموذجا اد د 

9789931484363ألفا دوك2017

6-68-691-9931-978ألفا دوك2019د.العر بوعمامةاالعالم القیمي بین التنظیر و الطرح االمبریقي
د احمداالعالم المتخصص اثراء/صفاء2019د.الس

االعالم المجتمعي
دالغفار د/ احمد ع

مؤسسة شباب 2018
الجامعھ

د مصط يوسف االعالم المعاصر و تحدیات العولمة
2-20-484-9931-978ألفا دوك2017ا 

ار محمداإلعالم و النخبة كو ج 9789957998110امجد2019د.ش
ة قوياالعالم والتعلیم في ضل ثورة االنترنت 9-11-544-9957-978دار الرایة2018د. بوحن

امل االعالم والتنمیة المستدامة د. سعد 
ري 5-076-66-9957-978الحامد2019الح

اإلعالم والسلطة والمجتمع
دالغفار د/ احمد ع

مؤسسة شباب 2018
-212-977-978الجامعھ

االعالم والعالقات العامة االسس واالخالقیات 
والنظریات الناظمة

د.محمود محمد 
خلوف / د.عماد أبو 

حسن
9-676-33-9957-978الوراق2019

امل اإلعالم والعولمة د. سعد 
ري 2-080-66-9957-978الحامد2019الح

ساالعالم والفساد االداري اد 2-62-484-9931-978ألفا دوك2017د. مجا 

د. ع حجازي اإلعالم والھویة العربیة
م 6-568-96-9957-978غیداء2019إبرا

اإلعالم ومواجھة اإلرھاب.. دلیل الممارسة المھنیة
دا مصط  د. 

العربي للنشر 2019
8-433-319-977-978والتوزیع



د شمس االعالم ووحدة االمة جهاد الس
2-077-66-9957-978الحامد2019الدين

االغتراب النفسي و احتمالیة االنتحار لدى الشباب
د لخ رش

5-81-691-9931-978ألفا دوك2019

االكتئاب والتمثیالت الثقافیة في المسار العالجي في 
درالجزائر بن احمد ق

0-40-617-9957-978دار الحامد2018

لةااللعاب التربویة وتقنیات انتاجھا 9789957066888المسیرة2019محمد محمود الح

محمد مصط االلعاب والتفكیر في الریاضیات
9789957064839المسیرة2019الع 

األمن الھویاتي في ظل تنوع الثقافي اللغوي في الوطن 
العربي

سة فاطمة  س د.
راء الز

3-27-691-9931-978ألفا دوك2019

د األمومة والطفولة د الحم سالم ع
ار 1-464-96-9957-978غیداء2018الج

د/ جودت ع االنتاج الفكرى للمكتبات كمصادر للمعلومات
محمد

مؤسسة شباب 2019
4-354-212-977-978الجامعة

االنترنت والنشر االلكتروني  الكتب االلكترونیة 
والدوریات االلكترونیة

غالب عوض 
سة النوا

7-658-24-9957-978دار صفاء2015

د السعدياالندماج االتصالي في االعالم الجدید 3-14-691-9931-978ألفا دوك2019د.م
735-9789923718ابن النفیس2019االنزیاح في السینما

االنساق االفتراضیة الجدیدة -مدخل سوسیولوجي-
د.العر بوعمامة

7-16-691-9931-978ألفا دوك2019

391-9789923718ابن النفیس2019حس رضا حس االنساق المضمرة في الخطاب الدرامي النسوي
9786144360682زین الحقوقیة2015حس الحاج حسناالنسان بین التربیة والدین

د الدبو االنسان والبیئة دار المأمون2018ع
االنشطة التفاعلیة 22 نشاط ممتع تفاعلي لتعلیم ابنائنا 

نانبطریقة مرحة ممتعة ومحفزة سارة سالم الحص
3-108-66-9957-978الحامد2019

د/ محمد الب االنشطة المكتبیة وطرق دعمھا
احمد

مؤسسة شباب 2019
8-343-212-977-978الجامعة

دار النھضة 2013خالد غزالاالنفجار السكاني في العالم العربي
9786144027851العربیة-لبنان

9789957950231االیام2015د. شو حمادالباراسیكولوجیا في فضاء العقل ( ملون )

الببلیوجرافیا والببلیوجرافیات أم الوراقة والوراقیات 
ضرورة عصریة مع ثورة المعلومات مرشد عمل,

ا محمد د. 
1-145-308-977العلم واالیمان2014

البحث العلمي والثورة الرقمیة تحدیات األصالة 
والمعاصرة: المؤتمر العلمي الدولي األول

النا : مؤسسة 
ــع الوراق ل والتوز

9-663-33-9957-978الوراق2019

ان البرامج التعلیمیة والتأھیلیة في المؤسسات اإلصالحیة د. سعود بن ضح
ان الضح

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960853475

ر البرامج التوعویة العربیة في مجاالت الحمایة المدنیة ب زا أ.د. الغ
ل إسماع

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

الضغوط النفسیة

البرمجة اللغویة العصبیة واألدراك البصري لألطفال
محمود جمال

322_9789923718ابن النفیس2019

البیانات الضخمة Big Data أساسیات واستخدامات 
لقاتعاریف ومكونات وأنواع د.منال ال

دار التعلیم 2019
4-277-733-977-978الجامعي

البیداجوجیا النقدیة لما بعد الحداثة واثرھا على تطویر 
اظم محمدعملیات التعلیم وتعلم التربیة الفنیة د.جواد 

4-80-608-9957-978دار المنھجیة2018

البیداغوجیا الفارقیة (مستحدث تربوي یعالج الفروق 
الفردیة بین المتعلمین)

اشم  أ.د حس 
الفت 

9957634384دجلة2018

د زغ التأھیل المھني لذوي االحتیاجات الخاصة د حم 8-754-22-9957-978أسامة2018د. رش



ظ التحالفات اإلستیراتیجیة بین مؤسسات المعلومات د الحف رؤوف ع
الل

7-306-50-9778-978دار الجوھرة2014

التحدیات االجتماعیة التي تواجھ الصناعة والتصنیع 
في العراق

س  ا احمد يو د.
ادي الع

9-385-96-9957-978غیداء2018

ابنةالتخطیط التربوي المعاصر 9789957970307المسیرة2019صالح احمد ع

جمال محمد التدخل المبكر التربیة الخاصة في الطفولة المبكرة
ب الخط

9789957070076الفكر2018

التدریب اإلداري واألمني - رؤیة معاصرة للقرن 
الحادي والعشرین

أ. د. عامر خض 
ب  ال

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9786038006160

التدریب األمني العربي واقعة وآفاق تطویره - دراسة 
تحلیلیة للتجارب واالتجاھات

أ.د. عامر خض 
ب  د ال حم

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960999050

م الحس التدریب التعاوني ورفع كفاءة العمل 9789957454753دیبونو2015 ابرا
9-54-697-9957-978یافا2019د.مهدي العل التدریب القیمي ومقاالت اخرى

التدریب في اثناء الخدمة وفقا للتربیة من اجل التربیة 
المستدامة

ة حس  ا.د.ناد
العفون

2-92-616-9957-978دار صفاء2018

س  التدریس - مداخلة - نماذجة - استراتیجیاتة د بن خم ع
دي 9789957971182المسیرة2018امبوسع

ا.د.ق محمد التدریس مھاراتھ واستراتیجیاتھ
7-662-76-9957-978الرضوان2019السامرا 

د التدریس وفلسفتھ التربویة في الكون الجامعي ا.د.محمد حم
9-543-76-9957-978دار الرضوان2018المسعودي

د الرحمن محمد التربیة االبداعیة في التعلم العربي ع
سوي الع

دار النھضة 
9953445214العربیة-لبنان

9789957127848الیازوري2016أما غازي جرارالتربیة االنسانیة و األخالقیة
اللالتربیة البیئیة في المناھج التعلیمیة 5-092-66-9957-978الحامد2019د.بوترعه 

التربیة البیئیة في منظور تربوي ثقافي اجتماعي 
سیاسي

ز  د الع د. ص ع
ات الب

9789957584832امجد2015

أسماء را خنفر/ التربیة البیئیة و الوعي البیئي
د را خنفر 0-960-32-9957-978دار الحامد2018عا

التربیة الجنسیة والفضائیات .. وأثرھا على الشباب
د.غادة نصار

العربي للنشر 2018
6-309-319-977-978والتوزیع

رالتربیة الخاصة في األردن ل الغ 9789957004224الشروق2010د. أحمد نا

ف طارق التربیة الخاصة لبطیئي التعلم ا.م.س
ساوي 9-93-616-9957-978دار صفاء2018الع

التربیة الصحیة
ان محمد احمد شع

2011
مركز 

االسكندریة 
للكتاب

9789773883149

ادي كطفان التربیة العملیة وافاق التدریس الناجح ا.د.
د 0-176-77-9774-978المنھجیة2019الع

الكتاب 2015محمد عودةالتربیة المھنیة في عصر متجدد كتاب مرجعي
الجامعي

9789957744397كنوز المعرفة2015د. ماجد حربالتربیة النقدیة

ز الترویح وتعدیل سلوك أطفال الشوارع د الع مان ع د.ا
اب د الو 9789777351447الوفاء2015ع

دي التسامح االجتماعي وفقا لمستویات الذكاء الثقافي جاسم محمد ع
9789931484134ألفا دوك2016الساري

م التسویق االعالمي كمدخل لسایسلوجیة الجمھور أ.د.يوسف حج
الطائ

2019
المكتب 
الجامعي 
الحدیث



-Marketing &E التسویق والتجارة االلكترونیة
Commerce مفاھیم فى التسویق - تكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت - االنترنت والبرید 
االلكترونى - التسویق والتجارة االلكترونیة

لقا د.منال ال

دار التعلیم 2019
الجامعي

978-977-733-254-5 / 9432

ر التشخیص النفسي د. أحمد الغ
اثراء2019واخرون

التصمیم التعلیمي، النماذج والبرامج التطبیقیة
د  أ.د منصور ع

المنعم، د. حمدي 
احمد

9-61-622-9957-978الرایة2019

د الجواد التصنیف العشري دیوي ط 23 محمد ع
6-51-6348-977-978العلم واالیمان2017ف

د التصنیفات العالمیة للجامعات ..نماذج نظریة وتطبیقیة سماح محمد س
احمد

العربي للنشر 2018
2-381-319-977-978والتوزیع

التطبیقات والمنصات السحابیة: حلول تعلیمیة 
(ممارسات عملیة في تطبیقات التعلم النقال والواقع 

المعزز والمنصات السحابیة)
رم فت  د. أ

مصط 
4-684-33-9957-978الوراق2019

التطور االجتماعي االقتصادي للبناء السیاسي العربي 
(الكتاب 1): من عصر الكولونیالیة إلى عصر النفط

عجة فت محمد ال
دار النھضة 0

9789959224279العربیة-لبنان

التطور االجتماعي االقتصادي للبناء السیاسي العربي 
عجة(الكتاب 2):مأزق التخلّف والتبعیة فت محمد ال

دار النھضة 0
9789959224255العربیة-لبنان

التطور االجتماعي االقتصادي للبناء السیاسي العربي 
(الكتاب 3): من أوھام التحدیث والعصرنة إلى 

عجةالتھمیش اإلقتصادي فت محمد ال
دار النھضة 0

9789959224262العربیة-لبنان

در حاتم التعلم االلكتروني في المؤسسات التعلیمیة ا.م.د.ح
5-59-616-9957-978دار صفاء2018العجرش

التعلم البنائى والمفاھیم النحویة ( نماذج تطبیقیة )
ة محمد محمود سام

دار الكتاب 2015
9786148000461الجامعي

د زد التعلم الحركي دة ع ا.د.نا
3-95-616-9957-978دار صفاء2018الدل 

التعلم المزیج في تدریب وكفایات مھنة المعلمین 
وضمان الجودة

د  اء ع ا.م.د.ض
العرنو 

1-57-616-9957-978دار صفاء2018

ديرالتعلم النشط مان محمد  9789957064471المسیرة2018ك

د. جودت احمد التعلم النشط بین النظریة والتطبیق االصدار الثاني
سعادة وزمالؤە

9789957002586دار الشروق2018

د فرغ التعلم النشط والتفكیر االبتكاري 0-455-33-9957-978دار الوراق2015د. اما س
9789957463984كنوز المعرفة2009د. أمل التلالتعلم والتعلیم

التعلیم العالي في الوطن العربي في ضوء التحدیات 
والتحوالت العالمیة: مؤتمر دولي محكم

النا : مؤسسة 
ــع الوراق ل والتوز

8-0-9736-9923-978الوراق2019

د الرحمن التعلیم المستمر بین النظیة والتطبیق ا.د.ع
3-66-616-9957-978دار صفاء2018الشاعر

د صالحالتعلیم في الوطن العربي قضایا واشكاالت 1-656-33-9957-978الوراق2019محمد الس
التعلیم في الوطن العربي نحو نظام تعلیمي متمیز: 

مؤتمر العلمي محكم
النا : مؤسسة 

ــع الوراق ل والتوز
1-685-33-9957-978الوراق2019

التعلیم والتدریب في التسعینات متطلبات 
واستراتیجیات الدول النامیة

د الصمد قائد  ع
ي االغ

دار النھضة 0
S-Iالعربیة-لبنان

له Judy Duffyالتعلیم والتعلم باستخدام التكنولوجیا 9789957921750الفكر2018وزم

التعلیم والسالمة المروریة ج1
ة ف الع ة نا م اد أ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960592657



التعلیم والسالمة المروریة ج2
ة ف الع ة نا م اد أ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960592657

التغطیة االستقصائیة في الصحف اإللكترونیة
الة حمدي حسن د. 

العربي للنشر 2019
1-548-319-978977والتوزیع

مالتغیرات والبلوغ دلیل المراھقین م سل دار النھضة 0م
S-Iالعربیة-لبنان

الدكتور محمد التفاعالت االجتماعیة
امطوش

9789957562526االبتكار2018

د القادر التفكیر االبداعي ى ع
9789957914240دار وائل2018العروا 

التفكیر العلمي - رؤیة تطبیقیة ( ملون )

د.م. محمد عمر 
العالونة + د. محمد 
د محمد قرعان +  ع

ف محمد  د. أ
وم خ

954376-9957-978األیام2018

9789957579999الرایة2016حمدي احمد محمودالتفكیر العلمي وتطبیقاتھ التربویة

التقنیات الحدیثة وأثرھا فى المكتبات
س م يو اد ابرا د/ ز

مؤسسة شباب 2019
3-351-212-977-978الجامعة

فاروق فارع الروسان  التقویم في التربیة الخاصة
له 9783357062897المسیرة2016وزم

د النا التقویم في الخدمة اإلجتماعیة أ.د.ع
ل عوض أحمد ج

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789777536370

 sue c. worthanالتقییم في تعلیم الطفولة المبكرة
له 9789957921842الفكر2018وزم

9789957463052كنوز المعرفة2007أمل  شحادةالتكنولوجیا التعلیمیة
التكوین المھني و األخالقي للصحفیین و ممارسي 

د,العر بوعمامةاالتصال
4-34-728-9931-978ألفا دوك2020

د التنمیة اإلجتماعیة في إطار مھنة الخدمة اإلجتماعیة أ.د.رشاد أحمد ع
ف اللط

9789777354561دار الوفاء2018

التنمیة اللغویة للطفل في السنوات المبكرة الحضانة 
وریاض االطفال

د . ل رزاق غ 
ان م الد ك

9957717681دجلة2018

التنمیة المھنیة لمعلمى التعلیم الصناعى
د ع د.عادل س

2012

المجموعة 
العربیة 

للتدریب و 
النشر

S-I

التنیمة المستدامة وتطبیقاتھا التربویة
را  د. معجب الز

كنوز المعرفة 2016
9789957745745-األردن

التھیئة الحضریة في المدن الجزائریة -دراسة حالة 
مدینة قسنطینة

س  اد د 
ف  مجا /دعاس س

الدين
9789931484394ألفا دوك2017

د / احمد بن مو التوافق الزواجي والمرونة االسریة
9-91-618-9957-978دار شھرزاد2018حنتول واخرون

د الرحمن محمد التوجیھ واالرشاد االسالمي والعلمي ع
سوي دار النھضة 0الع

S-Iالعربیة-لبنان

9-983-32-9957-978دار الحامد2018سا الختتاتنةالتوجیھ واالرشاد النفسي
9789957334086دار الوراق2014محمد التم التوحد وقایة أم عالج

الجدید في صحافة الویب 2.0 استخدامات األدوات 
ةالرقمیة والمنصات التفاعلیة د.صالح فالق ش

2-71-637-9957-978االكادیمیون2019

الجریمة االلكترونیة و أثرھا على الفرد و المجتمع-
دراسة سوسیولوجیة-

سة فاطمة  س د,
راء الز

0-60-691-9931-978ألفا دوك2019



ر الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعیة ا.د.سوسن شا
د 6-879-24-9957-978دار صفاء2018مج

ل بن حسن الحاسب والمعلومات ا.د.ج
7-95-593-9957-978دار المنھجیة2016الع 

الحامد2018دمحمد المجا الحاسوب التعلیمي

الحلول العلمیة والعملیة لمكافحة ازدحام المدن
ة ف الع ة نا م اد أ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9786038006313

6-51-484-9931-978ألفا دوك2017د محمد رشكالحمالت اإلعالنیة

س / أ الحمالت االنتخابیة في االعالم-جریدة الخبر نموذجا اد د مجا 
ة ان غال غض

9789931484486ألفا دوك2017

ا الحوسبة السحابیة 4-655-33-9957-978الوراق2019د.أروى األر

د.احمد نافع الحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات,
9789957246785صفاء2015المدادحة

سهام راض صالح الخدمات المساندة في التربیة الخاصة
9789957643256المسیرة2018الخفش

الخدمة االجتماعیة :مفھوم شامل مقاالت ونصوص
ر خالد غالب طا

9-813-32-9957-978دار الحامد2018

د النا الخدمة اإلجتماعیة األسریة أ.د.ع
ل عوض أحمد ج

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789777358705

امل السو الخدمة االجتماعیة المعاصرة 4-96-449-9957-9978األكادیمیون2018إحسان 

الخدمة االجتماعیة في القوات المسلحة
د فه  أ.د. محمد س

2018
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774385955

د. انعام ايوب / الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي
ل ر جم 9-912-32-9957-978دار الحامد2018د.زا

الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي و رعایة 
الشباب

د  ف سنو ع
ف اللط

دار الوفاء2012

د/ احمد محمد الخدمة االجتماعیة ورعایة المعاقین
د الس

مؤسسة شباب 2019
3469-212-977-978الجامعة

الخصائص االجتماعیة والدیمغرافیة وعالقتھا بحقوق 
د. ع العكروفاالنجاب عند المرأة

952860-9957-978األیام2018

اء المو الخصائص المھنیة للقائم باالتصال في الصحافة 9789957998189امجد2019د.إ
د جو الخطاب االعالمي البریطاني سام وح 9789957998332امجد2019د.

الخطاب االعالمي في التلفزیون بین االیدیولوجیة و 
الموضوعیة

اجر أحسن  د.
لعرو 

5-65-691-9931-978ألفا دوك2019

الخطاب االعالمي والخطاب الدعائي رؤیة معاصرة
د الرزاق الدل -  ع

محمد صاحب 
سلطان

9789957562816االبتكار2018

الخطاب الدیني في وسائط االعالم-المضامین و الھویة-
د,العر بوعمامة

1-06-728-9931-978ألفا دوك2019

بالدعایة واالعالن في السینما والتلفزیون ******المجتمع2019أ.نجم شه

د. محمد مراد را الدماغ البشري وآلیة التعلم
ة 9789957026721مجدالوي2018نوا

الدماغ والعملیات العقلیة
امنة  د/اسماع 

د القادر    ع
أ/قشوش صابر

9789957126148الیازوري2015

الدوریات التقلیدیة وااللكترونیة في المكتبات ومراكز 
المعلومات

غالب عوض 
سة النوا

9789957246570صفاء2015

ل ابو الدیمقراطیة وفلسفة التربیة ا اسماع زك
عات 9789957075910الفكر2009الض

اطالذات والسلطة التنوع االجتماعي في المؤسسة المجتمع 2018د.ماجد الخ
العربي



رة خدرجالذاكرة البشریة اسرار وخفایا ملون 9789957579364الرایة2015د. ز

الذكاء االصطناعى صناعة المستقبل ( الحاسبات 
المتوازیة - التحكم االلى - البرمجة الوراثیة - لغة 

البرولوج - الخالیا العصبیة االصطناعیة
لقا د.منال ال

دار التعلیم 2019
8923 / 3-258-733-977-978الجامعي

د.سلوى مسعود الذكاء الوجداني و عالقتھ بالتوافق الزواجي
مركز الكتاب 2018الحطما 

9-263-35-9957-978األكادیمي

الرأي العام في الواقع االفتراضي .. وقوة التعبئة 
االفتراضیة

د. محمد مصط 
رفعت

العربي للنشر 2019
6-411-319-977-978والتوزیع

9789957998059امجد2019حازم جري الشمريالرأي العام و اإلعالم
ثالرسم الحر والزخرفة ******المجتمع2019خلود غ

سةالرسم الحر والزخرفة والخطوط ******المجتمع2019م.محمد الدرا

سهاد حمدان الرسوم التوضیحیة الیدویة وتقنیاتھا
دان 9-02-524-9957-978المجتمع2019حم

الرعایة االجتماعیة والنفسیة للمسنین
د فه  محمد س

2012
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

S-I

مان ع الدل الرعایة والخدمة االجتماعیة:المجاالت ،االدارة 6-814-32-9957-978دار الحامد2018سل

د الرحمن أحمد الریادة والعمل التطوعي ع
ف 9789957650544المعتز2019س

ةالزعامة النسویة في المخیال االجتماعي 7-974-32-9957-978دار الحامد2018مناد سم

د السلم االجتماعي سماحة الس
حس الصدر

2018
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-

السلوك اإلجتماعي لعمال الصناعة أسس وتحلیالت 
نظریة مع دراسة میدانیة

د  د المنعم ع د.ع
ال 

2018
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777356510

0دار وائل2018رنا احمد جمالالسلوكیات السلبیة
8-894-32-9957-978دار الحامد2018مهدي قادرالسیاسة االجتماعیة

م السیبرنتیكا والمسرح د. مصعب ابرا
9-655-76-9957-978الرضوان2019الطا 

د محمدالسیكوباتیة ( المشكلة والحل ) جدید م الس 9789957123819الیازوري2011ابرا

دار البركة2018دمحمد حربالسیكولوجیة المتطولرة في اللعب وتربیة الطفل

د. صفاء علم الدين السیناریو السینمائى والدراما االذاعیة
د الجواد دار العالم 2019ع

4-210-495-977-978العربي

الشائعات وشبكات التواصل االجتماعي المخاطر 
أ.د. وديع العزعزيوسبل المواجھة

0-112-66-9957-978الحامد2019

الشباب واالنترنت دراسة في العادات واالنماط ، 
اس قرنا الدوافع والتأثیرات د. 

950811-9957-978األیام2016

الشبكات االجتماعیة وتاثیرھا فى المعرفة البشریة - 
د. محمود طارقالنظریة والتطبیق

2017
دار الفجر 

للنشر 
والتوزیع

9789773583613

الشخصیة والفروق الفردیة
Tomas 

Chamorro-
Premuzic

9789957921798الفكر2018

د.عماد محمد الشعوبیة اسبابھا ومخاطرھا
ظ 2-76-616-9957-978دار صفاء2018الحف

ة بورقعةالصحافة االلكترونیة -الجزائر انموذجا- 3-94-484-9931-978ألفا دوك2018سم

الصحافة االلكترونیة بین التحریر،التصمیم و التفاعلیة
د شهيناز لع

0-99-691-9931-978ألفا دوك2019

الصحافة الرقمیة تطبیقات في التفاعلیة -الجزائر 
ة بورقعةانموذجا- سم

6-93-484-9931-978ألفا دوك2018

3-43-691-9931-978ألفا دوك2019د,العر بوعمامةالصحافة الساخرة في الوطن العربي
م الوزانالصحافة و العالقة مع الدول االقلیمیة و الجوار د ال 9789957998226امجد2019د.ع



الصحافة والعنف الصحافة المكتوبة وظاھرة العنف 
أ.د. صفوان حسي في الجزائر

9789957747657كنوز2019

دي الصنمیة و عالقتھا باالغتراب و األفكار الالعقالنیة جاسم محمد ع
الساري

9789931484141ألفا دوك2016

ان الحراحشةالضبط االجتماعي واالنحراف 5-01-622-9957-978دار الرایة2018د را

ان الضبط اآللي المروري ودوره في الحد من المخالفات د. ع بن ض
دي الرش

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9786038006122

ريع شفيق لط الضغوط النفسیة واستراتیجیات التعامل معھا
9789957971298المسیرة2019عط 

اتالطبقة االجتماعیة الوسطى عي 7-70-484-9931-978ألفا دوك2017د.ادرس بول
مركز یزید2018دنواف سمارةالطرائق واالسالیب في تدریس العلوم

ع الطفل والھویة الثقافیة اثراء2019فاضل ال
الطقوس االجتماعیة -الھویة والتعلیم األدائي في 

الجماعات
ترجمة د. موفق ع 

السقار
6-645-18-9957-978المناھج2018

مركز الكتاب 2018د. فاطمة مسعودالطموح األكادیمي والثقة بالنفس
1-256-35-9957-978األكادیمي

العائد اإلجتماعي للبرامج والمشروعات اإلجتماعیة
د.مخلص رمضان 

ليح , د. أحمد أحمد 
نعمان عبود

2018
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777356756

العدالة االجتماعیة والنماذج التنمویة: مع اھتمام خاص 
بحالة مصر وثورتھا

سوي م الع إبرا

2014

المركز 
العربي 
لالبحاث 
ودراسة 
السیاسات

9789953029795

994-32-9957-978دار الحامد2018حازم مطرالعدالة والسیاسة االجتماعیة

العقل العربي: منظور تفكیكي نقدي ومدخل مستقبلي  
نحو روضة التنویر

الد مفتاح  د. م
م  الحرا و د. إبرا

ضا  د الب سع
9789957596354الوراق2015

العالج االسري من منظور الخدمة االجتماعیة
حمدي محمد 

م  منصور  ابرا
له وزم

9789957971267المسیرة2018

العالج السلوكي المعرفي دراسة تطبیقیة في التاھیل 
النفسي و االجتماعي لدى المرضى المصابین بالفصام 

المتبقي

اظم  ا.د محمود 
محمود التم د. 

م د ال ر ع وفاء شا

9957718121دجلة2018

العالج المعرفي السلوكي وأسالیب مواجھة الضغوط 
د. من العزازيالنفسیة

4-697-33-9957-978الوراق2019

سويالعالج النفسي د الرحمن ع ع
دار النھضة 
S-Iالعربیة-لبنان

عالعالج النفسي ومراحل النمو د ابوزع 9789957721589زمزم2018أ. ع
ا العالقات العامة 5-866-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط 

د الرزاق العالقات العامة بین الفكر والممارسة الدكتور ع
9789957688219االبتكار2018الدل 

د الرزاق العالقات العامة في المؤسسات والشركات المختلفة الدكتور ع
الدل 

9789957688202االبتكار2018

العالقات العامة في المؤسسة الجامعیة-بین النظریة و 
د,عذراء عيواجالتطبیق-

5-87-484-9931-978ألفا دوك2018

العلوم االنسانیة والتحدیات العالمیة المعاصرة - 
دالحقالمؤتمر الدولي الرابع ة ع د. ز

كنوز المعرفة 2017
9789957746650-األردن

العمل اإلعالمي األمني: المشكالت والحلول
ة ف الع ة نا م اد أ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960945675

د زد العملیات العقلیة والتعلم الحركي دة ع ا.د.نا
9-56-608-9957-978دار المنھجیة2018الدل 



العنف اإلعالمي.. سیكولوجیة العدوان نفسیًا واجتماعیًا
د. غادة ممدوح

العربي للنشر 2019
7-456-319-977-978والتوزیع

العنف داخل مراكز اإلصالح والتأھیل - أسبابھ 
وأنماطھ

د  د. عمر ع
رة ارك الزوا الم

0-692-32-9957-978دار الحامد2018

ف أبو العنف ضد الزوجات األسباب – وطرق المواجھة د.جمال م
العزم الجد

2019
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774386766

العنف في الخطاب االعالمي بین التصعید والتكریس 
للحوار: المؤتمر الدولي األول

النا : مؤسسة 
ــع الوراق ل والتوز

1-643-33-9957-978الوراق2019

العنف في وسائل االتصال المرئیة وعالقتھ بجنوح 
االحداث

م   د. وعد ابرا
ل األم  خل

9789957555863غیداء2013

1-169-83-9957-978المجتمع2019احمد المدادحةالعولمة المكتبیة وبرامجھا الحدیثة

صل عثمانالغداء و الجنس 9789957521219دار المستقبل2012محمد ف

S-Iالكندي2014جهاد عالونهالفردیة والجماعیة في ضوء التطور
الفرضیات التصمیمیة المستقبلیة في ضوء الحاجات 

س وا محمداالنسانیة المعاص د. ق
9789957026523مجدالوي2018

د الرحمن الفقر والجنس ع
سوي دار النھضة 2007الع

9789953470498العربیة-لبنان

ارة الفلسفة التربویة والنص المسرحي اظم ج د.
ي 3-561-76-9957-978دار الرضوان2018الحم

ا.د.ر مصط الفھرسة المقروءة الیاًً◌ (مارك21)
ان 5-652-24-9957-978دار صفاء2014عل

اثراء2019د.احمد المدادحةالفھرسة الموضوعیة والتكشیف
اسالفھرسة الوصفیة والموضوعیة في المكتبات ا الد 8-648-24-9957-978دار صفاء2014ر

القاموس الشامل لمصطلحات العلوم االجتماعیة 
حازم مطرواالنسانیة

3-844-32-9957-978دار الحامد2018

دالقدرات العقلیة الجنادریة2018دم سع

القدرة المؤسسیة لتحقیق متطلبات الرعایة الشاملة 
د/ محمد حس للموھوبین المودعیین بالمؤسسات االیوائیة

محمد الجمل
مؤسسة شباب 2019

7-356-212-977-978الجامعة

كر كرانالقراءة السریعة مان  1-54-622-9957-978الرایة2019سل

د القضایا األخالقیة في األلفیة الثالثة آمال جمعة ع
دار الكتاب 2015الفتاح

9786148000553الجامعي

القضایا العامة في المواقع والمنتدیات االلكترونیة 
د. فاطمة فايز قطبالشبابیة

9-631-18-9957-978المناھج2018

القنوات العربیة و تشكیل الصورة و االتجاه التلفزیون 
س مجا الجزائري نموذجا اد د 

9789931484370ألفا دوك2017

القوة والممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في 
المنظمات

د الفتاح  د. أحمد ع
نا 

2018
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774386259

اس مراد القومیة واالمة .. مدخل الي الفكر  السیاسي القومي د.ع ع
اض د.عامر حسن ف

العربي للنشر 2018
2-352-319-977-978والتوزیع

القیادة األكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي: بحوث 
رودراسات علمیة محكمة ع نا آل زا

5-811-32-9957-978دار الحامد2018

القیادة التبادلیة والتحویلیة والرضا الوظیفي
د. عثمان محادين

كنوز المعرفة 2016
9789957743673-األردن

الجنادریة2018د قاسم الحر القیادة التربویة الحدیثة

د.محمد احمد عقلة القیادة التربویة في الفكر االسالمي (علم سلوك موقف)
ب مصط 

1-781-32-9957-978دار الحامد2018

القیادة في المكتبات ومراكز المعلومات مبادئ ومفاھیم
س د االزق يو ا.د.ع

7-997-24-9957-978دار صفاء2016



صالح الدين محمود القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة
9789957062225المسیرة2019عالم

د  الصماديالقیاس والتقویم النفسي التربوي مركز یزید2018د ع
الجنادریة2018داحمد النورالقیاس والتقویم في الربیة وعلم النفس

القیم االخالقیة في المجتمع العربي ( بین النظریة 
والممارسة ) جزء : 1

احث  مجموعة 
سيق د.  جمع وت

سة  س فاطمة 
راء الز

9789957955649األیام2019

القیم االخالقیة في المجتمع العربي ( بین النظریة 
والممارسة ) جزء : 2

احث  مجموعة 
سيق د.  جمع وت

سة  س فاطمة 
راء الز

9789957955656األیام2019

القیم االخالقیة في المجتمع العربي ( بین النظریة 
والممارسة ) جزء : 3

احث  مجموعة 
سيق د.  جمع وت

سة  س فاطمة 
راء الز

9789957955663األیام2019

سالكتابة لالذاعة والتلفزیون اد 9-63-484-9931-978ألفا دوك2017د. مجا 
الكشافات والمستخلصات وعالقتھا بالمكانز 

ا محمدوالببلیوجرافیات د. 
6-419-308-977-978العلم واالیمان2017

مان الكفاءة الداخلیة - لمراكز التدریب المھني س بن سل خم
ندي دار الكتاب 2015ال

9786148000904الجامعي

الكوارث في العالم العربي االستعداد والمواجھة 
والوقایة

أ. د. عادل رف 
عوض

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960725710

سة فاطمة اللغة و المجتمع-واقع و آفاق- س
راء و آخرون 8-80-691-9931-978ألفا دوك2019الز

المتطلبات المھنیة واألسریة لبعض الفئات الخاصة 
د لتوافقھم في جماعات النشاط بالمؤسسات االجتماعیة من أحمد الس د.أ

محمد
2018

المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774386266

المتعلم االستراتیجي نشاطات تنمیة استراتیجات 
التواصل األكادیمي لمتعلمي اللغة العربیة غیر 

دالناطقین بھا د. اسامة ز الس
كنوز المعرفة 2016

9789957745141-األردن

المجتمع التعلیمي والدیني والحضري الجزائري 
ودعائم الھویة

د. جمال بن عمار 
األحمر

955090-9957-978األیام2018

المجتمع المدني الجزائري واشكالیة تأسیس ثقافة 
المواطنة

د سم + أ.د.  د. ق
ع سموك

953980-9957-978األیام2018

المجتمع المدني المغاربي
ة قوي- بوجن

 - ب بن نا بوط
ة العواودي

4-81-579-9957-978دار الرایة2018

المجتمع المدني في سوسیولوجیا التنظیم ومنطق 
إدرس الدر الحكامة

عالم الكتب 2019
6-024-14-9923-978الحدیث

اتالمجتمع المدني و السلطة عي 2-08-691-9931-978ألفا دوك2019د.احالم بول
من سعديالمخططات التنفیذیة ******المجتمع2019ا

المدخل الى اضطراب التوحد المفاھیم االساسة وطرق 
د الزارعالتدخل ف عا نا

9789957077464الفكر2018

المدخل الى االعالم التربوي الجدید
ا  مصط يوسف 

9789957562717االبتكار2018

ا.م.د.سلوان فوزي المدخل الى االنثروبولوجیا الثقافیة
دي 0-46-608-9957-978دار المنھجیة2018العب

المدخل إلى التربیة الخاصة لألطفال ذوي الحاجات 
د حس العزةالخاصة د.سع

9789957168643الثقافة2014

فه الغزوي ومعن المدخل إلى علم االجتماع  االصدار الرابع
ل 9789957002414دار الشروق2018خل

6-76-449-9957-978األكادیمیون2018مصط ع اللحامالمدخل إلى علم المكتبات ومصادر المعلومات



المدخل الى مناھج ریاض االطفال بین الواقع والرؤیة
ون، رضا  محمد ال

د  ة، ع المواض
السالم الجعافرة

9786144027943وائل2015

المدرسة المجتمعیة - تعاون وشراكة حقیقیة
د. محمد عاشور

كنوز المعرفة 2013
9789957742560-األردن

ةالمدونات االلكترونیة و الرأي العام 0-73-691-9931-978ألفا دوك2019حنون نز
المدینة العربیة تطور في المشكالت وتراجع في 

محمد العج الخدمات
9789957026479مجدالوي2018

سعاد يوسف نور المراة العربیة في البرلمان التمكین الجنساني
دار النھضة 0الدين

9789953458205العربیة-لبنان

0-44-691-9931-978ألفا دوك2019د. العر بوعمامةالمرأة و تكنولوجیا االتصال

ا.د.ر مصط المراجع والخدمات المرجعیة
ان 7-34-608-9957-978دار المنھجیة2017عل

المرونة النفسیة والجفاف العاطفي رؤیة تربویة نفسیة 
معاصرة

عة مانع  د. ر
الحمدا 

0-596-33-9957-978الوراق2018

اح المسرح التركي المعاصر د.عامر ص
8-652-76-9957-978الرضوان2019المرزوك

المسرح العربي "قضایا وتحلیل نصوص"
فة د.ع خل

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777536387

المسنین في االسرة الجزائریة ( الواقع والمأمول )
شام سبع د. 

9789957955519األیام2019

محمد محمود المشكالت االجتماعیة
له ري  وزم 9789957066284المسیرة2018الجو

المصادر االلكترونیة في المكتبات ومرافق المعلومات 
ب(الماھیة واألھمیة) ب بن الط د ز

9789931484561ألفا دوك2017

د. حس العزاوي المصداقیة في القنوات الفضائیة االخباریة
دي اد العب  2-482-82-9957-978البدایة2019/ا

مة + المعالجة العلمیة والفنیة للمخطوطات دي سل د. سع
الل 953812-9957-978األیام2018أ. حجاز 

مالمعجم العربي لتحدید المصطلحات النفسیة د الرح 8-753-32-9957-978دار الحامد2018ع ع
المعرفة وإدارتھا في مؤسسات التعلیم العالي:بحوث 

رودراسات علمیة محكمة ع نا آل زا
3-815-32-9957-978دار الحامد2018

المعرفة والتفكیر المعاصر(اكتسابھا-أنماطھا-تنمیتھا)
م الصفار رعد سل

0-55-590-9957-978األكادیمیون2018

المجتمع 2018زد عبويالمعلم المدرسي الناجح
العربي

المعلومات والمعرفة والتحدیات في المجتمع العربي 
المعاصر

أ . د  محمد فت 
د الهادي ع

2-653-45-9776-978دار المنھجیة2015

المقاربات الحدیثة للعالقات العامة في تشكیل 
االتجاھات

د,مالك 
موش محمد/د,مراد 

2-09-728-9931-978ألفا دوك2019

7-602-96-9957-978غیداء2019عثمان محمد الدل المقال الصحفي في الصحافة العربیة

ب محمد ام المقررات اإللكترونیة االحتواء والشمول الوراق2018ز

المكتبات االكادیمیة وحمایة حقوق الملكیة الفكریة فى 
سالبیئة التقلیدیة  والرقمیة م يو اد ابرا د/ ز

مؤسسة شباب 2019
8-343-212-977-978الجامعة

المكتبات االلكترونیة والرقمیة واثرھا الثقافى على 
سالمجتمع م يو اد ابرا د/ ز

مؤسسة شباب 2019
2-345-212-977-978الجامعة

ا.د.ر مصط المكتبات االلكترونیة والمكتبات الرقمیة
ان 7-546-24-9957-978دار صفاء2015عل

6-735-09-9957-978أزمنھ2018وسام \يوسف مصلحالمكتبات الحكومیة



د/ جودت ع المكتبات الرقمیة الحدیثة
محمد

مؤسسة شباب 2019
1-355-212-977-978الجامعة

ا.د.ر مصط المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات
ان 1-423-24-9957-978دار صفاء2014عل

ا.د.ر مصط المكتبات المدرسیة
ان 7-533-24-9957-978دار صفاء2014عل

5-187-83-9957-978المجتمع2019احمد المدادحةالمكتبات الوطنیة ودورھا في خدمة القراء
المكتبات والمعلومات والتوثیق الوصول الحر 

للمعلومات: المؤتمر العلمي المحكم
النا : مؤسسة 

ــع الوراق ل والتوز
5-687-33-9957-978الوراق2019

المكتبات ومنظومة التعلیم االلكترونى
س م يو اد ابرا د/ ز

مؤسسة شباب 2019
0-352-212-977-978الجامعة

د/ محمد الب المكتبات ومھارات العصر الرقمى
احمد

مؤسسة شباب 2019
6-334-212-977-978الجامعة

م محمد المكتبة العربیة بین القدیم والحدیث ا.د.ابرا
2-637-45-9776-978دار الجوھرة2015منصور

الممارسة المھنیة للخدمة اإلجتماعیة في منظمات 
تنظیم المجتمع

د  أ.د.رشاد أحمد ع
ف اللط

2018
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777534697

د المناھج البناء والتطویر اء ع ا.ض
5-933-24-9957-978صفاء2019العرنو 

المناھج التربویة الحدیثة -الجزء االول-
د, أمال مقدم/د, 

سة فاطمة  س
راء و آخرون الز

1-50-691-9931-978ألفا دوك2019

المناھج التربویة الحدیثة -الجزء الثاني-
د, أمال مقدم/د, 

سة فاطمة  س
راء و آخرون الز

8-51-691-9931-978ألفا دوك2019

المناھج التربویة بین االصالة والمعاصرة
د. سم الناشف

كنوز المعرفة 2012
9789957742423-األردن

المناھج الدراسیة في الكلیات األمنیة العربیة
اللواء د. محمد 

ي د.  األم ال
داينة اب ال ذ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960725772

الوراق2018دسعدون الساموكالمناھج المدرسیة بین التقلید والحداثة
المناھج في عالم تكنولوجي متغیر: المؤتمر العلمي 
العربي الثالث ألبحاث الموھبة والتفوق في الوطن 

العربي
النا : مؤسسة 

ــع الوراق ل والتوز
5-632-33-9957-978الوراق2019

5-04-687-9957-978دار صفاء2018رائد رمثان التم المناھج والكتب المدرسیة
المناھج وطرائق التدریس رؤیا معاصرة في التدریس 

العلوم
د المحسن  د.ايثار ع

ا  الم
7-26-687-9957-978صفاء2019

دار البركة2018دمحمد حربالمنحنى االستراتیجي لعلم النفس التربوي
المنظمة المتعلمة مدخل لتطویر الدور القیادي في 

المدارس
شمسة ع سعد 

األحمري
0-79-617-9957-978دار الحامد2018

د ابو رجب المنظور االستراتیجي لالعالم الدعوي محمدزا
9789957998011امجد2019التم 

د.محمد الط المنھاج التكاملي
3-058-38-9957-978جریر2018وآخر

المسیرة2018دراتب عاشورالمنھاج بنائھ تنظیمھ نظریاتھ
حريالمنھج التربوي اسسھ وتحلیلھ س  6-770-24-9957-978صفاء2019ا.د.م يو

جودت احمد سعادة المنھج المدرسي المعاصر
له 9789957074029الفكر2018وزم

المھارات االتصالیة واإلعالمیة لممارسي العالقات 
العامة

محمود شاف 
فرحات

9789957998301امجد2019

0-95-617-9957-978دار الحامد2018سا حمدان الزع المھارات الذاتیة واالجتماعیة



المھارات القرائیة والكتابیة طرائق تدریسھا 
واستراتیجیاتھا

راتب قاسم عاشور 
له وزم

9789957062699المسیرة2019

بالموجز في تاریخ الفن ******المجتمع2019نجم شه
المؤسسات العالمیة وطرق التصنیف في المؤسسات 

االكادیمیة
د القادر  عثمان ع

دات عب
7-058-66-9957-978الحامد2019

النشاط المدرسي ( مفھومھ وتنظیمھ وعالقتھ بالمنھج)
ل أ.د. فه مق

كنوز المعرفة 2012
978995774170-األردن

ا.د.ر مصط النشر االلكتروني
ان 8-552-24-9957-978دار صفاء2010عل

د.احمد نافع النشر االلكتروني وحمایة المعلومات
7-674-24-9957-978دار صفاء2014المدادحة

امل شا النشر التقلیدي واإللكترونى في العالم العربي ف  6-613-45-9776-978دار المنھجیة2014د.

ار النظریات اإلجتماعیة المعاصرة د الج أ.د.عمر ع
محمد أحمد

2019
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

النظریات السوسیولوجیة واالتجاه القیمي في االعالم-
د, العر بوعمامةاالسئلة النظریة و المعرفیة-

0-32-728-9931-978ألفا دوك2020

درالنظریات المعرفیة نماذجھا.استراتیجیاتھا ز ح د الع 1-52-608-9957-978دار المنھجیة2018ا.د.ع

د.سا عادل النفاذ الحر للمعلومات بالمكتبات والتغلب على معوقاتة
س احمد خم

2017
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777354455

مالنفس و القانون ان ابرا S-Iدار الكندي2014ر

د النماذج الحدیثة في المنھج والتدریس والتقویم ا.د.محمد حم
2-542-76-9957-978دار الرضوان2018المسعودي

د. حس محادين  أ. النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل
سة ب النوا اثراء2019أد

د الرحمن محمد النمو الروحي والخلقي ع
سوي الع

دار النھضة 
S-Iالعربیة-لبنان

الھجرة غیر شرعیة وانعكاساتھا على االمن القومي 
المغاربي-االبعاد االجتماعیة و االمنیة-

سة فاطمة  س د,
راء و آخرون الز

5-49-691-9931-978ألفا دوك2019

ان الھندسة اإللكترونیة للخدمات المروریة د. ع بن ض
دي الرش

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9786038006139

الھویة الثقافیة االمازیغیة في القنوات العربیة 
المتخصصة

س / أ  اد د مجا 
سارة مرازقة

9789931484479ألفا دوك2017

3-595-33-9957-978الوراق2018أ. د. محمد زرمانالھویة والمواطنة وھواجس العولمة

ا.د.صفا لط الوجیز عن فنون التصمیم الكرافیكي
8-32-687-9957-978صفاء2019األلو 

الوسائط المتعددة في الصحافة .. تصمیمھا وإنتاجھا
د. وسام محمد أحمد

العربي للنشر 2019
4-415-319-977-978والتوزیع

يالوسائل التعلیمیة واثرھا على التحصیل الدراسي 4-53-622-9957-978الرایة2019فاطمة قاسم الع

د. طه بن عثمان الوطن العربي: مقوماتھ ومشكالتھ
الفراء وآخرون

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960945644

ل بن حسن امن المعلومات ا.د.ج
1-68-593-9957-978دار المنھجیة2016الع 

دالفتاح ابومعالاناشید االطفال واغانیھم 9789957742539كنوز المعرفة2013د. ع

7-33-728-9931-978ألفا دوك2020د,العر بوعمامةأنثروبولوجیا االتصال-السیاقات و المفاھیم-

دالهادي اندماج الطالب  - مدخل لجودة نواتج التعلم محمد ع
دالسميع  ابو العال ع

9789957971274المسیرة2019

يأنسنة االعالم ( 970 صفحة ) 9789931484066ألفا دوك2015سهام الشج



أنشطة لغویة لتعلیم العربیة للناطقین بغیرھا  توظیف 
االلعاب اللغویة - المستوى المتوسط/ ملون

د. اسامة ز 
كنوز المعرفة 2016

9789957744076-األردن

امل , أنظمة األرشفة أ.د.أسامة 
أ.د.محمد الص 

2017
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777354578

د  بن أنظمة تحقیق الشخصیة - نشأة وتطویر د ع العق
محمد اليوسف

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960996202

انماط افادة الباحثین العرب فى مجال المكتبات 
ة محمد مظهروالمعلومات من المصادر االلكترونیة من

2018
دار الفجر 

للنشر 
والتوزیع

9789773583767

أنماط التخطیط العمراني وعالقتھا بالمخالفات 
ةالمروریة ف الع ة نا م اد أ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960996264

د انماط التعلم وتطبیقاتھ بین المعلم والمتعلم د.وسام صالح ع
4-650-76-9957-978الرضوان2019الحس 

أنماط التنمیة المعرفیة – المھاریة في القرن 21
ادي الفرا  أ.د. 

كنوز المعرفة 2011
9789957741402-األردن

د.جمال توفيق انواع المكتبات الحدیثة
1-01-449-9957-978األكادیمیون2018الع 

حريأوراق جامعیة ( اضمامات ) س  9789957821586دار البدایة2012م يو
2-700-32-9957-978دار الحامد2018إدرس بوسك اوروبا والھجرة (االسالم في أوروبا)

اتأي مستقبل للحركة العمالیة؟ عي 1-72-484-9931-978ألفا دوك2017ادرس بول

م عالء الدين أیدیولوجیة المواطنة إبرا
ف 0-445-96-9957-978غیداء2018ال

د الفتاح الخواجةبرامج االرشاد و العالج الجماعي 9789957521004دار البدایة2013ع

برامج اإلرشاد والتوجیھ لحمایة الشباب من التطرف 
الدیني

ادي  د.أسعد ع
مان، أ.د.حمدي  سل

د العال د  ع ع
2019

دار الوفاء 
لدنیا الطباعھ 

وانلشر
9789777358897

برنامج استراتیجیات التعلم النشط في بناء الشخصیة
د. منال حسن 

رمضان
 3-16-637-9957-978األكادیمیون2018

ا.د.عمر أحمد بناء االرقام وتحلیلھا في تصنیف دیوي العشري
ي 4-14-616-9957-978دار صفاء2017م

ل الجافبناء المجتمع عبر الزواج واالسرة الناجحة 9789957562304االبتكار2018ع اسماع

بناء المناھج وتطویرھا ومستجدات القرن الحادي 
والعشرین

د  أ.د منصور ع
المنعم، د. حمدي 

احمد
2-57-622-9957-978الرایة2019

د بیبلوغرافیا المكتبات د.نور محمود الس
محمد

2017
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777354462

تأثیر الصحافة اإللكترونیة الریاضیة على اتجاھات 
الشباب

يثم بهجت عمار  د.
أبو المجد

مكتبة الوفاء 2019
9789777358040القانونیة

تأثیر الفیس بوك على الطلبة الجامعیین من منظور 
جندري

ل  ا محمد اسماع
الهالالت

8-57-617-9957-978دار الحامد2018

تأثیر فضائیات الطفل على قیمھم االجتماعیة
م عمر  د. ابرا

اوي + أ.د. نور  ح
ا  الدين ج

950194-9957-978األیام2018

تأثیر ماوراء البیانات على كفاءة واسترجاع مقاالت 
ة محمد مظهرالدوریات االلكترونیة من

2018
دار الفجر 

للنشر 
والتوزیع

9789773583774

د. دينا حسن عوض تاریخ علم المكتبــــات
4-533-96-9957-978غیداء2019

ل دليوتاریخ وسائل اإلعالم واإلتصال 9789931484783ألفا دوك2018د. فض



تجدد الثقافة واإلعالم في اطار التربیة الحدیثة وتطور 
د.أبو المجد درغامالمناھج التعلیمیة

مكتبة الوفاء 2018
9789777534826القانونیة

اس أبو شامة تحدیات رجل األمن العربي د. ع
د المحمود ع

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960853895

تحرر من العبودیة النفسیة السیكولوجیة
احمد حجازي

كنوز المعرفة 2019
9789957744823-األردن

د/ عب حسن تحقیق التكامل بین مكاتب التوجیھ االسرى
ز دالع ع

مؤسسة شباب 2019
8-356-212-977-978الجامعة

 د. يوسف ع  تحلیل االستشھادات المرجعیة لمفاالت الدوریات
د  5-200-440-977-978الدار العالمیة2017ع

بتحلیل السلوك التطبیقي 9789957006495الشروق2017جمال الخط
تحلیل السلوك التطبیقي مبادئ واجراءات في تعدیل 

السلوك
د   م ع ابرا

الزرقات
9789957921835الفكر2018

د محمد تحلیل محتوى المنھج في العلوم االنسانیة وائل ع
له 9789957068639المسیرة2018وزم

تخطیط المنھج دمج التعدد الثقافي والبنائیة واالصالح 
التربوي

Kenneth T. 
Henson

9789957921897الفكر2018

شام برات  تدریس االستدالل الریاضي في المرحلة الثانویة
9789957821739البدایة2013حس 

تدریس الریاضیات الیوم دلیل للمعلم المتمیز في 
الفصول الناجحة

شام برات  
حس 

9789957821838البدایة2013

ا.د.ر مصط تسویق المعلومات وخدمات المعلومات
ان 1-478-24-9957-978دار صفاء2015عل

1-669-33-9957-978الوراق2019أ . د. زاد براتتصمیم البحث وأسالیبھ اإلحصائیة

د تصمیم التعلیم للمحتوى الرقمي عاطف ابو حم
مان 9789957971359المسیرة2019ال

يتصمیم التعلیم: مفھومھ، نظریاتھ، ونماذجھ 5-42-579-9957-978دار الرایة2018فاطمة قاسم الع
مركز یزید2018طالال الجازيتصمیم وانتاج واستخدام الوسائل التعلیمیة

د/ جودت ع تصنیف وفھرسة المكتبات
محمد

مؤسسة شباب 2019
7-353-212-977-978الجامعة

شتطبیقات في االشراف التربوي ل عا 9789957064341المسیرة2019احمد جم

د الرحمن محمد تطویر التعلیم الجامعي العربي ع
سوي دار النھضة 0الع

S-Iالعربیة-لبنان

يتطویر الذات 6-03-579-9957-978دار الرایة2018د. أسامة خ
5-536-96-9957-978غیداء2019د. دينا حسن عوض تطویر المكتبات العالمیة وتقنیاتھا 

د/ محمد الب تطویر تقنیات المكتبات لمواكبة نظم التعلیم الحدیث
احمد

مؤسسة شباب 2019
5-360-212-977-978الجامعة

تطویر سیاسة القبول بالتعلیم العالي في ضوء معاییر 
د. سا محمد نصارالجودة

9789957960704غیداء2015

د المنعم تعدیل سلوك الطفل التوحیدي د.اسامه ع
البدایة2019حسن

د تعلم االطفال من خالل اللعب ا.م.د.سناء ع
ب  اب ال 4-69-616-9957-978دار صفاء2018الو

م محمد تعلیم الكبار في الوطن العربي ابرا
م دار الفكر / 2009ابرا

9789957075507االردن

تعلیم الكبار والتعلیم المستمر - النظریة والتطبیق
ع مدكور

9789957063856دار المسیرة2007

تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا  - الرؤى 
والتجارب اعمال المؤتمر الدولي االول - اسطنبول

د. خالد ابو عمشة
9789957744762كنوز المعرفة2015



تعلیم اللغة العربیّة للنّاطقین بغیرھا دراسات وأبحاث 
علمیة محكمة

د. محمد اسماع 
علوي

9789957747077كنوز المعرفة2018

تقاریر فى تطبیقات الحاسب ( تقاریر فى الرسوم - 
الصور - قواعد البیانات - النصوص والكلمات - 

لقاتقاریر العروض المتكاملة ) د.منال ال
دار التعلیم 2019

الجامعي
978-977-733-268-2 / 10876

9789957743680كنوز المعرفة2016د. عثمان محادينتقدیر الذات قدر نفسك بذاتك
المعتز2019رستم ابو رستمتقنیات الكامیرا التلفزیونیة

تقنیات تصمیم وتفریغ االستبیان

لة خزار- ش وس ع
ة  قاس صون
سالمة-شناق 

ي مراد لخ جة- خد

8-73-484-9931-978ألفا دوك2018

تقنیة میسنر العداد الممثل وتطبیقاتھا في تمرینات 
اسالمسرح م ع مد سل

4-148-77-9774-978المنھجیة2019

تقویم العائد التنموي لبرامج المنظمات االجتماعیة 
التابعة للقطاع االستثماري

د المنصف  ماء ع ش
محمد

2018
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774386015

تقویم الممارسة المھنیة لدور أخصائي خدمة الفرد مع 
 ً المعاقین حركیا

ه  د.أحمد وج
الدسو 

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789777357500

د/ احمد محمد تقییم المشروعات االجتماعیة والتنمویة
د الس

مؤسسة شباب 2019
3476-212-977-978الجامعة

ي ، تكنولوجیا إدارة المحتوى التعلیمي أ.د طالل الز
مة العاد  9957634544دجلة2018أ.م.د أم

ستكنولوجیا االعالم و االتصال اد 4-20-691-9931-978ألفا دوك2019د.مجا 

م العر / مفلح تكنولوجیا التعلیم د.نع
8-919-32-9957-978دار الحامد2018راتب

مركز یزید2018د ماجد ابو جابرتكنولوجیا التعلیم /المبادئ والمفاھیم

ل تكنولوجیا المعلومات والتعلیم االلكتروني محمد خل
سوا  9789957562465االبتكار2018ال

تكنولوجیا المعلومات والشبكات في المكتبات 
احمد المدادحةومؤسسات التعلیم

2-118-83-9957-978المجتمع2019

الوراق2018د عامر قندل تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا

االء جعفر الصادق تكنولوجیا الویب .2 في مؤسسات المعلومات
ب دار المعرفة 2019محمد الط

الجامعیة
9789957125813الیازوري2014مدحت مطرتنامي ظاھرة العنف في المجتمع وعالجھا

تنظیم الحاسبات ولغة التجمیع ( عنونة الذاكرة - 
المعالج الدقیق - برامج لغة التجمیع - خریطة كارنوف 

- الجبر البولینى - شفرات الحاسب - نظم االعداد )
لقا د.منال ال

دار التعلیم 2019
9599 / 7-263-733-977-978الجامعي

د/ عادل رضوان تنظیم المجتمع المعاصر
دالرازق ع

مؤسسة شباب 2019
8-340-212-977-978الجامعة

تنظیم المجتمع بین تجدد القیادات المنتخبة والمشاركة 
الشعبیة

د مغازي  د.السع
أحمد سعد

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789777358415

د مغازي تنظیم مجتمع المنظمات "دراسات في تنظیم المجتمع" د.الس
أحمد سعد

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789777358408

تنمیة المجموعات االلكترونیة بالمكتبات الجامعیة 
ب:االسس,الخطوات و المعاییر ب بن الط د ز

9789931484417ألفا دوك2017

دى محمود تنمیة المھارات اللغویة ألطفال ما قبل المدرسة
9789957074852الفكر2018الناشف

تنمیة الموارد البشریة في المكتبات ومراكز المعلومات
مشعل المجا 

1-47-697-9957-979یافا2019

9789957743727كنوز المعرفة2016د. عثمان محادينتنمیة تقدیر الذات لدى اطفال الروضة



ا.د.ر مصط تنمیة مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة
ان 3-123-76-9957-978دار المنھجیة2013عل

د تنمیة مھارات االتصال ل ع د. إسماع
ا  د ال الفتاح ع

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-286-2

د تنمیة مھارات التفكیر ل ع د. إسماع
ا  د ال الفتاح ع

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-287-9

عدنان يوسف تنمیة مھارات التفكیر نماذج نظریة وتطبیقات عملیة
العتوم  وزمالئه

9789957063351المسیرة2019

تنمییة المفاھیم الدینیة واالجتماعیة في الطفولة المبكرة 
أ.د. فخري  خ / ملون

9789957743192كنوز المعرفة2014

تواصل سلسلة في تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا 
د. خالد ابو عمشة(المستوى المبتدئ) ملون

9789957745165كنوز المعرفة2016

تواصل سلسلة في تعلیم العربیة للنطقین بغیرھا 
د. خالد ابو عمشة(الحروف العربیة واصواتھا ) ملون

9789957745035كنوز المعرفة2018

توظیف المنھج الكمّي والكیفي في دراسات وبحوث 
الخدمة االجتماعیة

د الفتاح  د. أحمد ع
نا 

2018
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

جرعات من السوسیولوجیا على الفیسبوك
د الرزاق أمقران  د. ع

+ أ. أمينة قابو + أ. 
ا  فوزة 

954031-9957-978األیام2018

د. أسماء صال جریمة االستغالل الجنسي للطفل عبر اإلنترنت
ش ع ة أو ج ود.

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-353-1

جمالیات الفنون "األدبیة - التشكیلیة - المسرحیة" بین 
أ.د.أبو الحسن سالماللقطة الزمكانیة

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789773278129!

رة خدرجحتى تصبح قائداً (القیادة فن مكتسب) 1-38-622-9957-978دار الرایة2018د. ز

د.جاسم محمد حدود تطبیقات تكنولوجیا االتصال في الصحافة
9789957998233امجد2019الع

حریة - مساواة - اندماج اجتماعي: نظریة العدالة في 
النموذج اللیبرالي المستدام

ا  مراد د

2014

المركز 
العربي 
لالبحاث 
ودراسة 
السیاسات

9789953029030

حقیبة تدریبیة قائمة على الوحدات التعلیمیة المصغرة
اح ساعد د. ص

684-704-9923-978أزمنھ2019

لةحقیبة في الحقائب التعلیمیة 9789957062347المسیرة2019محمد محمود الح

حمایة المدن من أخطار الفیضانات
أ.د. عادل رف عوض

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960963129

حوادث المرور
ة ف الع ة نا م اد أ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9789960956152

د. أروى ع حوسبة المكتبات الجامعیة
ي ا 9789957714185دجلة2015ال

ا.د.ر مصط خدمات المعلومات
ان 0-558-24-9957-978دار صفاء2014عل

خدمات المعلومات في المكتبات  ومرافـق المعلومـات
ا محمد د. 

6-419-308-977-978العلم واالیمان2017

مخدمات المعلومات للمعاقین ذھنیا القابلین للتعلم س ابرا المعرفة 2016وفاء خم
الجامعیة

لخدمة الفرد ر جم 6-913-32-9957-978دار الحامد2018د.زا



خصائص االستراتجیا اإلعالمیة
ف د.رم ال

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-267-1

2-870-32-9957-978دار الحامد2018عفاف الصفارخصائص معلم المستقبل وكفایاتھ

خطاب المواطنة .. في الصحافة المصریة اإللكترونیة
دا احمد طلب د.رو

4-361-319-977-978العربي للنشر2018

د الفتاح الخواجةخطوات الى األمام كیف تحقق ذاتك ؟ 9789957521011دار البدایة2010ع

ع خطوات بحث جمھور الفضائیات 0-473-82-9957-978البدایة2019د. رعد جاسم ال

9789957608828المنھجیة2018ا.د.محمد صالحخطوط في ھندسة النفس

دراسات إعالمیة

د,مجا 
ط  س/أ,مرا اد
دة/أ,قابوش  ف

ة  مة/أ,بن سخ فه
أمينة

1-35-728-9931-978ألفا دوك2020

دراسات المستفیدین وخدماتھم في
 المكتبات ومراكز المعلومات

س  ا يو د ال   ع
ل إسماع

الشركة 2017
5-165-477-977-978العربیة المتحدة

م دراسات في ادارة التربیة الخاصة ت ابرا نهلة ب
4-114-66-9957-978الحامد2019الس 

2-79-691-9931-978ألفا دوك2019ع سالم عاشوردراسات في االتصال و االعالم
اددراسات في األرطوفونیا امة ع 9789931484554ألفا دوك2017أ د م

دراسات في االشراف التربوي
د  دالرحمن بن ع ع

اب بن سعود  الو
ط  ا ال

5-047-66-9957-978دار الحامد2018

د الجواد دراسات في التربیة المقارنة واالدارة التعلیمیة أ.د / ع
كر د  7-95-618-9957-978دار شھرزاد2018الس

ا.د.صفا لط دراسات في الفنون البصریة
2-63-687-9957-978صفاء2019األلو 

ط دراسات في القیادة المدرسیة ا د الرحمن ال S-Iالحامد2016ع

د-رمضان دراسات في النمو الخلقي المعرفى للشخصیة االنسانیة ا الس
عاشور حس 

4-39-617-9957-978دار الحامد2018

9789957747060كنوز المعرفة2018د. خالد ابو عمشةدراسات في تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا

دار النھضة 0ص محمد قنوصدراسات في علم اإلجتماع
S-Iالعربیة-لبنان

ا دراسات في علم االجرام 7-09-484-9931-978ألفا دوك2015صالح الدين ع
ا دراسات في علم الضحیة 0-08-484-9931-978ألفا دوك2015صالح الدين ع

د. محمد الهادي دراسات في علم المكتبات والمعلومات
و  عالم الكتب 2019الدر

4-31-686-9957-978الحدیث

م مهذول دراسات في علم النفس المعرفي د. م
3-659-18-9957-978المناھج2018الطا 

أ.الحاج ع دراسات في لغة االعالم و الصحافة
دات و آخرون 2-24-691-9931-978ألفا دوك2019سع

د القادردراسات نفسیة-الضغوط المھنیة الطاقة النفسیة- دي ع 7-74-691-9931-978ألفا دوك2019غ
ا العدواندراسات وبحوث في الباراسیكولوجي 9-58-622-9957-978الرایة2019د. 

9789957067212المسیرة2018احمد محمد ابو زددراسة الحالة لذوي االحتیاجات الخاصة

فكري متو +خالد دراسة الحالة لذوي االحتیاجات الخاصة
9789957006464الشروق2017الدل 

دراسة فى علم إجتماع المعرفة ( نظریة المعرفة 
د/حس رشوانوالمجتمع )

مؤسسة شباب 2018
3-270-212-977-978الجامعھ

ددراسة محددات الرضا الوظیفي في الجزائر 448-704-9923-978أزمنھ2019د. س س

النھضة 2001عادت مصط داللة الشكل دراسة في االستطیقا الشكلیة
S-Iالعربیة

د.سا محسن دلیل المقاییس واالختبارات النفسیة والتربویة
5-709-32-9957-978دار الحامد2018الختاتنة



د. حذام يوسف دلیل طلبة الدراسات العلیا في كتابة الرسائل واالطاریح
عثمان

8-654-18-9957-978المناھج2018

spss 5-690-33-9957-978الوراق2019د. حازم محمد مطردلیلك االحصائي في البحث العلمي

دور األحزاب السیاسیة في اكتشاف وتدریب القیادات 
الشعبیة

د  د.مروة السع
مغازي

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789777358422

د االم جاسمدور االعالم و القنوات الفضائیة في المجتمع 9789957998066امجد2019ع ع

ا.د.نضال خض دور التكنولوجیا الحدیثة في حیاة االطفال والمراھقین
ادي الع

7-68-616-9957-978دار صفاء2018

دور الخدمة االجتماعیة في رعایة الشباب ( الحركة 
الجمعویة )

د   أ.د. ع
رة بوصن

955175-9957-978األیام2018

دور الخدمة االجتماعیة في مواجھة معوقات جودة 
األداء المھني لألخصائي االجتماعي في مراكز 

الرعایة الصحیة األولیة
د   قماشة ع

فقي 
2019

المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774387201

دور الصحافة األلكترونیة الكردیة في تشكیل 
د. عمر أحمد رمضاناالتجاھات السیاسیة - دراسة میدانیة

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-318-0

د الرحمن دور المنظمات الطوعیة في تنمیة المجتمعات األفریقیة أ.د / ع
أحمد عثمان

3-254-440-977-978الدار العالمیة2017

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تكوین الرأي العام 
يثم بهجت عمار الریاضي نحو قضایا جماھیر كرة القدم د.

أبو المجد
مكتبة الوفاء 2019

9789777358033القانونیة

دوریات المكتبات والمعلومات المتاحة "دراسة مسحیة 
تقییمیة مقارنة"

د  محمد  د.ع
أحمد حسن

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777357760

د الرؤوفذوي االحتیاجات الخاصة مؤسسة طیبة2008طارق ع

ار رواد نظریة علم االجتماع د الج أ.د.عمر ع
محمد أحمد

2019
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

رؤى اكادیمیة لقضایا اعالمیة

سـام  ا.م.د اب
ل قادر ا.م.د  اسمـاع

د فتح  م سع ابرا
 ا.م.د فــؤاد عــلـــي 

احمـــد

9789957998523امجد2019

يریاض االطفال 5-71-579-9957-978دار الرایة2018فاطمة الع
6-04-622-9957-978دار الرایة2018عمارة بوجمعةریاض االطفال واثرھا على التحصیل الدراسي

سحر الكومیدیا "تحلیل خمسین مسرحیة كومیدیة"
فة د.ع خل

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777536356

سلسلة العلوم التطبیقیة الجزء الثاني: التمكین النفسي 
دور وظائف ادارة الموارد البشریة

مت  د  ح د. ع
النقار  واخرون

2-140-98-9957-978دار االعصار2017

ة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم  التقدیر S-Iدار الثقافة2010رق
ة محمد الزغاريسلسلة تطویر القیم - المشاعر S-Iدار الثقافة2010رق

اءسلسلة علم نفس الطفل 7/1 دار النھضة 0مجموعة خ
S-Iالعربیة-لبنان

اس سوسیولوجیا االنحراف في المجتمع المعاصر اثراء2018دعدنان 
ل حمداويسوسیولوجیا التربیة 7-670-33-9957-978الوراق2019د. جم

كة + أ. سوسیولوجیا المدرسة والتكوین في الجزائر د. عقون مل
كورقلفاط احمد 9789957956066األیام2019ت

سیاسة التعلیم العالي في الجزائر بین قیود التمویل 
ورھانات التطویر

د بن  محمد السع
مة غن

4-37-622-9957-978دار الرایة2018

وائل2018ديوسف محمودسیسیولوجیا العلم والتكنولوجیا

د سیكلوجیة الذكاء أ.د.سالم ع
مركز الكتاب 2018الفاخري

3-252-35-9957-978األكادیمي



محمد محمود ب سیكولوجیا الدافعیة واالنفعاالت
س 9789957063184المسیرة2018يو

9789957616632صفاء2018د.صا عمال صالحسیكولوجیة االخفاقات المعرفیة
سیكولوجیة التدریب االستراتیجیات و التقنیات و 

ب االشكالیات عامر خض ال
الحامد/االكادیم2014

9789960945699یون

د القادرسیكولوجیة الذات لدى المراھق 954581-9957-978األیام2018د. بهتان ع
5-35-544-9957-978دار الرایة2018د. خالد ابو سمرةسیكولوجیة الرأي العام

م سیكولوجیة الشباب نموھم.صحتھم.ارشادھم النفسي د الرح ع ع
صالح

0-59-608-9957-978دار المنھجیة2018

د.خالد محمد سیكولوجیة الشیخوخة
دالغ  8-673-33-9957-978الوراق2019ع

ا.د.صالح حسن سیكولوجیة الشیخوخة االسس والنظریات
ري 7-55-616-9957-978دار صفاء2018الدا

سیكولوجیة الضغوط النفسیة وأسالیب التعامل معھا
 ، ثامر حس ع

د   م ع د ال ع
د المساع

8-810-32-9957-978دار الحامد2018

ل سیكولوجیة الطفولة ابنة - ن ل د مش
S-Iدار المستقبل2011محفوظ

ديسیكولوجیة الكبر والشیخوخة اثراء2018د ع ال

د. سا محسن سیكولوجیة اللعب
8-696-32-9957-978دار الحامد2018الخناتنة

سیكولوجیة اللعب في القطاع التعلیمي
د  ـر ع ــ ـــدە ز رو

6-471-82-9957-978البدایة2019

ا.د.صالح حسن سیكولوجیة المراة االسس والنظریات
ري 9789957616533صفاء2018الدا

مت الحلوسیكولوجیة الموت واالحتضار والثكل S-Iزھران2014د. ح

لةسیكولوجیة النصاب م ل دار النھضة 0رزق سند ابرا
S-Iالعربیة-لبنان

ل ع سیكولوجیة النمو 9789957599430البدایة2016اسماع
مانسیكولوجیة النمو و النمو النفسي د سل 9789776456273الجوھرة2015ع الس

لع سیمیاء االنساق 9786144025505ألفا دوك2013آمنة 
شبكات وامن المعلومات ( الشبكات - االنترنت - 

بروتوكوالت الشبكات - التجارة االلكترونیة - 
لقافیروسات الحاسب - امن المعلومات د.منال ال

دار التعلیم 2019
10877 / 9-269-733-977-978الجامعي

شخصیة الساحر في مسرح الطفل عند ألفرید فرج 
وسمیر عبد الباقي والسید حافظ "دراسة فنیة"

فة د.ع خل
2019

دار الوفاء 
لدنیا الطباعھ 

والنشر
9789777358958

عودة  منيع شؤون تربویة
9789957821142دار البدایة2012الق 

امبنون للدراسات صقل وتطویر المھارات الصحفیة
9789957579890الرایة2016والتدرب

رم محسن صناع المعرفة ثروة المستقبل ا.د.ا
ي ا 0-517-76-9957-978دار الرضوان2018ال

طرائق التدریس العامة بین التدریس التقلیدي 
والتدریس االلكتروني المعاصر

لة محسن،  سه
ب طلفاح، حذام  حب

اس ع
9789957007188الشروق2019

د ج طرائق تدریس التربیة الفنیة د.حس عب
ا  9789957593674المنھجیة2016الب

د الرحمن طرائق تدریس اللغة العربیة دع
مركز یزید2018السفاسفة

محمد مصط طرق تدریس الریاضیات لذوي االحتیاجات الخاصة
الع 

9789957066062المسیرة2016

ا ن  طرق تنمیة المكتبات د.
محمد الدرمل

2017
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777354912



د العال طرق ومناھج البحث العلمي د محمد ع
الوراق2018النع 

عدنان محمد ظاھرة االنتحار: دراسة سیسیولوجیة
2-809-32-9957-978دار الحامد2018الضمور

ظاھرة النشل وآثارھا االجتماعیة
ة ف الع ة نا م اد أ

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9786038006115

عسر القراءة بین االضطراب اللغوي و الصعوبة 
اداألكادیمیة امة ع أ د م

9789931484547ألفا دوك2017

محمد محمود علم اجتماع البیئة
ري  وزمالئه 9789957066529المسیرة2018الجو

5-97-579-9957-978دار الرایة2018ممدوح رضا الجنديعلم اجتماع العائلة

ل العمرعلم اجتماع الفضائح 9789957006624الشروق2017معن خل
ا علم االجتماع االعالمي 2-979-32-9957-978دار الحامد2018مصط 

عد محمود علم االجتماع الجنائي
9789957065645المسیرة2018السمري

ا.م.د.سلوان فوزي علم االجتماع الدیني
دي 9789957765200الرضوان2018العب

ة محمد جابرعلم االجتماع الریفي دار النھضة 0سام
S-Iالعربیة-لبنان

دار النھضة 0ع فؤاد احمدعلم اإلجتماع الریفي
S-Iالعربیة-لبنان

9789957821593البدایة2012محمود حامد مهمورعلم االجتماع السیاسي

علم االجتماع السیاسي قضایا العنف والحرب والسالم
ل محمد تو

9789957822507البدایة2014

محمد محمود علم االجتماع الصناعي والتنظیم
ري 9789957065300المسیرة2018الجو

علم اإلجتماع مقدمة في سوسیولوجیا المجتمع
در د  د. مر ع

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789773276423

سةعلم الرادیكالیة و اإلرھاب  ( ارھابولوجیا ) كر بوخ مركز الكتاب 2018أ.د. ب
6-280-35-9957-978األكادیمي

9789957643249المسیرة2018عدنان يوسف العتومعلم النفس االجتماعي

دعلم النفس االجتماعي, ر المحام مركز یزید2018دشا
7-581-32-9957-978دار الحامد2018سا الختتاتنةعلم النفس اإلداري
ندريعلم النفس االسري 9789957171445مكتبة الفالح2013احمد ال

د. محمد عواد/ انور علم النفس االعالمي
ادي 9-909-32-9957-978دار الحامد2018الع

د الرحمن علم النفس االقتصادي و السیاسي ع
سوي النھضة 0الع

S-Iالعربیة

 .Andrew Mعلم النفس االكلینیكي العلوم والممارسة والثقافة
Pomerantz20189789957921903الفكر

علم النفس االلكتروني وضریبة التكنولوجیا

م عطا  دال ع
م-انعام  دال ع

اري  دال ف-ع خف
مايح

8-31-617-9957-978دار الحامد2018

د.طارق محمد علم النفس االیجابي
6-57-608-9957-978دار المنھجیة2018العبودي

 Shane J. Lopezعلم النفس االیجابي,
9789957921811الفكر2018وزمالئه

ان أحمدعلم النفس التجاري و متطلبات السوق S-Iایتراك2012د.شع

م محمد صالحعلم النفس التجریبي 9789957452872البدایة2010ابرا

د حس العزةعلم النفس التربوي, 9789957642396الثقافة2018د. سع



م علم النفس التربوي. اظم ك ا.د.
3-175-77-9774-978المنھجیة2019الجابري

ناء الفلف علم النفس التربوي 9789957742447كنوز المعرفة2013د. 

اس علوان علم النفس التربوي الریاضي ا.د.
3-87-608-9957-978دار المنھجیة2018التم 

عدنان يوسف علم النفس التربوي النظریة والتطبیق
9789957062668المسیرة2016العتوم  وزمالئه

مان محمود علم النفس الجنائي د. سل
   2-90-449-9957-978األكادیمیون2018عطا

ديعلم النفس الجنائي امل ال الوراق2018د
اتعلم النفس الجنائي,, د عواد الور 9789957911126وائل2014عا

علــم النفس الریاضي
دالودود أحمد  ع
دي، حس  ال

الهرو 
 4-22-637-9957-978األكادیمیون2018

sports Psychology د  علم النفس الریاضي شوان ع د. 
8-86-617-9957-978دار الحامد2018شوان

مة السلطا علم النفس الریاضي مفاھیم ومقاییس نفسیة عظ
 1-23-637-9957-978األكادیمیون2018حس الهرو 

د. سا محسن علم النفس الصناعي
5-697-32-9957-978دار الحامد2018الختاتنة

د علم النفس العام  -  ج1 أ.د.سالم ع
مركز الكتاب 2018الفاخري

1-253-35-9957-978األكادیمي

د علم النفس العام  -  ج2 أ.د.سالم ع
مركز الكتاب 2018الفاخري

0-253-35-9957-978األكادیمي

علم النفس الفارق (سلسلة علم النفس 7)
د ابو  محمود الس

اح  ل + ا الن
محمد دسو 

دار النھضة 0
S-Iالعربیة-لبنان

ا.د.صالح حسن علم النفس الفسیولوجي
ري 9789957616618صفاء2018الدا

علم النفس الفسیولوجي
ل ع  أ.د إسماع
اسم ع  د.آفاق 

ف د.وسام لط
9789957998امجد2019

9789957003333الشروق2009د. عماد الزغولعلم النفس المعرفي

د علم النفس النمو م جابر الس الرا
ل محمود ع  اسماع

9789957821913البدایة2013

د الرحمن محمد علم النفس في المجال التربوي ع
سوي دار النھضة 0الع

9789953488790العربیة-لبنان

معلم النفس و التاریخ ان ابرا S-Iدار الكندي2014ر
سعلم النفس و تطبیقاتھ التربویة 1-98-484-9931-978ألفا دوك2019د.رضا خم

دار النھضة 0مال دسو علم النفس ودراسة التوافق
S-Iالعربیة-لبنان

دعلم النفس یحل مشاكلنا ات اسامة الس 9789957822958البدایة2014ا
9789957743710كنوز المعرفة2016د . عثمان محادينعلم نفس المتمیزین

9789957079154الفكر2018سا محمد ملحمعلم نفس النمو دورة حیاة االنسان

علم نفس النمو لالطفال
احمد صالح

2007
مركز 

االسكندریة 
للكتاب

9773881598

ف جاسم فلسفة التواصل في موقع الفیسبوك د نص م
9789931484097ألفا دوك2016السعدي

فلسفة تحلیل الفاعل بالحدث في الخطاب األعالمي
ج ال  رم ف د. أ

9789957998318امجد2019

م فن االرشاد والتوجیھ النفسي والتربوي للطلبة نجوى ابرا
5-005-66-9957-978دار الحامد2018مدحت

م فن البرامج التدریبیة للطلبة نجوى ابرا
9-007-66-9957-978دار الحامد2018مدحت

د.غسان يوسف فن التدریس الحدیث
ط 9789957642631الثقافة2018قط



فن التعامل مع السلوكیات المساندة والضارة بالصحة
قاسم محمد الدوري

0-000-66-9957-978دار الحامد2018

أ.م.د محسن جلوب فن الحوار االعالمي اشكالیة الشكل و المفھوم
نا  9789957998295امجد2019ال

7-001-66-9957-978دار الحامد2018قاسم محمد الدوريفن السلوك الصحي والوقایة االولیة

م فن العملیة االرشادیة للطلبة نجوى ابرا
8-004-66-9957-978دار الحامد2018مدحت

سفنیات التحریر الصحفي اد 9789931484493ألفا دوك2017د مجا 
حريفي التربیة القیمیة س  4-51-608-9957-978دار المنھجیة2018ا.د.م يو

حريفي الطفولة المبكرة ( دراسات تربویة ) س  9789957821531دار البدایة2012م يو

د في بیتنا مسن مدخل اجتماعي متكامل أ.د.رشاد أحمد ع
ف اللط

2018
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777534703

حريفي رعایة المعاقین ( دراسة تربویة ) س  9789957821715البدایة2013م يو

في سوسیولوجیا االسترجاع - مواقف جامعیة ساخرة
د الرزاق أمقران د. ع

9789957950934االیام2016

9789931484110ألفا دوك2016عمار نافع داخلفي فلسفة النجاح و الصحة النفسیة رؤى جدیدة
قبعات التفكیر الستة النظریة و التطبیق و تصمیم 

مان شوا المناھج المدرسیة خ سل
عالم الكتب 2014

9789957707552الحدیث

ل معوضقدرات وسمات الموھبین 9775682533خاص2002خل

د قراءات فى علم النفس الشخصیة مان ع د/ سل
9789774312409م طیبة2012الواحد

اس محمود عوضقراءات في علم النفس والفلسفة واالجتماع ع
دار النھضة 
S-Iالعربیة-لبنان

م قراءات معاصرة في علم النفس د الرح ع ع
9789957765507الرضوان2018صالح

قراءات نفسیة في بعض االبداعات االدبیة ج 6 یحي 
محمد محسن غانمحق

المكتبة 2009
9774112792المصریة

ة زاشقراءة المسرح 1-880-32-9957-978دار الحامد2018سم

د قضایا اعالمیة وثقافیة د. جهاد الس
6-079-66-9957-978الحامد2019شمس الدين

ه العزامقضایا في االدارة التربویة والمدرسیة و الصفیة الوراق2018دوج

قضایا في الصحة النفسیة
د. أمل التل د.نازك

كنوز المعرفة 2009
9789957463854-األردن

مصط نوري قضایا ومشكالت معاصرة  في التربیة الخاصة
له 9789957069926المسیرة2014القمش  وزم

ور قواعد التحلیل النفسي والمعالجة النفسیة والسلوكیة د. محمد 
ري الح

9-23-590-9957-978األكادیمیون2018

قواعد التغطیة اإلخباریة للصراعات السیاسیة  
والتھجیر في الصحافة الحزبیة

ز   د الع بتول ع
العا 

8-436-96-9957-978غیداء2018

قوة التركیز وتحسین الذاكرة
د.مدحت ابو الن

2012

المجموعة 
العربیة 

للتدریب و 
النشر

S-I

9789957589332أمجد2015أسعد محمد فخريقوة الشخصیة المفھوم-التحلیل-األنماط

د بن قیادة عملیات التغییر في مدارس التعلیم العام الدكتور ع
9789957007171الشروق2019مسعود الجه 

ديرقیاس وتقویم نمو الطفل مان  9789957921871الفكر2018ك

د الغفار قیم األطفال في قراءاتھم د. ع
اوي 5-671-18-9957-978المناھج2018الش

كبار السن بین الواقع و الطموح
عز منصور

كنوز المعرفة 2011
-األردن

شكتابة األخبار والتقاریر الصحفیة-منھج تطبیقى- الكتاب 2016ارول ر
9786148017483الجامعي



كیف ظھرت الدیانات الكبرى دراسھ سوسیوتاریخیة 
للمعتقدات اإلنسانیة والدیانات السماویة "تألیف : 

ج.جایر"
د  ت.د. مر ع

در
2018

دار الوفاء 
لدنیا الطباعة 

والنشر
9774280369

لغة الصمت دراسة في اسرار لغة الجسد وفنونھا في 
رة خدرجعالم االعمال د. ز

9789957579470الرایة2015

لغة الطفل ما قبل المدرسة بین االكتساب والتواصل 
"مقاربة لسانیة"

ال  جة الج أ. بن ف
اس ابو ال

9789957226183اسامة2015

اظم ما وراء المزاج د ال د.احمد ع
9789957593810المنھجیة2016جو 

د.احمد نافع مبادئ التخطیط والتنظیم في االدارة والمكتبات
3-812-24-9957-978دار صفاء2013المدادحة

مركز یزید2018دمحمد السفاسفةمبادئ الصحة النفسیة

ا.د.ر مصط مبادئ علم المكتبات والمعلومات
ان 6-572-24-9957-978دار صفاء2011عل

ل بن حسن مجتمع المعرفة في العالم العربي ا.د.ج
0-04-608-9957-978دار المنھجیة2016الع 

ج مجتمع المعرفة واالدارة االستراتیجیة محمود محمد ف
دار المعرفة 2019حسان 

الجامعیة
ي مرادمحاضرات في سوسیولوجیا العمل لخ 8-35-691-9931-978ألفا دوك2019د.

2-88-484-9931-978ألفا دوك2018د,عذراء عيواجمحاضرات في فنون التحریر الصحفي

الكتاب 2016ال محمد طالبمحركات الذكاء(واكتشاف القدرات الذھنیة)
9786144520123الجامعي

دمحطات في االعالم و االعالم الرقمي 9-26-728-9931-978ألفا دوك2020د,سكينة العا

مخاطر الجرائم المعلوماتیة التى یتعرض لھا الشباب 
الجامعي وبرنامج وقائي مقترح لمواجھتھا من منظور 

د الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة د.محمد أنور ع
الغ غانم

2019
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774386704

9789957921972الفكرMishael Sinclair  2019مختصر العالج المعرفي السلوكي

د رشديمخرجات التعلیم الفني و التدریب المھني 9789957579128الرایة2014أ. عثمان ف

223-9789923718ابن النفیس2019وق جمالمدخل إلى إدارة المعرفة

ة بن مدخل الى االرطفونیا:علم اضطرابات اللغة التواصل د راض
ة شوال ة/نص ع

7-12-484-9931-978ألفا دوك2016

ةمدخل الى التخطیط الحضري ا 5-879-32-9957-978دار الحامد2015ثائر ع
-622-9957-978الرایة2019يوسف المومدخل الى التربیة

1-045-66-9957-978دار الحامد2018ع الصماديمدخل الى التربیة الخاصة

رولو ماي + ارف مدخل الى العالج النفسي الوجودي
الوم

دار النھضة 
S-Iالعربیة-لبنان

9789957900403دیبونو2015 ن أبو جمعهمدخل إلى برنامج سكامبر
زقمدخل الى علم االجتماع 4-20-499-9957-978دار الرایة2018شام م

لهمدخل الى علم النفس 9999999991008المسیرة2018عماد الزغول وزم
مدخل الى علوم اإلعالم واإلتصال(المفاھیم والنماذج 

ل دليوواألنظمة) د. فض
9789931484790ألفا دوك2018

اسمدخل الي اركیولوجیا ما قبل التاریخ دار المعرفة 2019حمدي ع
الجامعیة

ى مدخل فى علم المكتبات د.محمد ع خ
المغر 

2015
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777351034

مرتكزات بحث التلفزیون
ع  د. رعد جاسم ال

1-476-82-9957-978البدایة2019

مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلوماتیة
د سالم الحلفاوي ول

9789957074654الفكر2018

أ.جمال محمد مسرحة المناھج الدراسیة
ة 2-771-32-9957-978دار الحامد2018النوا



مسرحیات غیر مشھورة لتوفیق الحكیم "رؤیة نقدیة"
فة د.ع خل

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777358965

مسرحیة الفصل الواحد "شغف اإلبحار ولذة الغوص"
فة د.ع خل

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777536332

د مسلمات تطبیق منھج البحث التربوي ا.د.محمد حم
9789957765446الرضوان2018المسعودي

د شمس مشاركة االفراد في مضامین وسائل االعالم الجدیدة جهاد الس
الدين

1-074-66-9957-978الحامد2019

جةمشروع الحیاة عند المراھقین الجانحین 9789931484011ألفا دوك2014مقدم خد
مشكالت التعامل مع المسنین المسجونین  من منظور 
الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة (برنامج التدخل 

المھنى)
د  د.محمد أنور ع

الغ غانم
2018

المكتب 
الجامعي 
الحدیث

مصادر المعلومات االلكترونیة في المكتبات ومراكز 
المعلومات

غالب عوض 
سة النوا

4-659-24-9957-978دار صفاء2015

غالب عوض مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات
سة النوا

8-437-24-9957-978دار صفاء2015

مصداقیة اإلنترنت .. العوامل المؤثرة ومعاییر التقییم
ن محمد كدوا  د.

العربي للنشر 2018
2-310-319-977-978والتوزیع

 Digital Picture معالجة الصور الرقمیة
Processing- برنامج ماتالب - برنامج ادوب 

فوتوشوب  التصویر الرقمى - ضغط الصور الرقمیة
لقا د.منال ال

دار التعلیم 2019
14012 / 1-278-733-977-978الجامعي

معاییر الشفافیة فى المجتمع المدنى "دراسھ لواقع 
المنظمات األھلیة المصریھ"

الل  د.ن محمد 
رى الش

9789776413580دار الوفاء2014

ا.د.مفتاح محمد معجم مصطلحات ادارة المعلومات وادارة المعرفة
اب د

7-82-593-9957-978دار المنھجیة2016

اس علوان معجم مصطلحات العلوم النفسیة والتربویة والبدنیة ا.د.
التم 

9-569-76-9957-978دار الرضوان2018

معیار وصف مصادر المعلومات و اتاحتھا في البیئة 
العربیة -المكاتب و المتاحف و االرشیفات-

د  د.رؤوف ع
ظ  الحف

اء محمد  الل/د.ا
الم 

8-19-691-9931-978ألفا دوك2019

مفاھیم أساسیة في الھندسة واستراتیجیات تدریسھا
د. محمد حمزة

9789957742966كنوز المعرفة2014

عمفاھیم معاصرة في الصحة النفسیة د أبوزع 5-60-449-9957-978األكادیمیون2018ع
مفھوم االدارة التربویة في ضوء الفلسفات التربویة 

المعاصرة
ا محمد ب  د.سلف

ا 
4-671-33-9957-978الوراق2019

كر كرانمفھوم الذكاء وانواعھ مان  5-39-579-9957-978دار الرایة2018سل
مقتراحات تطویریة لالبداع االداري لدى مدیري 

سالم الحار المدارس
9789957745752كنوز المعرفة2016

الجنادریة2018دوائل التلمقدمة في اصول التربیة

د آل مقدمة في اإلدارة التربویة عون ع
9789957651404المعتز2019شعالن

بمقدمة في االعاقات الجسمیة والصحیة 9789957000202الشروق2009د. جمال الخط

جمال محمد مقدمة في االعاقة العقلیة
ب 9789957118365وائل2016الخط

ر فالح مقدمة في التربیة الخاصة د. شا
9789957651374المعتز2019الدردي

مقدمة في الخدمة االجتماعیة
د.سماح سالم سالم-

د. نجالء محمد 
صالح

9789957167677الثقافة2016

عمقدمة في الصحة النفسیة د  ابو زع 9789957721558زمزم2018أ. ع



 Helenمقدمة في العالج المعرفي السلوكي
Kennerley وزمالئه

9789957921774الفكر2018

مقدمة في تعلیم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة
ل  الدكتور جم

محمود الصمادي 
وزمالئه

9789957074432الفكر2018

مقدمة في علم االتصال واالعالم ونظریة تطور 
مان سالم صالحاالتصال االنساني سل

9789957921910الفكر2019

م ع مقدمة في علم االجتماع, د. إبرا
9789957003623الشروق2009عثمان

م. محمد حسان مقدمة في علم الجمال
******المجتمع2019وآخرون

د القادر مقدمة في علم المعلومات عثمان ع
دات 7-069-66-9957-978الحامد2019عب

مقدمة في علم المكتبات والمعلومات الطبیة والصحیة
اب د.مفتاح محمد د

8-85-593-9957-978دار المنھجیة2016

د مقدمة في علم النفس العصبي ( ملون) االصدار الثاني د. محمد ع
ات الرحمن شق

9789957005917دار الشروق2018

مقیاس النمو النفس اجتماعي
حس الغامدي

2014
أكادیمیة نایف 

العربیة - 
الریاض

9786038006269

مكانة المكتبة الجامعیة فى سیاسات التعلیم العالى فى 
ة الزاالجزائر د. سم

المنظمة 2016
9789774731549العربیة للتنمیة

مكتبات الطفل
ا سعد أحمد د.دن

2017
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777354080

اسمالمح الفلسفة الوجودیة في المسرح العربي م ع 6-144-77-9774-978المنھجیة2019مد سل

من تكنولوجیا المعلومات الى مجتمعات المعرفة
أ.د. ن الدين 

در  غراف + أ. لخ
نورة

9789957954987األیام2019

د النا مناھج البحث اإلجتماعي أ.د.ع
ل عوض أحمد ج

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
وانلشر

9789777358699

سام صاحب مناھج البحث التربوي ا.م.د.اب
9789957608842المنھجیة2018الزو 

9789957069599المسیرة2018رجاء محمود ابوعالممناھج البحث الكمي والنوعي المختلط

مناھج القراءة المسرحیة المنتجة "قراءة نقدیة لیست 
أ.د.أبو الحسن سالمللجمیع"

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777358026

مناھج و طرائق البحث في علم االجتماع -عرض 
ج لط نقدي لالتجاھات و الممارسات- د,بن لع

7-58-691-9931-978ألفا دوك2019

مناھج وإجراءات البحث االجتماعي 2 جزء  ( المجلد 
األول - اإلطار الفلسفي لمناھج البحث - األطر 

المنھجیة العامة - تصمیم البحوث االجتماعیة - المجلد 
الثاني - مناھج البحث االجتماعي - أدوات البحث 
االحتماعي - تصنیف البیانات وتحلیلھا وتفسیرھا

د. عد أبو طاحون

2018
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789775159393

منظومة الجودة في التعلیم العالي
اء مجموعة خ

المنظمة 2015
9789774730894العربیة للتنمیة

د.احمد حسن منظومة القیم الجامعیة
9789957249670صفاء2015القواسمة

منھاج الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي ورعایة 
الشباب

د.سلوى عثمان 
الصد 

2018
المكتب 
الجامعي 
الحدیث

9789774383403



منھجیة البحث في العلوم االنسانیة واالجتماعیة ( 
لیسانس - ماستر - دكتوراه )

س +  أ.د. أوقا لون
مان + أ.  د. بوكراع إ

ا ة ران ك ب
952143-9957-978األیام2016

منھجیة تجریبیة مقترحة لدراسة اثر تطبیق نموذج 
المھارات الست الكبرى على تحسین مھارات الوعي 

ت محمد المعلوماتي لدى طلبة ما قبل المرحلة الجامعیة ة ب ا.ناد
دي د البوسع بن سع

1-02-687-9957-978دار صفاء2018

منھجیة تقییم محتوى المواقع االلكترونیة وقابلیة 
استخدامھا دراسة تطبیقیة على مواقع الصحف الیومیة 

الخلیجیة
ت ع بن  املة ب ا.

ك د ال سع
5-988-24-9957-978دار صفاء2016

منھجیة مقترحة لدراسة اتجاھات المستفیدین من 
المعلومات وخدماتھا نحو ظاھرة غرق المعلومات  

دراسة تطبیقیة على االطباء العاملین بالمستشفى 
السطاني في سلطنة عمان

ت حمد بن  ا.را ب
محمد الح 

8-987-24-9957-978دار صفاء2016

منھجیة مقترحة لدراسة استخدام االكادیمیین في العلوم 
االجتماعیة واالنسانیات للشبكات االجتماعیة المھنیة 

في التعلیم والبحث والتواصل العلمي
ا.سهام عجزون

1-60-616-9957-978دار صفاء2018

منھجیة مقترحة لدراسة استخدام االكادیمیین لدوریات 
الوصول الحر واالرشیفات المفتوحة المتاحة من خالل 

شبكة االنترنت دراسة تطبیقیة على كلیة الھندسة في 
ا.احمد بن حمد بن جامعة السلطان قابوس

مسعود السنا 

8-990-24-9957-978دار صفاء2016

منھجیة مقترحة للدراسات البیلیومتریة لخصائص 
النتاج الفكریة المنشور في شكل كتب دراسة تطبیقیة 

ا.راشد بن ع بن على مكتبة الملك فھد الوطنیة
راشد الهنا 

2-989-24-9957-978دار صفاء2016

مھارات التعامل مع أوعیة المعلومات اإللكترونیة 
بالمكتبات

د الرؤوف أحمد  د.ع
د العا  ع

2017
دار الوفاء 

لدنیا الطباعة 
والنشر

9789777353724

د مھارات التفكیر رؤیة تربویة معاصرة  آمال جمعة ع
دار الكتاب 2015الفتاح

9786148000416الجامعي

مان شوا مھارات التفكیر محاوالت جریئة 9789957454234مركز دیبونو2014خ سل

يمھارات الحوار 7-22-579-9957-978دار الرایة2018د. اسامة خ

دار الكتاب 2015محمد جهاد جملمھارات الحیاة الجامعیة
9786148000546الجامعي

8-993-32-9957-978دار الحامد2018سا الختتاتنةمھارات الحیاة بین التظریة والتطبیق

مھارات مقدم البرامج .. الكاریزما .. الصوت .. الجسد
محمد الط 

العربي للنشر 2019
4396-319-977-978والتوزیع

د الجواد مھارات نظم التعلیم واالدارة التعلیمیة أ.د / ع
كر د  0-94-618-9957-978دار شھرزاد2018الس

9786144360460زین الحقوقیة2013ع غصنمھنة التمریض
اس أبو شامةمواجھة الكوارث غیر التقلیدیة 9786038006092نایف2014ع
الينموسوعة العنایة باالم و الطفل الرد  S-Iزھران2005و

1-374-74-9957-978كنوز المعرفة2016د. عثمان محادينموضوعات في علم النفس التعلم والتعلیم
دمیثولوجیا الخرافة واألسطورة ا 5-94-499-9957-978دار الرایة2018ا ال

سة فاطمة میكانیزمات الجریمة و االنحراف في الوطن العربي س د.
راء الز

6-26-691-9931-978ألفا دوك2019

9-996-32-9957-978دار الحامد2018عفاف الصفارنحو تقویم تربوي شامل
نحو مكتبات حدیثة الجودة واالعتمادیة : المؤتمر 

ةالدولي الثالث في النشر االلكتروني الجامعة االردن
2-589-33-9957-978الوراق2017



نشوة التلقي "قراءة في روائع المسرح العالمي"
فة د.ع خل

2019
دار الوفاء 

لدنیا الطباعھ 
والنشر

9789777536325

نظام التعلیم في الجزائر وعالقتھ باالستراتیجیات 
اسطالتنمویة* د ال دي ع

6-997-32-9957-978دار الحامد2018

دينظام الھندسة النفسیة والتنمیة االجتماعیة 9789957331979الوراق2010حس ال

أ. فاطمة السامرا أ. نظام تصنیف مكتبة الكونغرس األمریكي
المعتز2019رعد الجمال

س نظریات االتصال اد د.مجا 
دة ط ف 1-21-691-9931-978ألفا دوك2019/أ.مرا

ا.جعفر صادق نظریات االرشاد النفسي والتربوي
9789957765392الرضوان2018العامري

د نظریات التعلم السائدة في التربیة الفنیة ى ع د. 
اب محمود 2-627-18-9957-978المناھج2018الو

4-876-32-9957-978دار الحامد2018ايوب مخدومنظریات الشخصیة
2-66-691-9931-978ألفا دوك2019د.العر بوعمامةنظریة الحتمیة القیمیة في االعالم

7-45-691-9931-978ألفا دوك2019د,العر بوعمامةنظریة الواجب االخالقي في االعالم
نظریة معالجة المعلومات ومھارات ما وراء المعرفة 

مان نعمة جاسمفي التدریس د. ا
6-629-18-9957-978المناھج2018

اثراء2019د. أحمد المدادحةنظم التصنیف الحدیث

نظم تطویر وتسویق خدمات المكتبات الحدیثة
س م يو اد ابرا د/ ز

مؤسسة شباب 2019
5-344-212-977-978الجامعة

2-87-618-9957-978دار شھرزاد2018دواخة مرواننقد المجتمع العربي

نماذج المعایرة والقیاس في االنثروبولوجیا الثقافیة
اشتغال وترجمة 
اس خ  أ.م.د 

ا  اس الع ع
9789957719180دجلة2019

نمطا الشخصیة(ا.ب) ودافعیة االنجاز لدى اعضاء 
ھیئة التدریس الجامعي

ا.د.حسن حمود 
الفال 

5-554-76-9957-978دار الرضوان2018

د القادر نمو التفكیر العلمي ى ع
9789957914219دار وائل2018العروا 

نموذج مقترح لتأثیر اإلعالن في قنوات األطفال 
المتخصصة على العالقة بین أسالیب األطفال للتأثیر 

مواستجابة الوالدین د الحل د. أما ع
المنظمة 2017

9789774731679العربیة للتنمیة

اء مرتاض ھندسة البحث الكیفي د. لم
9789957227333أسامة2018نفو 

اسواقعة المقابر الجماعیة في العرض المسرحي م ع 0-146-77-9774-978المنھجیة2019مد سل

وحدتنا الوطنیة بین ثورتین ..الصحافھ المصریھ 
د. را عطا صديقوقضیھ الوحده الوطنیة

العربي للنشر 2018
2-378-319-977-978والتوزیع

وسائط االعالم و االغتراب-مقاربة 
د, العر بوعمامةسوسیوانثروبولوجیة-

4-46-691-9931-978ألفا دوك2019

ل وظیفة الصورة الخبریة في الصحافة الكوردیة د. ثا  جم
أحمد صالح

2019
المكتب 
العربي 
للمعارف

978-977-812-317-3

دار النھضة 0محمد ع محمدوقت الفراغ في المجتمع الحدیث
S-Iالعربیة-لبنان



ر د م كالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

1
أثر التدریب العقلي على تنمیة بعض الصفات البدنیة 

د.محمود طلب الجبوريوالمھاریة لالعبي كرة القدم
مؤسسة عالم 2019

9789777358071الریاضة للنشر

2
أثر برنامج عالجي وتأھیلي مقنن على مرضى الدیسك 

"L2-L3-L4-L5-S1" د.سبھان یونس الحیاليفي الفقرات القطنیة
مؤسسة عالم 2018

9789777356886الریاضة للنشر

3
إجراءات البحث العلمي واإلنتاج العلمي عامة والتربیة 

البدنیة والریاضة "قبل-أثناء-بعد"
أ.د.حسن أحمد الشافعي، 

د.سوزان أحمد مرسي
مؤسسة عالم 2019

9789777350440الریاضة للنشر
9789957997342امجد2019د.جواد أحمد موسىإدارة األزمات الریاضیة4

9789957997052امجد2019د.أحمد حسین عبد العزیزادارة الجودة في المؤسسات الریاضیة5
9789957996765امجد2019د.فرج خیر الدین جمعةإدارة الغضب والعنف عند الریاضیین6

9789957996840امجد2019د.أحمد حسین عبد العزیزادارة الوقت في العمل الریاضي7

8
إدارة وعالج األلم بالھیكل التنظیمي في المؤسسات 

الریاضیة
د. محمد عبد الرحمن أبو 

شبانھ
مؤسسة عالم 2019

9789777358255الریاضة للنشر

9
أ.د.نعمات أحمد عبد أساسیات التمرینات والجمباز اإلیقاعي

مؤسسة عالم 2016الرحمن وآخرون
الریاضة للنشر

S-I

10
مؤسسة عالم 2016د.محمد أحمد الرماديأساسیات الجمباز

الریاضة للنشر
9789777353489

أساسیات القیاس والتقویم في المجال الریاضي11
د.حسین شفیق شواني , 
د. مجید خدا یخش اسد

مؤسسة عالم 2018
9789777355742الریاضة للنشر

مؤسسة عالم 2016مجموعةأساسیات الكرة الطائرة12
S-Iالریاضة للنشر

مؤسسة عالم 2019أ.محمود سعید لطیفأسالیب ترویجیة مقترجة لتسویق المنشآت الریاضیة13
9789777358446الریاضة للنشر

1-680-76-9957-978الرضوان2019ا.د.ناھدة عبد زید الدلیمياستراتیجیات في التعلم الحركي14

إستراتیجیة مقترحة لتطویر ریاضة كمال األجسام15
د.محمود عمر درویش 

مؤسسة عالم 2019محمد
9789777358453الریاضة للنشر

9789957996888امجد2019د.وجدي عماد ابو رومياستعادة اللیاقة واالستشفاء الریاضي16

9789957996543امجد2019د.أحمد حسین عبد العزیزأسس تقویم األداء لمعلم التربیة البدنیة17
9789957997250امجد2019د.سامي محمد الغلبانأسس ممارسة ریاضة الدراجات الھوائیة18
9789957997069امجد2019د.فرج خیر الدین جمعةأسس ومبادئ اإلعالم الریاضي19

تربیة بدنیة
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9789957998660امجد2019د.عماد یوسف حسینأسس ومبادئ التدلیك الریاضي20

9789957997663امجد2019د.وجیھ عبد السالم جرادةأسس ومبادئ الصحافة الریاضیة21

9789957998929امجد2019د.وجیھ عبد السالم جرادةأسس ومبادئ العروض الریاضیة22
9789957997540امجد2019د.ثروت جھاد العلميأسس ومبادئ ھوكي المیدان23

24
أسلوب التضمین وأثره في احتفاظ ونقل التعلم في مھارة 

د.رنا عبد المجید علوانالغطس
مؤسسة عالم 2019

9789777358101الریاضة للنشر

25
أسلوب التنافس الجماعي وأثره على تعلم بعض 

أ.مناف ماجد حسن الطائيالمھارات الھجومیة بكرة الید
مؤسسة عالم 2018

9789777356282الریاضة للنشر

26
أسلوب حیاة الریاضي( الدلیل إلى تكامل اإلعداد وجودة 

د.عكلة سلیمان الحورياألداء)
2019

9-69-637-9957-978االكادیمیون
9789957997625امجد2019د.عماد یوسف حسینإصابات الرأس لدى الریاضیین27
9789957997434امجد2019د.عماد یوسف حسینإصابات الرباط الصلیبي لدى الریاضیین28
9789957997519امجد2019د.عماد یوسف حسیناصابات القدم لدى الریاضیین29

د.محمد جعفر الخطیباصابات مفاصل الرسغ والمرفق في المالعب الریاضیة30
2019

9789957996734امجد

د.عماد یوسف حسینإصابة الكتف لدى الریاضیین وبرامج العالج الطبیعي31
2019

9789957996710امجد
9789957997076امجد2019د.عماد یوسف حسینإعادة التأھیل النفسي لالعبین عقب اإلصابة32
9789957996895امجد2019إعادة التأھیل وبرامجھ في المجال الریاضي33

34
إعداد المدرب الریاضي في ریاضة الكونغ فو بین الواقع 

د.أحمد فوزي یاسینوالمأمول
مؤسسة عالم 2019

9789777357593الریاضة للنشر
9789957996871امجد2019إعداد معلم التربیة البدنیة35

مؤسسة عالم 2019د.عفاف عثمان عثماناإلتجاھات الحدیثة في التربیة الحركیة36
!9789777355438الریاضة للنشر

9789957996864امجد2019األثر السیاسي واالجتماعي للریاضة37
9789957996741امجد2019األثر النفسي واالجتماعي للمدرب الریاضي38
9789957996857امجد2019االجراءات القانونیة لمستخدمي المنشطات الریاضیة39
9789957996604امجد2019د.جواد أحمد موسىاالحتراق والضغط النفسي لدى الریاضیین40

41
محمد نصر الدین االحصاء الوصفي فى علوم التربیة البدنیة والریاضیة

SDرضوان
الفكر العربي

977101465

42
اإلحصاء والقیاس في المجال الریاضي 

(spss)وتطبیقات

أ.د.مجید خدا یخــش 
أسد/أ.د فاتن علي 

أكبر/د.حسین شفیق 
شواني

2019
0-490-96-9957-978غیداء

9789957716073دجلة2011موفق أسعد محموداالختبارات والتكتیك في كرة القدم43

44
االدارة الذكیة للمنشآت الریاضیة بإستخدام احدث 

سفیان عبد مخلف الحدادالوسائل التكنولوجیة
2019

9923732014-978دجلة
9789957998615امجد2019د.عبادة نصر الخالدياإلدارة الصفیة في التربیة الریاضیة45

46
اإلدارة والقیادة والتطویر التنظیمي وشبكة التطویر 

أ.د.حسن أحمد الشافعيالتنظیمي في اإلدارة التربویة التعلیمیة
مؤسسة عالم 2019

9789777357647الریاضة للنشر
9789957998578امجد2019اإلشراف والتوجیھ في اإلدارة الریاضیة47

48
اإلصابات في المجال الریاضي "اإلصابات البدنیة - 

د.صالح بشیر سعداإلصابات الفسیولوجیة - اإلصابات الباثولوجیة"
مؤسسة عالم 2019

9789777357463الریاضة للنشر
9789957998561امجد2019د.عروة منیب عطا هللاإلعداد النفسي والصفات النفسیة لالعب الناجح49

األلم وإعادة التأھیل للریاضیین50
د.محمد عبد الرحمن أبو 

مؤسسة عالم 2019شبانھ
9789777358262الریاضة للنشر

9789957997595امجد2019د.محمد فخري راضياألمن الریاضي ومواجھة الشغب والعنف51

52
مؤسسة عالم 2015د.مجدى زكى ابراھیماألنشطة المختلفة لریاضات الھوكى

الریاضة للنشر
9789777351454
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البرامج الحدیثة في تدریب الجودو53
د.عبد الحلیم محمد عبد 

مؤسسة عالم 2019الحلیم
9789777357807الریاضة للنشر

9789773505554الكتاب الحدیث2014مفتى ابراھیمالتحركات الخططیة الھجومیة فى طرق لعب كرة القدم54
9789957998936امجد2019د.عبادة نصر الخالديالتخطیط االستراتیجي في المجال الریاضي55

56

التدریب الدائري المحسوب بالتكرار والزمن في تطویر 
بعض عناصر اللیاقة البدنیة لدى طالبات كلیة التربیة 

الریاضیة
د.ھونر صابر محمود 

شیخاني
مؤسسة عالم 2018

9789777356312الریاضة للنشر

مؤسسة عالم 2019د.محمد أبو الفتوح سعدالتدریب المركب والمستوى الرقمي في ألعاب القوى57
9789777358651الریاضة للنشر

58
التدریبات النوعیة لتقلیل فاقد السرعة وأثرھا علي 

د.أحمد بیومي الشافعيالمتغیرات البیومیكانیكیة لمسابقة الوثب الطویل
مؤسسة عالم 2018

9789777356169الریاضة للنشر
9789957998950امجد2019التربیة الجمالیة واالیقاع الحركي59

60
2018د/اسماعیل سعود العونالتربیة العملیة والتدریب المیداني

دار شھرزاد

التشریعات والقوانین الریاضیة61
د.كریم محمد محمود 

2015الحكیم
مؤسسة عالم 

9.78978E+12الریاضة للنشر
9789957998943امجد2019د.انور جمیل الورديالتشوھات القوامیة والریاضة62

9789957997558امجد2019د.بھاء الدین عواد العجیليالتصور العقلي والتدریب الذھني لدى الریاضیین63
9789957996469امجد2019د.فرج خیر الدین جمعةالتعصب والعنف في المجال الریاضي64

65
التعلم التعاوني واإلكتشاف الموجھ وأثرھما في المعرفة 

د.رنا عبد المجید علوانالریاضیة والتفاعل اإلجتماعي في كرة السلة
مؤسسة عالم 2019

9789777358118الریاضة للنشر
5-87-617-9957-978الحامد2019عبدهللا محمد محمودالتعلم الحركي الریاضي66

67
التعلیم اإللكتروني في التعلم المھاري والمعرفي والنقل 

د.أراز محمد نوريالتبادلي لبعض مھارات كرة الید
مؤسسة عالم 2018

9789777356022الریاضة للنشر
9789957996901امجد2019د.ھناء سالم النحاسالتغذیة الریاضیة والتسمم الغذائي68
9789957997274امجد2019د.ھدى خالد المرزوقالتغذیة الریاضیة واللیاقة البدنیة69
9789957997311امجد2019د.نھى محمد سالمةالتغذیة الریاضیة والمكمالت الغذائیة70
9789957996680امجد2019د.نھى محمد سالمةالتغذیة الریاضیة ومرحلة المراھقة71
9789957997090امجد2019التغذیة والحالة النفسیة للریاضیین72

مؤسسة عالم 2019د. إبراھیم حسان البزازالتغییر الكلي لمفصل الفخذ إلستعادة الكفاءة الوظیفیة73
9789777357784الریاضة للنشر

مؤسسة عالم 2018د.أحمد غریبالتقییم المتوازن فى المؤسسات الترویحیة للمعاقین74
9789777356190الریاضة للنشر

5-679-76-9957-978الرضوان2019ا.د.ناھدة عبد زید الدلیميالتمرینات وتطبیقاتھا في التعلم الحركي75
9789957996925امجد2019التنمیة البشریة في المجال الریاضي76
9789957996956امجد2019د.عدنان حامد المومنيالتوجیھ في التربیة البدنیة والریاضة77
9789957996581امجد2019د.نھى محمد سالمةالجینات الریاضیة78

د.محمد أبو الفتوح سعدالجینات الوراثیة ودورھا في اإلنتقاء في ألعاب القوى79
مؤسسة عالم 2019

9789777358668الریاضة للنشر

80
الدور االجتماعي للریاضة في مواجھة االنحراف 

د.بالل عادل شطارهوالسلوك العدواني
2019

9789957998653امجد
9789957998547امجد2019د.عامر حامد سلطانالذكاء النفسي أثناء المنافسات الریاضیة81
وائل2018كمال الربطيالریاضة لغیر الریاضین82
9789957997717امجد2019الریاضة والتربیة البیئیة83
9789957998امجد2019د.وسام عوض زیدانالسباحة لذوي االحتیاجات الخاصة84

85
السرعة الحركیة والتحلیل الكمي والكیفي للتصویب في 

د.یاسر طھ صالح محمدكرة القدم
مؤسسة عالم 2019

9789777358644الریاضة للنشر
9789957998امجد2019د.خلیل عبدهللا مھاوشالسرعة وتمریناتھا للسباحین86

مؤسسة عالم 2018د.بالل سید ھاشم حسینالسلوك التنظیمي داخل المؤسسات الریاضیة87
9789777356442الریاضة للنشر
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88
الضوابط القانونیة والنظم اللوجیستیة في إدارة الجماھیر 

الریاضیة وفقاً للمستحدثات الذكیة
أ.رانیا عبد الرحمن 

عباس أحمد
مؤسسة عالم 2019

9789777358576الریاضة للنشر

89
العالج بالضغط على الطریقة الصینیة طرق بسیطة 
ترجمة أ.خالد جمال السیدلعالج الكثیر من االمراض " دكتور : بدرو شان "

مؤسسة عالم 2019
9789777359108الریاضة للنشر

9789957998امجد2019العالقات العامة في المجال الریاضي90

العالقات العامة في المؤسسات واألندیة الریاضیة91
د.علي عبد الحسین علي 

مؤسسة عالم 2019الفرجاوي
9789777358736الریاضة للنشر

9789957999018امجد2019العالمة التجاریة في المؤسسات الریاضیة92
9789957915490وائل2019سمر امین الشمایلةالف یاء التمرینات الریاضیة93

94
مؤسسة عالم 2015د.ولید عبد المنعم محمدالقدرات التوافقیة فى الریشة الطائرة

الریاضة للنشر
9789777351812

القدرات الحركیة الخاصة في ریاضة الجودو95
د.محمد السید معروف 

مؤسسة عالم 2019حسن
9789777358583الریاضة للنشر

96
القواعد اإلستثنائیة وتأثیرھا على سرعة اآلداء الھجومى 

مؤسسة عالم 2015د.سمیر شعبان حوتةللمبتدئین فى الھوكى
الریاضة للنشر

9789777351553

9789957996536امجد2019د.محمد أمین شوكتالقیادة في المجال الریاضي97
9772942178مركز الكتاب2001لیلى السید فرحاتالقیاس المعرفي الریاضي98

مؤسسة عالم 2018أ.د.حسن أحمد الشافعياللوجیستیات في التربیة البدنیة والریاضھ99
9789773277488الریاضة للنشر

9789957997212امجد2019د.شادي وفیق البكرياللیاقة البدنیة والمھاریة100
9789957996932امجد2019أ. د  ھاني محموداللیاقة العضلیة للریاضیین101
9789957832681المجتمع2014صباح حافظ واخرونالمبادئ النظریة في تعلم المبارزة102

المتغیرات النفسیة في المجال الریاضي103

أ.د.عبد الودود الزبیدي، 
أ.م/.د. نبراس یونس 
محمد، /. لؤي ناجي 
حمد، ریام ماجد جبار

2019

2-84-637-9957-978االكادیمیون

ا.د. عكلة الحوري، ا. المجتمع العربي والریاضة التنافسیة104
4-48-637-9957-978األكادیمیون2018حمیدة جرو

105
المحددات النفسیة والجوانب العقلیة إلنتقاء الناشئین فى المجال 

الریاضي
د.عبد الحكیم رزق 

مؤسسة عالم 2015وآخرون
الریاضة للنشر

9789773503289

106
2013مفتي ابراھیمالمرجع الشامل في التدریب الریاضي- التطبیقات العملیة

الكتاب الحدیث
9789773503289

9789957997533امجد2019المسابقات األولومبیة المائیة107

108
المستویات المعیاریة لبعض المھارات الھجومیة لناشئي 

الكاراتیھ
أ.ولید عبد األمیر ألماني 

محمد
مؤسسة عالم 2018

9789777356633الریاضة للنشر

109

المعاصر في المھرجانات والمھرجانات الریاضیة 
دراسة متقدمة لمصممي ومنفذي المھرجانات 

والمھرجانات الریاضیة

د.یحي محمد الحریري، 
د.عزمي عبد الخالق 

مصطفى
مؤسسة عالم 2019

9789777358149الریاضة للنشر
9-010-66-9957-978الحامد2019د. زید عبدهللا محمدالمناھج في التربیة الریاضیة110

111
المنظور القانوني عامة والقانون اإلداري في الریاضة 

أ.د.حسن أحمد الشافعيالتشریعات في التربیة البدنیة والریاضة
مكتبة الوفاء 2019

9789777358521القانونیة
9789957998585امجد2019المھارات االساسیة في التربیة البدنیة112

أ.بھزاد شفیق خلفالمھارات االساسیة في كرة القدم "مستویات معیاریة"113
مؤسسة عالم 2019

9789777357531الریاضة للنشر

114
المھارات الحركیة األساسیة والمبادئ الخططیة الدفاعیة 

د.یاسر طھ صالح محمدلبراعم كرة القدم
مؤسسة عالم 2019

9789777358637الریاضة للنشر

115
د.تیسیر عبد السالم المھارات الفنیة للجمباز

مؤسسة عالم 2015الدرملي
الریاضة للنشر

9789777351423

116
المھارات النفسیة وعالقتھا بالسمات الدافعیة لدى العبي 

د.محمود طلب الجبوريكرة القدم
مؤسسة عالم 2019

9789777358071الریاضة للنشر

4
ALPHA DOCUMENTATION



117
المواقف الخططیة وتأثیرھا على مستوى اآلداء في كرة 

الید
د.مناف ماجد حسن 

الطائي
مؤسسة عالم 2018

9789777356176الریاضة للنشر

118
الموسوعة العلمیة إلقتصادیات الریاضة : التربس-الویبو-

أ.د.حسن أحمد الشافعيالفرنشایز في التربیة البدنیة والریاضھ
مؤسسة عالم 2018

9773276740الریاضة للنشر

119
د.عزت خیرت یوسف الموسوعة الفنیة لكرة القدم

مؤسسة عالم 2015كیالنى
الریاضة للنشر

9789777351195

المیثاق األخالقي في المجال الریاضي120

 أ.د عبد الودود احمد 
الزبیدي، أ.محمد حسن 

الشھري
2019

1-81-637-9957-978االكادیمیون

مؤسسة عالم 2019د.أحمد فوزي یاسینالمیكانیكا الحیویة وتطبیقاتھا في ریاضة الجمباز121
9789777357586الریاضة للنشر

9789957998امجد2019د.شادي وفیق البكريالنشاط الریاضي الترویحي والعالجي122
9789957998امجد2019النشاط الریاضي والتنشئة االجتماعیة123

124
النقد فى الصحافة الریاضیة المصریة فى مواجھة الظواھر 

السلبیة لمشجعى األندیة
د.ایمان محمد عبد 

مؤسسة عالم 2015الرحیم األشقر
الریاضة للنشر

9789777351096

الوسائط التعلیمیة للمعاقین ذھنیاً في الكرة الطائرة125
د.عثمان مجید رشید 

مؤسسة عالم 2019العاني
9789777358231الریاضة للنشر

9789957743871كنوز المعرفة2019د. احمد حجازيالیوغا فن السیطرة على النفس والجسد  ط1262
9789773503579الكتاب الحدیث2011مفتي ابراھیمبرامج فترة االعداد في كرة القدم127

128
برامج متنوعة من التمرینات التأھیلیة والتدلیك والعالج 
د.میثم حماد مرھج الھیتيالمائي للمصابین بآالم أسفل الظھر المزمن نتیجة السمنھ

مؤسسة عالم 2018
9789777356466الریاضة للنشر

129
برنامج تدریبي باستخدام جھاز التدریب األرضي 

د.طلعت محمد عبده صالحلسباقات الزمن في ریاضة الدراجات
مؤسسة عالم 2019

9789777357999الریاضة للنشر

130
برنامج تنمیة اداریة مقترح للھیئة اإلداریة باألندیة 

أ.رائد داود سلمانالریاضیة
مؤسسة عالم 2018

9789777357296الریاضة للنشر

131
بناء بطاریة  اختبارات للمھارات األساسیة في السباحة 

أ.ماني أحمد عارفالحرة لطالب كلیات التربیة الریاضیة
مؤسسة عالم 2018

9789777355957الریاضة للنشر
9789957997854امجد2019د.ھشام حاتم مقبلبیئة التعلم الفعال في التربیة الریاضیة132

133
تاثیر استخدام التدریبات البالبستیة على القدرة العضلیة 

للرجلین و عالقتھا بالمستوى الرقمي للوثب الطویل
رامي محمد الطاھر 

2013سالم
الوفاء

978977294490

134

تأثیر استخدام تمرینات خاصة لتحسین التوافق الحركي 
ومستوى اآلداء لبعض حركات البساط األرضي 

بالجمناستك الفني للرجال
د.منتھى محمد مخلف 

الفھداوي
مؤسسة عالم 2019

9789777358125الریاضة للنشر

135

تأثیر العروض الریاضیة على تحسین بعض القدرات 
البدنیة والذكاءات المتعدده للمعاقین ذھنیاً القابلین للتعلم 

للمرحلة السنیة من 9 - 12 سنھ
د.سالم السید توفیق محمد 

سالم
مؤسسة عالم 2018

9789777356213الریاضة للنشر

136
تأثیر الھرولة المنتظمة بصدریة الوزن  أو بدونھا في 

د. زیاد طارق عبد لفتھضغط الدم العالي
2019

9789957998431امجد

137
تأثیر برنامج تدریبي على بعض المتغیرات البدنیة 

د.أحمد سمیر الجمالوالمھاریة والفسیولوجیة ومستوى اآلداء لناشئ الجمباز
مؤسسة عالم 2019

9789777358286الریاضة للنشر

138
تأثیر تدریبات المقاومة على ھرمون التستوستیرون 
ومتالزمة التمثیل الغذائي للرجال فوق سن األربعین

أ.عباس عبد الجبار محمد 
الكروي

مؤسسة عالم 2019
9789777357272الریاضة للنشر

139

تأثیر تمارین القوة العضلیة الخاصة في بعض المتغیرات 
البدنیة والبیوكیمیائیة وكھربائیة العضالت لالعبات كرة 

الید
د.منتھى محمد مخلف 

الفھداوي
مؤسسة عالم 2019

9789777358132الریاضة للنشر

140
تأثیر تمارین الیوغا في بعض المتغیرات الفسیولوجیة 

2018آسو محمود رضاوالطالقة النفسیة للریاضیین
دار الحامد

978-9957-32-783-5
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141
تاریخ التربیة البدنیة في المجتمعین العربي والدولي: 

أ.د.حسن أحمد الشافعيتاریخ األلعاب والمنافسات الریاضیة "الفردیة والجماعیة"
مؤسسة عالم 2019

9789777358361الریاضة للنشر

142
تاریخ التربیة البدنیة والریاضة في المجتمعین العربي 

والدولي  : الریاضة والمرأه
أ.د.حسن أحمد الشافعي , 

د.سوزان أحمد مرسي
مؤسسة عالم 2018

9789777356480الریاضة للنشر
9789957830076المجتمع2011ھاشم یاسرتحمل االداء لالعبي كرة القدم143

144
2018أنس جبار فالح العنزيتخطیط الدرس في التربیة الریاضیة

دار شھرزاد
978-9957-618-93-3

د.وسام عوض زیدانتدریب السباح الصغیر أسس ومبادئ للمدرب والمتدرب145
2019

9789957997847امجد

146
تدریس مقررات كرة الید في ضوء المدخل المنظومي 

م.د.علي كریم فنطیلعلى نواتج التعلیم لطالب كلیة التربیة الریاضیة
مؤسسة عالم 2018

9789777357081الریاضة للنشر

تسویق ریاضة كمال األجسام147
أ.محمود عمر درویش 

مؤسسة عالم 2018محمد
9789777355940الریاضة للنشر

148
أ.د.حسن أحمد الشافعى تطبیقات معاصرة فى التربیة البدنیة والریاضة

مؤسسة عالم 2015وآخرون
الریاضة للنشر

9789777351324

149

تطبیقات معاصرة في اإلدارة الریاضیة "مجالس ادارة 
األندیة الخاصة - تسعیر األنشطة والخدمات - العدالة 

التنظیمیة والسلوك التربوي"
أ.د.حسن أحمد الشافعي، 

د.إیمان محمد األشقر
مؤسسة عالم 2019

9789777358460الریاضة للنشر

تطویر األداءات الحركیة المركبة في ریاضة الجودو150
د.محمد السید معروف 

مؤسسة عالم 2019حسن
9789777358019الریاضة للنشر

151
تطویر تحمل القوة الممیزة بالسرعة للمصارعین المھاري - 

مؤسسة عالم 2016د.ولید محسن مصطفىالفسیولوجي
الریاضة للنشر

9789777353380

9771073886الفكر العربي2011د. مفتي ابراھیمتطویر مھارات كرة القدم باألسابیع التدریبیة152
8-355-38-9957-978جریر2018د. إبراھیم محاسنةتعلیم التربیة الریاضیة153
جریر2016د. إبراھیم محاسنةتعلیم التربیة الریاضیة154
9789957452858البدایة2010ھدیل حسین ذیابتعلیم السیاحة والتعرف على الریاضیات المائیة155

تعلیم المبتدئین وتدریب الناشئین كرة الید156
أ.د.خالد حمودة 
مؤسسة عالم 2018,أ.د.اشرف كامل

9789777356091الریاضة للنشر

157
تعلیم المھارات األساسیة الریاضیة فى ریاض األطفال من 

خالل التربیة الحركیة
أ.د.مجدي محمود فھیم 

مؤسسة عالم 2015وآخرون
الریاضة للنشر

9789777351775

0-068-66-9957-978الحامد2019جودت محمود عبیدتقنیات ریاضة الوثب158

تقنیة التأمل التجاوزي في المجال الریاضي159

د.بیري جوزیف بطرس 
منیر , أ.د.مجدي حسن 

یوسف
مؤسسة عالم 2018

9789777356589الریاضة للنشر

160
تقویم اإلشتراطات البیئیة لصاالت الجمباز وفق معاییر 

د.أحمد سمیر الجمالالجودة
مؤسسة عالم 2019

9789777358279الریاضة للنشر

مؤسسة عالم 2016د.سوازن كریم باباتقویم الموارد المادیة والبشریة في النشاط الریاضي161
9789777352574الریاضة للنشر

162
تقییم آداء عضو ھیئة التدریس في ضوء الكفایات 

د.ریاض أحمید مشعانالتدریسیة من وجھة نظر الطالب
مؤسسة عالم 2019

9789777358194الریاضة للنشر

163
تقییم آداء مدرس التربیة الریاضیة في ضوء الكفایات 

التدریسیة
د.عثمان مجید رشید 

العاني
مؤسسة عالم 2019

9789777358248الریاضة للنشر

164
تقییم معدالت التعرض لإلصابة وأسبابھا بین العبي 

أ.صفا أیسر محمد حسنالسباحة
مؤسسة عالم 2019

9789777357814الریاضة للنشر
9789957998097امجد2019تكنولوجیا التعلیم الریاضي165

166
2018د/اسماعیل سعود العونتكنولوجیا التعلیم في التربیة البدنیة

دار شھرزاد
978-9957-618-84-1

عالم الریاضة 2015كابتن خالد ھیكلتمارین بناء االجسام167
9789779013558للنشر

168
تمرینات البیالتس لتحسین عناصر اللیاقة البدنیة 

المرتبطة بالصحة
د.نسمة محمد فراج عبد 

العظیم محمد العشرى
مؤسسة عالم 2018

9789777355919الریاضة للنشر
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169
تمرینات متقدمة في كرة الطائرة - تاثیر تمرینات القوة 

2014عامر رائشد الزبیديالممیزة بالسرعة
المجتمع

9789957832704

170
تنظیم إداري لمواجھة ظاھرة التدریب الریاضي الخاص 

أ.سلمى عصام محمد نوارباألندیة الریاضیة
مؤسسة عالم 2019

9789777358507الریاضة للنشر
9789957997885امجد2019تنظیم المھرجان األولمبي في المنظومة الریاضیة171

172
 Business حاضنات األعمال الریاضیة

Incubators Sportsد.محمد أحمد عبده رزق
مؤسسة عالم 2018

9789777357548الریاضة للنشر

حاالت اللعب بكرة القدم173
أ.د. ذوالفقار صالح    

8-660-33-9957-978الوراق2019د.وافق البعاج

174
خطة مقترحة لتسویق المنشآت الریاضیة بأندیة القوات 

د.خالد عبد الحي محسبالمسلحة
مؤسسة عالم 2018

9789777356558الریاضة للنشر

175
مؤسسة عالم 2015د.ھبھ عبد العظیم حسندراسات تطبیقیة فى الجمباز الفني سیدات

الریاضة للنشر
9789777351140

9789777350167الوفاء2014محمد ابراھیم سلطاندراسات تطبیقیة في تدریب كرة القدم176

177
مؤسسة عالم 2015أ.د.محسن محمد رویشدراسات وبحوث فى التربیة الریاضیة

الریاضة للنشر
9789777351331

9771081978الفكر العربي2013ابراھیم شعالندلیل الناشئ في كرة القدم178
9789957998363امجد2019د. وسام عوضرفع كفاءة السباح وحمل التدریب179

مؤسسة عالم 2019أ.صالح مھدي مخیفرفعة الخطف والمؤشرات العضلیة والمیكانیكیة180
9789777357692الریاضة للنشر

9789957998080امجد2019ریاضة الجودو للمبتدئین181

182
ریاضة الجودو ومستحدثات اللیاقة البدنیة " تدریبات 

" TRX و Vipr
د.محمود المغاوري السید 

مصطفى الوصیف
مؤسسة عالم 2018

9789777356817الریاضة للنشر

ریاضة المبارزة المنشأ والمآل183
د.رانیا نصر الدین محمد 

مؤسسة عالم 2018الحدیدي
9789777356701الریاضة للنشر

3-067-66-9957-978الحامد2019عبدالسالم محرم نوحریاضة كرة القدم184

مؤسسة عالم 2019د.سید ھاشم سیدسباح اإلنقاذ بین الواقع والمأمول185
9789777357982الریاضة للنشر

186
سلسة ریاضة الجمباز من المنظور التعلیمي والتدریبي 

د.أحمد سمیر الجمالواإلداري (1): أساسیات علم الجمباز
مؤسسة عالم 2019

9789777358354الریاضة للنشر

مؤسسة عالم 2019د.أحمد أمین فوزيسیكولوجیة التعلم الحركي في المجال الریاضي187
9879770311293الریاضة للنشر

9789777350228الوفاء2014وفاء درویشسیكولوجیة القیادة و الجماعات الریاضیة188

سیكولوجیة كرة قدم الصاالت189
أ.خیري أحمد سلیم 

مؤسسة عالم 2018الدوسكي
9789777355681الریاضة للنشر

9789957997762امجد2019د.محمد جعفر الخطیبطرق الوقایة من إصابات المالعب190
0-013-66-9957-978الحامد2019فاتن محمودطرق وأسالیب التدریس في التربیة الریاضیة191

192
عضالت الثبات المركزي وعالقتھا بمورفولوجیة التقعر 

د.ابراھیم حسان البزازالقطني لآلعبي كرة الید
مؤسسة عالم 2019

9789777357777الریاضة للنشر

193
عالقة بعض متطلبات الجودة الشاملة بالخصائص 

د.شھاب احمد عكاباالبداعیة لعمداء كلیات التربیة الریاضیة
2019

9789957997748امجد

د.میساء ماجد العاروريعلم االجتماع الریاضي ومشاركة المرأة في الریاضة194
2019

9789957997786امجد
3-012-66-9957-978الحامد2019غالب محمد عوادعلم التدریب الریاضي195
8-22-697-9957-978یافا2019احمد ھاني الطراونةعلم النفس الریاضي196

197

فاعلیة برنامج ارشادي للمرونة النفسیة على مستوى 
القلق لدى طالب الجامعة "دراسھ تجریبیة على طالب 

كلیات التربیة البدنیة والریاضھ"
د.عبد اللطیف فرج 

الخجخاج
مؤسسة عالم 2018

9789777356671الریاضة للنشر

198

فاعلیة برنامج تأھیلي بإستخدام تقنیة مولیجان على 
إعتالل الجذور العصبیة للمصابین باإلنزالق الغضروفي 

د.سبھان یونس الحیاليالعنقي
مؤسسة عالم 2019

9789777357579الریاضة للنشر
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199
فسیولوجیا ومورفولوجیا الریاضي  و طرق القیاس للتقویم

ابو العال احمد عبد 
الفتاح ومحمد صبحي 

حسانین
0

الفكر العربي
9771008889

200

فسیولویجا التحمل الخاص وتأثیره علي تركیز األستیل 
كولین وفاعلیة انزیمة وبعض المتغیرات البیوكینماتكیة 

د.ولید أحمد عواد الكبیسيلراكضي 400 م
مؤسسة عالم 2018

9789777356916الریاضة للنشر
6-066-66-9957-978الحامد2019د. جودت محمود عبیدفن ریاضة المبارزة201

202
قراءات فلسفیة فى التربیة الریاضیة وانعكاساتھا على 

مؤسسة عالم 2015أ.د.محمد سعد زغلولالریاضة المدرسیة ومعلمیھا
9789777352703الریاضة للنشر

9789773278538الوفاء2011مصطفى السایحقراءات في فلسفة التربیة الریاضیة203

مؤسسة عالم 2015د.سلیمان محمد أحمدقواعد وفن الرمایة204
9789777351430الریاضة للنشر

مؤسسة عالم 2015أ.خالد جمال السیدكرة السلة بین الدفاع والھجوم205
9789777352147الریاضة للنشر

206
أ.د ھالل عبد الكریم كرة السلة ثفافة التدریب وفن اإلدارة

2018صالح
دجلة

9957634575

2-064-66-9957-978الحامد2019عبدالسالم محرم نوحكرة السلة للمحترفین207
5-05-996-9957-978أمجد2018ولید سفیان خاطرمبادئ التدریب في ریاضة الكونغ-فو208
9789957997779امجد2019د.ثامر ناصر العليمبادئ التسویق الریاضي209
9789957997755امجد2019د.محمد صالح العوضيمبادئ ریاضة التایكواندو210
9789957998417امجد2019د.عمار نصري شاھینمبادئ ریاضة الكیك بوكسنغ211

212
متطلبات التربیة الریاضیة في ضوء الجودة بالریاضة 

أ.بھاء اسماعیل المصريالمدرسیة
مؤسسة عالم 2019

9789777358569الریاضة للنشر

213
ا.د.ناھدة عبد زید مختارات في التعلم الحركي

2016الدلیمي
المنھجیة

9789957593766

9789957998424امجد2019د.أیمن نعمان عمارهمدخل إلى االستثمار في المجال الریاضي214

215
مساھمة بعض أوجھ القوه العضلیة ومتغیرات البناء 

أ.كاني حمید صادق احمدالجسمي بمستوي اإلنجاز في سباحة 20 م حرة للناشئین
مؤسسة عالم 2018

9789777356046الریاضة للنشر

216
معاییر القدرة المؤسسیة للھیئات الریاضیة وفقاً لمبادئ 

أ.عادل مصطفي نوارالجودة الشاملة
مؤسسة عالم 2019

9789777358064الریاضة للنشر

217
معاییر تقییم اآلداء اإلداري والفني التدریب الریاصي 

والمیكانیكا الحیویة لألنشطة الریاضیة للمستویات العالیة

أ.د.خیریة 
السكري,أ.د.حسن 
الشافعي وآخرون

مؤسسة عالم 2019
9789777358477الریاضة للنشر

218
معاییر نقد الرسائل العلمیة  "مبادىء عامة تطبیقات ریاضیة 

مؤسسة عالم 2015د. حسن أحمد الشافعى– الماجستیر الدكتوراة"
الریاضة للنشر

9773274144

د.عكلة سلیمان الحوريمفاھیم حدیثة في علم النفس الریاضي  سلبیات ومعالجة219
2019

2-68-637-9957-978االكادیمیون

220
2014أ.د.محمد ابراھیم شحاتھمنظومة التدریب النوعى للجمباز الفنى آنسات

دار الوفاء
9789777350143

9789957991500امجد2016روز غازيمھارات التدریب في كرة الطائرة221
9-065-66-9957-978الحامد2019د. عبدالسالم محرم نوحمھارات السباحة الدولیة222
S-Iمكتبة لبنان0تیسیر الكیالنيموسوعة األلعاب والریاضة / انكلیزي - عربي223

224

موسوعة التدریب المیدانى للتربیة الریاضیة

مكارم حلمى ابو 
ھرجة/ محمد سعد 

زغلول/ رضوان محمد 
رضوان

2000

مركز الكتاب

9772941686

S-Iمركز الكتاب2008ھاشم یاسر حسنموسوعة التمارین التطبیقیة لاللعاب الریاضیة كافة225

226
مؤسسة عالم 2015د.مجدى زكى ابراھیمموسوعة السباحة الدولیة

الریاضة للنشر
9789777351522

8
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موسوعة القیاس النفسي في التربیة البدنیة والریاضة227
انتاج علمي نخبة من 

مؤسسة عالم 2018األساتذة
9789777356961الریاضة للنشر

228

أ.د. عبد الودود موسوعة المقاییس النفسیة في مجال علم النفس الریاضي ج1
الزبیدي، حسین 

الَھروتي
2018

األكادیمیون
978-9957-637-09-5   

229

أ.د. عبد الودود موسوعة المقاییس النفسیة في مجال علم النفس الریاضي ج2
الزبیدي، حسین 

الَھروتي
2019

األكادیمیون

230
نقل أثر التدریب العضلي "الثابت - المتحرك" من الجزء 

السلیم الى المصاب لتأھیل العضلة الدالیة
د.عارف عبد الجبار 

حسین الدلیمي

مؤسسة عالم 2018
9789777355995الریاضة للنشر

231
ھندسة التشكیل الحیوي النظریة والتطبیق في المجال 

الریاضي
د.محمد ابراھیم عبد 

الحمید سالم
مؤسسة عالم 2019

9789777359016الریاضة للنشر

9
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سنة المؤلفالعنوان
ر د م كالناشرالنشر

د.مفتاح محمد اتجاھات حدیثة في دراسة المعلومات
اب د

1-00-593-9957-978دار المنھجیة2015

د اتجاھات حدیثة في علم المعلومات د.محمد فت ع
الهادي

1-31-616-9957-978دار صفاء2017
إثبات التعامالت اإللكترونیة وفقاً للقانون الجزائري 

د.حسان سعادوالتشریعات المقارنة
2019

9789777536080مكتبة الوفاء القانونیة
اثر ادارة رأس المال على االداء المالي للشركات 

9789957998امجد2019سارة التم الصناعیة

د الجل أثر الخصائص القیادیة في اإلدارة الفاعلة للوقت 0-37-617-9957-978دار الحامد2018ر رش
أثر رأس المال االجتماعي في تحقیق األولویات التنافسیة ( 

دراسة تطبیقیة )
د.أسماء قحطان 

د الرحمن الدوري ع
2-10-995-9957-978أمجد2018

أحكام التحكیم اإللكتروني
د ال  د.أحمد ع

د 9789777536905مكتبة الوفاء القانونیة2019الس

مأحكام التحكیم في عقود نقل التكنولوجیا د الدا 9789777536721مكتبة الوفاء القانونیة2019د.فؤاد ع
راختبار الفرضیات االحصائیة صل شا 6-744-32-9957-978دار الحامد2018د.ثائر  ف

أخالقیات األعمال االلكترونیة
أ. د. محمد العزاوي 

7-406-38-9957-978جریر2019و م.د  محمود  

محمد عمر العامريإدار الصف مفاھیم وتطبیقات
9789957651244المعتز2019

ادارة االداء,
DR.HERMAN 

AGUINIS
9789957078423الفكر2018

4-03-449-9957-978األكادیمیون2018د.حجاج بن صالحإدارة األفراد

ادارة االفراد
محمد مصط 

9789957562243االبتكار2018نعمات

ادارة األفراد الحدیثة
ور  محمد 

ري 9789957590215االكادیمیون2016الح
    9789957743666كنوز المعرفة2007د. محمد حسنإدارة التخطیط و التنظیم
    9789957743666كنوز المعرفة2015د. محمد حسنإدارة التخطیط و التنظیم

د االله خنفرادارة التسویق - مدخل معاصر اد ع 9789957914608دار وائل2018ا
ريإدارة التسویق الدولي والعالمي المعاصر الحدیث 9-628-32-9957-978دار الحامد2018د.محمد الح

0-94-449-9957-978األكادیمیون2018د.أحمد دودينإدارة التسویق المعاصر
ات للمدراء  ج ات ات و االس ادارة التغي التحد

ن المعا
اح  خ مص

الط 
9789957325077الحامد2011

    9789957463069كنوز المعرفة2008 زد من ادارة التغییر والتطویر
2-03-449-9957-978األكادیمیون2018د.أحمد دودينإدارة الجودة الشاملة

إدارة الجودة الشاملة (تطبیقات في الصناعة والتعلیم)
ر  ا.د.سوسن شا

د 6-275-24-9957-978صفاء2019مج

د محمد ديريادارة الجودة الشاملة , 9789957956540االبتكار2018الدكتور زا

مكتبات 



ادارة الجودة الشاملة TQM االسس والنظریة والتطبیقیة 
والتنظیمیة

د. احمد بن 
شاوي 2-698-32-9957-978دار الحامد2018ع

م يوسفادارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي 1-09-622-9957-978دار الرایة2018د. م

الدكتور مصط ادارة الجودة الشاملة في المستشفیات
ا  يوسف 

9789957562878االبتكار2018

3-646-32-9957-978دار الحامد2018د. محمود الواديإدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال
إدارة الجودة الشاملة والتغییر في منظمات االعمال 

SIX SIGMAف بوفاس د.ال
9789777536318مكتبة الوفاء القانونیة2019

د نمر,ادارة الجودة الشاملة. 9789957721596زمزم2018محمد سع
ريإدارة العالقات العامة 0-65-593-9957-978دار المنھجیة2016الح

ادارة العالقات العامة والمؤتمرات والبروتوكوالت 
0-861-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط يوسفالدبلوماسیة

د الديريإدارة العنصر البشري     9789957463991كنوز المعرفة2009د. زا

ادارة المعرفة التحدیات والتقنیات والحلول
اح  د. خ مص

1-484-32-9957-978دار الحامد2018الط 

ادارة المعرفة بناء الذاكرة التنظیمیة
د. حس محمد 

2-048-66-9957-978دار الحامد2018عتوم
ادارة المعرفة من تطب 

در  م  د. ابرا
حات 9789957227517أسامة2018الص

ادارة المعرفة والفكر التنظیمي ( استراتیجیة ادارة 
المعرفة ، أنماط القیادة االداریة ، سلوك المواطنة 

د  م.د. ع ع
مونة +  االم 

9789957955465األیام2019

ادارة المكاتب والسكرتاریة التنفیذیة
ا.د. ر مصط 

ان عل
9789957249632صفاء2016

ا.د.ر مصط ادارة المكتبات االسس والعملیات
ان عل

3-362-24-9957-978دار صفاء2014

وك ادارة المكتبات الجامعیة في البیئة الرقمیة د م د. السع
خطاب

9-6922-33-9957-978الوراق2019

ادارة المنظمات المتعلمة - الذكیة

ر  د محمد طا
الخلف  / د مصط 

يوسف
2-59-484-9931-978ألفا دوك2017

ريإدارة الموارد البشریة 2-627-32-9957-978دار الحامد2018د.محمد الح

مادارة الموارد البشریة - اطار متكامل 7-721-32-9957-978دار الحامد2018د. حس ح

ادارة الموارد البشریة في النظام التعلیمي، المعلم ، 
طاحمدیر المدرسة ، المشرف التربوي احمد محمد 

الشروق2019
9789957007195

إدارة الموارد البشریة في عصر اإلدارة اإللكترونیة
ة بن مرزوق  د. عن

و آخرون
مركز الكتاب 2018

2-288-35-9957-978األكادیمي

فاءات ط المسار الوظ لل ة وتخط المنظمة العربیة 2019فايزة بوراسإدارة الموارد ال
9789774732607للتنمیة

ا ادارة المواھب البشریة  4-84-484-9931-978ألفا دوك2018د.مصط 
د الديريادارة المؤسسات االجتماعیة     789957740863كنوز المعرفة2011د. زا

ادارة المؤسسات العامة
محمد مصط 

9789957562137االبتكار2018نعمات
 Talent - ادارة الموھبة - مدخل اداري استراتیجي

Management

وائل محمد 
ادرس، محمود 
حس ابو جمعة

9789957914639وائل2019

ا ادارة الموھبة في منظمات االعمال العصریة 2-940-32-9957-978دار الحامد2018مصط 
ادارة الموھبة مدخل معاصر الدارة الموارد البشریة

د. غ دحام تناي 
دي 1-819-32-9957-978دار الحامد2018ال

ف محمد ادارة الوثائق االلكترونیة د.ا
الحما 

3-643-45-9776-978دار الجوھرة2015
9789957579630الرایة2015براء رجب تر ادارة الوقت
ادارة الوقت

ل  محمد خل
سوا  9789957562120االبتكار2018ال

9789957763497الرضوان2015ا خالد سالمةادارة الوقت علم وفن واخالق
د زع إدارة الوقت في تحقیق االستراتیجیة التنافسیة س سع 8-017-66-9957-978دار الحامد2018د.ت

ارادارة الوقت للمدرس مان شفيع ص 0-634-18-9957-978المناھج2018ا



ادارة انتاجیة المورد البشري

أ.م.د. محمود فهد 
الدل + م.م. 

مان محمد جواد  ا
الغان + م.م. 

افراح خض الغان 

954796-9957-978األیام2018

-579-9957-978دار الرایة2018زد من عبويادارة برامج المدرسة االلكترونیة
اد شوكتإدارة خدمة العمالء 2-76-463-9957-978كنوز المعرفة2008ا

ادارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة
د. خل ع و 

حة 5-661-33-9957-978الوراق2019د. قوادرة ر

ادارة راس المال العامل
د مصط يوسف 

9789931484288ألفا دوك2017ا 

ا ادارة مراكز مصادر التعلم 6-51-617-9957-978دار الحامد2018مصط 

ب سلمان ادارة مراكز مصادر التعلم رؤیا شاملة حدیثة بن غ
طافش

5-895-32-9957-978دار الحامد2018

د.سم جمال إدارة مصادر المعلومات والبیانات
الع

4-67-449-9957-978األكادیمیون2018

د. سم جمال ادارة نظم المعلومات المكتبیة واألرشفة اإللكترونیة
الع

1-84-449-9957-978األكادیمیون2018

إدارة وصناعة الجودة الشاملة (مفاھیم اداریة وتقنیة 
وتجاریة في الجودة)

اح  د.خ مص
الط 

0-506-32-9957-978دار الحامد2018

ادوار االخصائى االجتماعى و مستخدمى االلعاب 
االلكترونیة

م  د/ احمد ابرا
محمد

مؤسسة شباب 2019
5-357-212-977-978الجامعة

اساسیات ادارة الصفوف وتنظیمھا
س ابو  محمد خم

    2008103493كنوز المعرفة2007نمرة

د الفضلأساسیات اقتصادیات األعمال 9-446-18-9957-978المناھج2019د. م

أساسیات االدارة االستراتیجیة الحدیثة
د القادر محمد  ع

األسطة
9789957590185االكادیمیون2016

اساسیات االدارة في منظمات االعمال المعاصرة
د المع  ع

د  عساف، مازن ع
9789957914332دار وائل2018

اساسیات خدمات المعلومات للمكتبات وموسسات 
المعلومات

ا.د.ر مصط 
ان عل

دار المنھجیة2017
978-9957-608-38-5

د  اساسیات في تعدین البیانات ( مفاھیم وتقنیات ) نعمه ع
الفخري

9789957955823األیام2019

أساسیات نظم المعلومات اإلداریة
ا  الل الب أ.د 

9789957180799المناھج2015وزمالؤە

حث العل  االدارة ات وطرق ال أساس
م حافظ  أ.د. نع

أبوجمعة
المنظمة العربیة 2014

9789774730351للتنمیة
7-098-66-9957-978الحامد2019د. ط مصط اسالیب اإلحصاء اإلستداللي البارامتریة ج1
0-097-66-9957-978الحامد2019د. ط مصط اسالیب اإلحصاء اإلستداللي البارامتریة ج2

اسالیب البحث العلمي: منظور تطبیقي
د.فايز جمعه 

ل  النجار، د.ن
جمعه النجار ، 

2-742-32-9957-978دار الحامد2018

أسالیب القیادة واتخاذ القرارات الفعالة 
د. زاد حمد 

   1-07-637-9957-978األكادیمیون2018القطارنة
الوراق2018د انعام الشه اسالیب قیاس قیمة المعلومات

استراتیجیات التدریس البصري في تنمیة التعبیر الكتابي
ي ة العم د. عنا

المناھج2019
978-9957-18-685-*

صالح الدين حسن استراتیجیات التدریس الحدیثة - مدخل تطبیقي
مصط  حمدان

9789957680343المسیرة2018

استراتیجیات التدریس الفعال بین الكفایات التعلیمیة 
ونظریات التعلم

د. رائد أحمد 
مي  م ال ابرا

5-76-590-9957-978األكادیمیون2018

داستراتیجیات التسویق د المج وائل2018نزار ع

ادات استراتیجیات التسویق-منظور متكامل د.محمد ال
/د.محمد العوامرة

9-686-32-9957-978دار الحامد2018

308-9789923718ابن النفیس2019لينا جمالاستراتیجیات التغییر وإدارة الصراع التنظیمي
2-07-697-9957-978یافا2018امل الحرداناستراتیجیات التقویم الواقعي وادواتھ



استراتیجیات الریادة واإلبداع التقني
ل   رم  الط أ,د ا

اغ 3-389-38-9957-978جریر2018ورمان الص

م استراتیجیات العالقات العامة في إدارة األزمات د.خلف ك
التم 

9789957998امجد2019

استراتیجیة التفكیر االبداعي / وتنمیة القیم الجمالیة
دراتب عاشور

الجنادریة2018

استراتیجیة التكامل واعادة الھندسة واثراھما على االداء 
االستراتیجي باستخدام بطاقة االداء المتوازن

د الرازق  اثمار ع
محمد

9-884-32-9957-978دار الحامد2018

ة محمداستراتیجیة الفھم : األسس النماذج     9789957743475كنوز المعرفة2015د. سام
استراتیجیة الموارد البشریة

نوال بوعالق 
ر 9789957915599وائل2019الطا

اسس ادارة المواھب في منظمات االعمال المعاصرة
م  ا.د.يوسف حج

9789957608545المنھجیة2018الطا 

د.نور محمود أسس اإلنتاج الفكري للمكتبات
د محمد الس

دار الوفاء لدنیا 2017
9789777354622الطباعة والنشر

اسس البحث العلمي
ا.د.محمود داود 

6-94-616-9957-978دار صفاء2018ال 
اصول التنظیم واالسالیب

ر  محمد شا
9789957066871المسیرة2018عصفور

إضاءات إداریة معاصرة
د العال- س ع

ت 6-35-617-9957-978دار الحامد2018احمد الح

إضاءات في التنمیة البشریة وقیاس دلیل الفقر الدولي
د الرزاق  د.وسن ع

7-693-32-9957-978دار الحامد2018حسن

اعادة ھندسة العملیات االداریة
ف   از حا د. ش

ف 9789957227418أسامة2018حا

ات الهندرة ندسة العمل اعادة 
ا ,   مفلح راتب ,

ص سالمة
9789957329143الحامد2016

9789957227357أسامة2018د. احالم خاناعادة ھندسة الموارد البشریة

ا اقتصاد المعرفة و انعكاستھ في تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك 9789931484424ألفا دوك2017د مصط يوسف 
اقتصاد المعرفة والسیاحة تحلیل معاصر لعالقات 

وتطبیقات
أ . الهام خض ش 

د الستار  و مها ع
9789957719159دجلة2019

ا.د.ر مصط اقتصاد المعلومات
ان عل

7-559-24-9957-978دار صفاء2014

ا اقتصادیات االدارة  7-83-484-9931-978ألفا دوك2018د.مصط 

د. توفيق نور الدين اقتصادیات التعلیم
الجابري

  8-20-590-9957-978األكادیمیون2018

ا االتصاالت  ات تكنولوج اقتصاد
ل  د.را مح

5-07-691-9931-978ألفا دوك2019الخفا 

د االبداع التربوي د الحم طارق ع
السامرا 

9789957562151االبتكار2018
اإلبداع الجماعي استراتیجیات وتطبیقات لتنمیة التفكیر 

اإلبداعي
د صالح علوي  الس

سلمان أحمد
المكتب الجامعي 2018

9789774386644الحدیث
ع االبداع واثره في ثقافة الطفل اثراء2019فاضل ال

الوراق2018محمد العتي االتجاھات الحدیثة في  ادارة الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة في التدریس وتنمیة التفكیر
ا حس  ا.د.ناد

3-700-24-9957-978صفاء2019العفون

ات الحديثة  السلوك التنظ  االتجا
ە أحمد  د. أم

ي الز
المنظمة العربیة 2018

9789774732393للتنمیة
االتصال االداري في البیئة الرقمیة

ل  دالجل ا ع دال
6-693-33-9957-978الوراق2019صقر

مجموعة مؤلف / االتصال البیداغوجي الجامعي
سيق  جمع وت

9789957955670األیام2019

د  كورتلاالتصال التسویقي     9789957740580كنوز المعرفة2010د. ف
االتصال التنظیمي والسالمة المھنیة في المؤسسات 

الصناعیة
جمال الدين 

9789957955854األیام2019عاشوري

االتصال التنظیمي ودوره في اندماج الموظفین الجدد
م بن  د ال أ. ع

خالد
0-19-622-9957-978دار الرایة2018

امل أ. االتصال داخل المؤسسة ( دراسة نظریة ومیدانیة ) ب  أ. نج
سحر أم الرتم أ. 

9789957955489األیام2019

ظةاالتصال واتخاذ القرارات 4-117-74-9957-978كنوز المعرفة2011د.إلهام بو غل
كرياالتصاالت التسویقیة والترویج 7-916-32-9957-978الحامد2019أ.د.ثامر ال



األحدث في بحوث العملیات
د.حس محمود 

الجنا 
1-497-32--9957-978دار الحامد2018

االحصاء االقتصادي
ل  ا.د.سعد عج

1-36-637-9957-978األكادیمیون2018شهاب

أ.د عدنان حس اإلحصاء التحلیلي في العلوم التربیة واألنسانیة
الجادري

0-611-33-9957-978الوراق2018

االحصاء الوصفي واالستداللي في كتابة البحوث التربویة 
والنفسیة

األستاذ الدكتور 
ال  د ع ـن حم اس

ال 
9957634452دجلة2018

محمد حس اإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي
د محمد رش

0-277-24-9957-978صفاء2019

االحصاء في العلوم االجتماعیة والسلوكیة
س  الدكتور يو

حمادي ع 
9957634537دجلة2018

ف احمد محمد االحصاء في العلوم السلوكیة والتربویة واالجتماعیة ا
مة ابو  حل

9789957680367المسیرة2018

مركز الكتاب 2018د. آمال بن سمشةاألداء البشري في اإلدارة المحلیة
4-297-35-9957-978األكادیمي

االدارة االستراتجیة

ر  د محمد طا
الخلف / د 

مصط يوسف 
ة مصط  ا /

ا  يوسف 

2-46-484-9931-978ألفا دوك2017

االدارة االستراتیجیة
د.سعدون حمود  

عاوي ال
6-443-96-9957-978غیداء2018

    9789957463099كنوز المعرفة2006د. زد عبوياإلدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة الریادیة االدراكیة واالستراتیجیة 

السلوكیة
ا.د.عالء فرحان 

طالب
9789957765163الرضوان2018

م االدارة االستراتیجیة للمكتبات اد ابرا د/ ز
س يو

مؤسسة شباب 2019
0-349-212-977-978الجامعة

ة شـ ة للموارد ال ج ات اإلدارة االس
مطلق محمد  

ي الدو
المنظمة العربیة للتنمیة 2019

9789774732690
3-576-32-9957-978دار الحامد2018د. خ الط اإلدارة االستراتیجیة,

ة ة للموارد ال ون 8-06-691-9931-978ألفا دوك2019د.مصط كوالراالدارة االل
    9789957740856كنوز المعرفة2011وص النعسةاالدارة التسویقیة السكانیة

ا.د عمر أحمد االدارة الحدیثة للمكتبات ومراكز المعلومات
ي م

3-656-24-9957-978دار صفاء2014
    978995746345كنوز المعرفة2007د.محمد حمداناإلدارة الصفیة

ياالدارة العامة 7-73-544-9957-978دار الرایة2018د. اسامة خ

ةاإلدارة العامة ا 9789957688318االبتكار2018سعد فؤاد ح

د الدقناإلدارة العامة واالقتصاد 9789774732577المنظمة العربیة للتنمیة 2018أحمد الس
2-905-32-9957-978دار الحامد2018صالح الهالالتاالدارة الفعالة للموارد البشریة

االدارة المدرسیة الحدیثة بین النظریة و التطبیق
محمد يوسف 

ك 9789957006723الشروق2017الد

الجنادریة2018د قاسم الحر االدارة المدرسیة الفاعلة لمدرسة المستقبل

ياالدارة -الوظائف والممارسة 2-825-32-9957-978دار الحامد2018اسم الحم

زاإلدارة باألفكار شام ح 5-07-499-9957-978دار الرایة2018سا 

االدارة باالھداف
اشم حمدي  د. 

1-24-579-9957-978دار الرایة2018رضا

    9789957463465كنوز المعرفة2008د.محمد الفاعورياإلدارة بالرقابة

االدارة واالشراف في التربیة الخاصة
د  فوزة ع

9789957970413المسیرة2016الجالمدة

صفاء نواف ب اإلدارة والعالقات اإلنسانیة
حمدان

7-804-32-9957-978دار الحامد2018

د األرشیف اإللكتروني في الشركات والمؤسسات العامة ف ع د . أ
ف المحسن ال

دار المنھجیة2015
978-9776-45-645-7

قات  ة المستخدمة  التطب ب االحصائ االسال
ة االقتصاد

ل  ا.د.سعد عج
8-37-637-9957-978األكادیمیون2018شهاب



الحامد2018د ع العالونةاالسالیب الكمیة في اتخاذ القرار

االستثمار في رأس المال الفكري
ع مزاحم 

6-73-637-9957-978االكادیمیون2019السامرا 

د السالم االقتصاد المعرفي اسامة ع
د حر  الس

3-444-96-9957-978غیداء2018

االقتصاد المعرفي
د.محمد نائف 

7-95-449-9957-978األكادیمیون2018محمود

د/ جودت ع االنتاج الفكرى للمكتبات كمصادر للمعلومات
محمد

مؤسسة شباب 2019
4-354-212-977-978الجامعة

االنترنت والنشر االلكتروني  الكتب االلكترونیة 
والدوریات االلكترونیة

غالب عوض 
سة النوا

دار صفاء2015
978-9957-24-658-7

االنترنیت وبناء الحقائق االجتماعیة لدى الشباب 
اللالمراھق ة ت أ.سم

الحامد2019
978-9957-66-070-3

د/ محمد الب االنشطة المكتبیة وطرق دعمھا
احمد

مؤسسة شباب 2019
8-343-212-977-978الجامعة

ات أم الوراقة  ليوجراف ا والب ليوجراف الب
ة مع ثورة المعلومات  ورة ع ات  ا محمدوالوراق د. 

2014
1-145-308-977العلم واالیمان

الببلیوجرافیا والببلیوجرافیات أم الوراقة والوراقیات 
ا محمدضرورة عصریة مع ثورة المعلومات مرشد عمل,, د. 

العلم واالیمان2017
977-308-145-1

م البحث العلمي التربوي في اطار التقویم الواقعي أ.د محمد ابرا
الصانع

9789957998امجد2019

البحث العلمي والثورة الرقمیة تحدیات األصالة 
والمعاصرة: المؤتمر العلمي الدولي األول

النا : مؤسسة 
الوراق ل 

ــع والتوز
الوراق2019

978-9957-33-663-9

د. سعود بن البرامج التعلیمیة والتأھیلیة في المؤسسات اإلصالحیة
ان ان الضح ضح

أكادیمیة نایف 2014
9789960853475العربیة - الریاض

ر البرامج التوعویة العربیة في مجاالت الحمایة المدنیة ب زا أ.د. الغ
ل إسماع

أكادیمیة نایف 2014
الضغوط النفسیةالعربیة - الریاض

ر البناء االستراتیجي والوقت د ال 7-693-18-9957-978المناھج2019د. مج

البیانات الضخمة Big Data أساسیات واستخدامات 
لقاتعاریف ومكونات وأنواع د.منال ال

دار التعلیم الجامعي2019
978-977-733-277-4

البیداجوجیا النقدیة لما بعد الحداثة واثرھا على تطویر 
اظم محمدعملیات التعلیم وتعلم التربیة الفنیة د.جواد 

دار المنھجیة2018
978-9957-608-80-4

البیداغوجیا الفارقیة (مستحدث تربوي یعالج الفروق 
الفردیة بین المتعلمین)

اشم  أ.د حس 
الفت 

دجلة2018
9957634384

ا.د.ر مصط البیئة االلكترونیة
ان عل

1-746-24-9957-978دار صفاء2015

ا التجارة االلكترونیة ة مصط 
9789931484448ألفا دوك2017

ات) اتج ادئ-االس د  المؤسسة(الم التجد

حة  د, صل
ا ع  ل غالب/د, ل

ة س
9-41-691-9931-978ألفا دوك2019

د التحالفات اإلستیراتیجیة بین مؤسسات المعلومات رؤوف ع
الل ظ  الحف

7-306-50-9778-978دار الجوھرة2014
SPSS 9789957065997المسیرة2018حمزة محمد دودينالتحلیل االحصائي المتقدم للبیانات باستخدام

ل محمد  التحلیل االستراتیجي في إعادة ھندسة العملیات اإلداریة اسماع
ايرة ال

0-618-32-9957-978دار الحامد2018

التخطیط االستراتیجي
د   د.عادل مج

1-448-96-9957-978غیداء2018العاد 
اثراء2019محمد فائق حنونالتخطیط االستراتیجي

التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة في القطاع العام
موفق محمد 

9-574-32-9957-978دار الحامد2018الضمور

ة منصوريالتخطیط االستراتیجي لنظم المعلومات 9789957227425أسامة2018د. رق

التخطیط االستراتیجي -مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة
ح قحطان  أ. 

6-690-18-9957-978المناھج2019محمود

ابنةالتخطیط التربوي المعاصر صالح احمد ع
9789957970307المسیرة2019



التدریس - مداخلة - نماذجة - استراتیجیاتة
س   د بن خم ع

دي 9789957971182المسیرة2018امبوسع

ا.د.ق محمد التدریس مھاراتھ واستراتیجیاتھ
السامرا 

7-662-76-9957-978الرضوان2019

التدریس وفلسفتھ التربویة في الكون الجامعي
د  ا.د.محمد حم

9-543-76-9957-978دار الرضوان2018المسعودي

د الرحمن محمد التربیة االبداعیة في التعلم العربي ع
سوي الع

دار النھضة العربیة-
9953445214لبنان

الكتاب الجامعي2015محمد عودةالتربیة المھنیة في عصر متجدد كتاب مرجعي

اطالترویج في بیئة دولیة بین النظریة والتطبیق د.سا زع
9789777536240مكتبة الوفاء القانونیة2019

التسویق أسسة ومبادئھ
ل  محمد خل

سوا  9789957562359االبتكار2018ال

التسویق االجتماعي
ل  محمد خل

سوا  9789957562175االبتكار2018ال

اوي التسویق االستراتیجي -مداخل حدیثة ح مة  د. نع
ة مقري د.زك

5-84-579-9957-978دار الرایة2018

یافا2018د. محمد شا التسویق االلكتروني واثاره االقتصادیى على الدول االسالمیة

ا الضمورالتسویق الدولي وائل2018د 

د  نوار التسویق الدولي كفرصة تنمویة وضرورة د.ع
شعت

9789777536929مكتبة الوفاء القانونیة2019

التسویق المعاصر
اس  س ع د.أ

م م /د.جمال ال
9789957449292االكادیمیون2015

دانالتسویق المعاصر 8-922-32-9957-978دار الحامد2018د.نظام س
التسویق بالعالقات في المؤسسة المصرفیة لبناء والء 

جة عتيقالعمیل 417-704-9923-978ازمنة2019د. خد
مانالتسویق بالكلمة المنطوقة     9789957745967كنوز المعرفة2017د. درمان سل

ق ع الهاتف المحمول س ال
فت محمد  د. م

د مر  المنظمة العربیة 2016السع
    9789774731730للتنمیة

-Marketing &E التسویق والتجارة االلكترونیة
Commerce مفاھیم فى التسویق - تكنولوجیا 

المعلومات واالتصاالت - االنترنت والبرید االلكترونى 
لقا- التسویق والتجارة االلكترونیة د.منال ال

دار التعلیم الجامعي2019

978-977-733-254-5 / 9432
التسویق والمسؤولیة االجتماعیة

د. خالد قا - د. 
9789957227401أسامة2018رمزي بودرجة

7-594-32-9957-978دار الحامد2018د. محمد العزاويالتسویق والمكانة الذھنیة
شالتسویق وفق منظور فلسفي الوراق2018داحسان الد

د التصمیم التعلیمي، النماذج والبرامج التطبیقیة أ.د منصور ع
المنعم، د. حمدي 

9-61-622-9957-978الرایة2019

د الجواد التصنیف العشري دیوي ط 23 محمد ع
ف

6-51-6348-977-978العلم واالیمان2017

د التصنیفات العالمیة للجامعات ..نماذج نظریة وتطبیقیة سماح محمد س
احمد

العربي للنشر 2018
2-381-319-977-978والتوزیع

التطبیقات والمنصات السحابیة: حلول تعلیمیة 
(ممارسات عملیة في تطبیقات التعلم النقال والواقع 

المعزز والمنصات السحابیة)
رم فت  د. أ

مصط 
الوراق2019

978-9957-33-684-4
ةالتطویر االداري ا 9789957562519االبتكار2018سعد فؤاد ح

ة شهابالتطویر التنظیمي 1-39-449-9957-978األكادیمیون2018فاد

التطویر التنظیمي والیات ادارة  التغییر بالمؤسسة
د. عالء الدين 

5-104-66-9957-978الحامد2019يوس 
9789957680398المسیرة2018حسن ر مهديالتعلم االلكتروني

التعلم االلكتروني في المؤسسات التعلیمیة
در حاتم  ا.م.د.ح

5-59-616-9957-978دار صفاء2018العجرش

ة محمد التعلم البنائى والمفاھیم النحویة ( نماذج تطبیقیة ) سام
محمود

9786148000461دار الكتاب الجامعي2015

غداديالتعلم التنظیمي و المنظمة المتعلمة وعالقاتھما الوراق2018دعادل ال



التعلم المزیج في تدریب وكفایات مھنة المعلمین 
وضمان الجودة

د  اء ع ا.م.د.ض
العرنو 

دار صفاء2018
978-9957-616-57-1

ديرالتعلم النشط مان محمد  ك
9789957064471المسیرة2018

د. جودت احمد التعلم النشط بین النظریة والتطبیق االصدار الثاني
سعادة وزمالؤە

دار الشروق2018
9789957002586

اري شط والتفك االبت د فرغ التعلم ال 0-455-33-9957-978دار الوراق -األردن2015د. اما س

    9789957463984كنوز المعرفة2009د. أمل التلالتعلم والتعلیم

ا التعلیم االلكتروني واقع وطموح 1-934-32-9957-978دار الحامد2018مصط 
التعلیم العالي في الوطن العربي في ضوء التحدیات 

ــعوالتحوالت العالمیة: مؤتمر دولي محكم الوراق ل والتوز
الوراق2019

978-9923-9736-0-8

د الجواد التعلیم العالي من بعد بین التطویر والجودة أ.د / ع
كر د  الس

2-06-702-9923-978دار شھرزاد2018

د الرحمن التعلیم المستمر بین النظیة والتطبیق ا.د.ع
الشاعر

3-66-616-9957-978دار صفاء2018

 سا محمد التعلیم المفتوح والتعلم عن بعد أساس للتعلیم اإللكتروني
الخفا 

4-15-590-9957-978األكادیمیون2018

د صالحالتعلیم في الوطن العربي قضایا واشكاالت محمد الس
1-656-33-9957-978الوراق2019

التعلیم في الوطن العربي نحو نظام تعلیمي متمیز: 
مؤتمر العلمي محكم

النا : مؤسسة 
الوراق ل 

ــع والتوز
الوراق2019

978-9957-33-685-1

ا التعلیم لریادة االعمال د. فضة ع
ص 

9789957227432أسامة2018

التعلیم والتدریب في التسعینات متطلبات واستراتیجیات 
الدول النامیة

د الصمد قائد  ع
ي االغ

دار النھضة العربیة-0
S-Iلبنان

 Judy Duffyالتعلیم والتعلم باستخدام التكنولوجیا
له وزم

9789957921750الفكر2018

التغییر والتطویر التنظیمي في منظمات األعمال - 
مدخل الموارد البشریة

د  د. عالوي ع
الفتاح

5-63-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019

د القادر التفكیر االبداعي ى ع
العروا 

9789957914240دار وائل2018
2018دمحمد االمامالتفكیر االبداعي و الناقد

اشم فوزي التفكیر االستراتیجي ا.م.د.
ادي الع

5-46-687-9957-978صفاء2019

التفكیر العلمي - رؤیة تطبیقیة ( ملون )

د.م. محمد عمر 
العالونة + د. 

د محمد  محمد ع
ف  قرعان + د. أ

وم محمد خ

954376-9957-978األیام2018

حمدي احمد التفكیر العلمي وتطبیقاتھ التربویة
محمود

9789957579999الرایة2016

ز التفكیر وتعلم مھاراتھ د الع ا.د.ع
در الموسوي ح

9789957593346المنھجیة2016

التفكیر ومنھاج البحث التربوى

د  ة ع أ.م. د. عدو
ع ار ال الج
أ.م. د. مث 

دالرسول الشكري ع
م  م. مساعد رح

امل الصجري

الشركة العربیة 2017
المتحدة

978-977-477-162-4

م التقنیات الحدیثة وأثرھا فى المكتبات اد ابرا د/ ز
س يو

مؤسسة شباب 2019
3-351-212-977-978الجامعة

أمل  شحادةالتكنولوجیا التعلیمیة
كنوز المعرفة -2007

    9789957463052األردن

ايرةالتماثل التنظیمي واالداء الوظیفي في  االدارة الجامعیة     9789957740290كنوز المعرفة2010د. خالد ال



ة الغماسالتمك التنظ وواقعه  المؤسسة الجزائ 5-36-691-9931-978ألفا دوك2019د. بركة 

9789957622008الرایة2016اشم حمدي رضاالتمیز االداري في منظمات االعمال

يالتمیز التنظیمي 4-23-579-9957-978دار الرایة2018د. اسامة خ

التمیز واإلبداع في إدارة المشروع
ل  حس اسماع

أبو طاغر
9789957698454أزمنھ2018

ر التنبؤ والتخطیط االستراتیجي د ال 7-382-18-9957-978المناھج2018د. مج
يالتنمیة اإلداریة األدوات والمعوقات 8-568-32-9957-978دار الحامد2018اسم الحم

1-47-697-9957-979یافا2019مشعل المجا التنمیة البشریة في المكتبات ومراكز المعلومات

د عالتنمیة المھنیة لمعلمى التعلیم الصناعى د.عادل س
المجموعة العربیة 2012

S-Iللتدریب و النشر

را التنیمة المستدامة وتطبیقاتھا التربویة     9789957745745كنوز المعرفة2016د. معجب الز

التوافق بین اإلستراتیجیة و الھیكل التنظیمي وعالقتھ بفعالیة 
المنظمات

الل  مة بو د. فاط
وش د. محمد ك

د النور  د.  ع
8-615-33-9957-978الوراق2018

6-64-617-9957-978دار الحامد2018نداء محمد الصوصالثقافة االقتصادیة
الثقافة التنظیمیة وعملیة صنع القرار بمنظمات االعمال

د فاطمة  د. مهد
راء 9789957721756زمزم2019الز

أ . د  محمد فت الجودة وقیاس األداء في مرافق المعلومات العربیة
د الهادي ع

دار المنھجیة2015
978-9776-45-651-8

أ.د.آمال حسن الحاسب اآللي بین النظریة والتطبیق
الحل وآخرون

9789777352529مكتبة الوفاء القانونیة2016

ل بن حسن الحاسب والمعلومات ا.د.ج
الع 

7-95-593-9957-978دار المنھجیة2016
الحامد2018دمحمد المجا الحاسوب التعلیمي

د.احمد نافع الحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات,
المدادحة

9789957246785صفاء2015

الحوكمة المؤسسیة

ا - د.مصط 
مان  كوالر -أ.ا

بوريع
7-67-484-9931-978ألفا دوك2017

الخیار االستراتیجي وأثره في تحقیق المیزة التنافسیة
د. م الدين 

4-610-32-9957-978دار الحامد2018القطب

م الدلیل التدریبي لتنمیة الموارد البشریة د ال د. زاد ع
سور ال

   3-96-590-9957-978األكادیمیون2018

الدلیل المختصر في كتابة البحوث والرسائل الجامعیة
أ.د عامر محمد 

م  م.محمد  9789957998امجد2019ابرا

الدماغ البشري وآلیة التعلم
د. محمد مراد 

ة 9789957026721مجدالوي2018را نوا
م مهذول الطا الدماغ و التعلم و التفكیر 9789957006631الشروق2017م

الدوریات التقلیدیة وااللكترونیة في المكتبات ومراكز 
المعلومات

غالب عوض 
سة النوا

9789957246570صفاء2015
الذكاء االصطناعى صناعة المستقبل ( الحاسبات 

المتوازیة - التحكم االلى - البرمجة الوراثیة - لغة 
لقاالبرولوج - الخالیا العصبیة االصطناعیة د.منال ال

دار التعلیم الجامعي2019
978-977-733-258-3 / 8923

الذكاء الثقافي في المنظمات
ش  ا.د.احسان د

0-941-24-9957-978صفاء2019جالب

د.سلوى مسعود الذكاء الوجداني و عالقتھ بالتوافق الزواجي
الحطما 

مركز الكتاب 2018
9-263-35-9957-978األكادیمي

السكرتاریة المعاصرة وادارة المكاتب نظم مكتبیة
د.جمال ع 

ادلة اثراء2019الع

د. محمد يوسف السلوك التنظیمي
القا 

   5-99-449-9957-978األكادیمیون2018

د محمد ديريالسلوك التنظیمي 9789957067168المسیرة2018زا

د سالم عرفةالسلوك التنظیمي -622-9957-978الرایة2019د س
السلوك التنظیمي (سلوك األفراد والجماعات في منظمات 

ماألعمال) 9-045-32-9957-978دار الحامد2018أ.د. حس ح

الشبكات االجتماعیة وتاثیرھا فى المعرفة البشریة - 
د. محمود طارقالنظریة والتطبیق

دار الفجر2017
9789773583613

د. أحمد فت أبو الشفافیة والقیادة في االدارة
م ك

4-409-32-9957-978دار الحامد2018



9789957822323دارالبدایة2013الل الحدي الطالب الجامعي الى القمة
مركز یزید2018دنواف سمارةالطرائق واالسالیب في تدریس العلوم

ات  ل االس ر الطرق الشائعة  التحل د ال 1-554-18-9957-978دار المناھج 2018د. مج

د. فاطمة مسعودالطموح األكادیمي والثقة بالنفس
مركز الكتاب 2018

1-256-35-9957-978األكادیمي

العقد اإللكتروني في ضوء اإلرادة والحمایة
د.محمد شو 

9789777536851مكتبة الوفاء القانونیة2019محروس

العقود اإللكترونیة للمستھلك
د  د ع د.الس

الهادي محمد 
سوي الع

2019
9789777537025مكتبة الوفاء القانونیة

ا العالقات العامة 5-866-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط 

العالقات العامة بین الفكر والممارسة
د الرزاق  الدكتور ع

9789957688219االبتكار2018الدل 

دى حف العالقات العامة بین المبادئ والتطبیقات في المجال السیاحي مؤسسة عالم 2016أ.
9789777352673الریاضة للنشر

العالقات العامة في المؤسسات والشركات المختلفة
د الرزاق  الدكتور ع

9789957688202االبتكار2018الدل 

5-87-484-9931-978ألفا دوك2018د,عذراء عيواجالعالقات العامة في المؤسسة الجامعیة-بین النظریة و التطبیق-
العلوم االنسانیة والتحدیات العالمیة المعاصرة - 

دالحقالمؤتمر الدولي الرابع ة ع د. ز
    9789957746650كنوز المعرفة2017

أ.د.شو نا العملیة االداریة وتكنولوجیا المعلومات
ر العا  د.مز

اثراء2019

1-169-83-9957-978المجتمع2019احمد المدادحةالعولمة المكتبیة وبرامجھا الحدیثة
الفرضیات التصمیمیة المستقبلیة في ضوء الحاجات 

س وا محمداالنسانیة المعاص د. ق
مجدالوي2018

9789957026523 ب التعامل مع ضغوط  ث و اسال الفكر االداري الحد
الغماسالعمل 2-37-691-9931-978ألفا دوك2019د. بركة 

ة  ات للموارد ال د الساعديالفكر االس 4-27-616-9957-978دار صفاء2017د.م

ا.د.ر مصط الفھرسة المقروءة الیاًً◌ (مارك21)
ان عل

5-652-24-9957-978دار صفاء2014
اثراء2019د.احمد المدادحةالفھرسة الموضوعیة والتكشیف

اسالفھرسة الوصفیة والموضوعیة في المكتبات ا الد 8-648-24-9957-978دار صفاء2014ر
القاموس الشامل لمصطلحات العلوم االجتماعیة 

حازم مطرواالنسانیة
3-844-32-9957-978دار الحامد2018

القضایا العامة في المواقع والمنتدیات االلكترونیة 
الشبابیة

د. فاطمة فايز 
9-631-18-9957-978المناھج2018قطب

القیادة االستراتیجة - مفاھیم فكریة وتسویقیة معاصرة
ا.م.د. مها عارف 

سم + أ.د. دينا  9789957956233األیام2019ب

يالقیادة االستراتیجیة 0-21-579-9957-978دار الرایة2018اسامة خ

جر - يوري القیادة االستراتیجیة في االوقات المضطربة - مترجم مارك ك
خ زوفت

9789957915698وائل2019

رة اق القیادة االستراتیجیة للمعرفة 9-757-22-9957-978أسامة2018ا.د.جو
القیادة األكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي: بحوث 

رودراسات علمیة محكمة ع نا آل زا
5-811-32-9957-978دار الحامد2018

م القیادة التحویلیة وأثرھا في اإلداء االستراتیجي د.أحمد ك
ارنة اله

9789957998امجد2019

ان العمل سلوك االستقواء  م ة وعالقتها  ادة الغ الق
ث ع  أ.م. ل

المنظمة العربیة 2016يوسف
9789774731754للتنمیة

سالقیادة في المكتبات ومراكز المعلومات مبادئ ومفاھیم د االزق يو 7-997-24-9957-978دار صفاء2016ا.د.ع

القیادة والرقابة واالتصال االداري
د.معن محمود 

ە/ مروان ب  ا ع
أحمد

6-348-32-9957-978دار الحامد2018

الكشافات والمستخلصات وعالقتھا بالمكانز 
ا محمدوالببلیوجرافیات 6-419-308-977-978العلم واالیمان2017د. 

المتعلم االستراتیجي نشاطات تنمیة استراتیجات 
التواصل األكادیمي لمتعلمي اللغة العربیة غیر الناطقین 

دبھا د. اسامة ز الس
    9789957745141كنوز المعرفة2016



المجتمع الشبكي
ار  دارن 

2015
المركز العربي 

لالبحاث ودراسة 
السیاسات

9786144450192

اء محمد المجموعات المتحفیة في المكتبات المصریة د. إ
الم 

المكتب العربي 2019
4-282-812-977-978للمعارف

ا محمدالمدخل إلى علم المعلومات والمكتبـات والتوثیـق 6-419-308-977-978العلم واالیمان2017د. 

مصط ع اللحامالمدخل إلى علم المكتبات ومصادر المعلومات
6-76-449-9957-978األكادیمیون2018

ات ومرافق المعلومات  ة  المكت ون المصادر االل
ة) م ة واأل ب(الما ب بن الط د ز

9789931484561ألفا دوك2017

مة المعالجة العلمیة والفنیة للمخطوطات دي سل د. سع
الل + أ. حجاز 

953812-9957-978األیام2018
المعاییر الدولیة في التأھیل المھني -االشخاص ذوي 

ةاالعاقة 3-691-18-9957-978المناھج2019د. سناء ابو شاش
المعرفة وإدارتھا في مؤسسات التعلیم العالي:بحوث 

رودراسات علمیة محكمة ع نا آل زا
3-815-32-9957-978دار الحامد2018

المعرفة والتفكیر المعاصر(اكتسابھا-أنماطھا-تنمیتھا)
م الصفار رعد سل

0-55-590-9957-978األكادیمیون2018

المجتمع العربي2018زد عبويالمعلم المدرسي الناجح

المعلومات والمعرفة والتحدیات في المجتمع العربي 
المعاصر

أ . د  محمد فت 
د الهادي ع

دار المنھجیة2015
978-9776-45-653-2

د. محمد الحاللمة المفاھیم الحدیثة في علم  االدارة
واخرون

اثراء2019

المكتبات االكادیمیة وحمایة حقوق الملكیة الفكریة فى 
البیئة التقلیدیة  والرقمیة

م  اد ابرا د/ ز
س يو

مؤسسة شباب 2019
8-343-212-977-978الجامعة

المكتبات االلكترونیة والرقمیة واثرھا الثقافى على 
المجتمع

م  اد ابرا د/ ز
س يو

مؤسسة شباب 2019
2-345-212-977-978الجامعة

المكتبات االلكترونیة والمكتبات الرقمیة
ا.د.ر مصط 

ان 7-546-24-9957-978دار صفاء2015عل
6-735-09-9957-978أزمنھ2018وسام \يوسف المكتبات الحكومیة

المكتبات الرقمیة الحدیثة
د/ جودت ع 

مؤسسة شباب 2019محمد
1-355-212-977-978الجامعة

المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات
ا.د.ر مصط 

ان 1-423-24-9957-978دار صفاء2014عل

ا.د.ر مصط المكتبات المدرسیة
ان عل

7-533-24-9957-978دار صفاء2014
5-187-83-9957-978المجتمع2019احمد المدادحةالمكتبات الوطنیة ودورھا في خدمة القراء

المكتبات والمعلومات والتوثیق الوصول الحر 
للمعلومات: المؤتمر العلمي المحكم

 الوراق ل 
ــع والتوز

الوراق2019
978-9957-33-687-5

المكتبات ومنظومة التعلیم االلكترونى
م  اد ابرا د/ ز

س مؤسسة شباب 2019يو
0-352-212-977-978الجامعة

المكتبات ومھارات العصر الرقمى
د/ محمد الب 

مؤسسة شباب 2019احمد
6-334-212-977-978الجامعة

المكتبة العربیة بین القدیم والحدیث
م محمد  ا.د.ابرا

2-637-45-9776-978دار الجوھرة2015منصور
المناھج البناء والتطویر

د  اء ع ا.ض
5-933-24-9957-978صفاء2019العرنو 

ة الحديثة -الجزء االول- ج ال المنا
د, أمال مقدم/د, 

سة فاطمة  س
راء و آخرون الز

ألفا دوك2019
978-9931-691-50-1

ة الحديثة -الجزء الثا - ج ال المنا
د, أمال مقدم/د, 

سة فاطمة  8-51-691-9931-978ألفا دوك2019س
    9789957742423كنوز المعرفة2012د. سم الناشفالمناھج التربویة بین االصالة والمعاصرة

المناھج في عالم تكنولوجي متغیر: المؤتمر العلمي 
العربي الثالث ألبحاث الموھبة والتفوق في الوطن 

العربي

النا : مؤسسة 
الوراق ل 

ــع والتوز
الوراق2019

978-9957-33-632-5

5-04-687-9957-978دار صفاء2018رائد رمثان التم المناھج والكتب المدرسیة



المناھج وطرائق التدریس رؤیا معاصرة في التدریس 
العلوم

د  د.ايثار ع
ا  المحسن الم

صفاء2019
978-9957-687-26-7

د الساعديالمنطق االخالقي والمعرفي لثقافة المنظمة 2-05-687-9957-978دار صفاء2018ا.د.م

المنطق واالخالق في البیئة الجامعیة

د  مام ع أ.د. 
د الغفور  الخالق ع
د  + أ.د. محمد ع

اب العزاوي الو

9789957956394األیام2019

9789957915407وائل2019حسن ع الزع المنظمات الذكیة - منظور استراتیجي

المنظمات المتعلمة النشأة,األھداف والتطور

دالحق  ع
العشعا ,مصط 

ة   حوحو_خ
شوش ع

1-27-617-9957-978دار الحامد2018

المنظومة التربویة الجزائریة من خالل تطبیق 
اسطاستراتیجیة التدریس عن طریق مقاربة الكفاءات* د ال دي ع

8-998-32-9957-978دار الحامد2018

المنھاج التكاملي
د.محمد الط 

3-058-38-9957-978جریر2018وآخر

المسیرة2018دراتب عاشورالمنھاج بنائھ تنظیمھ نظریاتھ

المنھج التربوي اسسھ وتحلیلھ
س  ا.د.م يو

6-770-24-9957-978صفاء2019حري
المنھج العلمى فى الخدمة االجتماعیة

ا محمود  د/ 
د مؤسسة شباب 2019الس

3-348-212-977-978الجامعة
المنھج المدرسي المعاصر

جودت احمد 
له 9789957074029الفكر2018سعادة وزم

وائل2018د عمر العق المنھجیة المتكاملةالدارة الجودة الشاملة
المؤسسات العالمیة وطرق التصنیف في المؤسسات 

االكادیمیة
د القادر  عثمان ع

دات عب
الحامد2019

978-9957-66-058-7

اف ص ا االس شخ المؤسسة من ال
الغماس و  د. بركة 

2-40-691-9931-978ألفا دوك2019اخرون

المیزة التنافسیة والتخطیط االستراتیجي في جودة األعمال
ع ز نصار، 

ة أحمد فطوم،  خ
م أبو دللوم إبرا

9789957698423األن ناشرون2018

د النخبة الجامعیة ( الحل و الطموح ) د.غزوان حسن ع
د  اب الصم الو

8-21-995-9957-978أمجد2018

النشر االلكتروني
ا.د.ر مصط 

ان 8-552-24-9957-978دار صفاء2010عل
النشر االلكتروني وحمایة المعلومات

د.احمد نافع 
7-674-24-9957-978دار صفاء2014المدادحة

النشر التقلیدي واإللكترونى في العالم العربي
امل  ف  د.

6-613-45-9776-978دار المنھجیة2014شا 

د.سا عادل النفاذ الحر للمعلومات بالمكتبات والتغلب على معوقاتة
س احمد خم

دار الوفاء لدنیا 2017
9789777354455الطباعة والنشر

النماذج الحدیثة في المنھج والتدریس والتقویم
د  ا.د.محمد حم

2-542-76-9957-978دار الرضوان2018المسعودي
الھندسة االداریة وادارة الجودة الشاملة ودورھما في 

تفعیل وتطویر تسییر الموارد البشریة
د  الدكتورة مجا

الهام
7-52-622-9957-978الرایة2019

يالوسائل التعلیمیة واثرھا على التحصیل الدراسي 4-53-622-9957-978الرایة2019فاطمة قاسم الع
الوسیط في نظام التوثیق المصري والسعودي مقارنھ 

بالفقھ اإلسالمي
فة  د.أحمد خل

قاوي
2018

9789777535663مكتبة الوفاء القانونیة
جةالیقظة االستراتیجة 1-601-33-9957-978الوراق2018منصف بن خد

امن المعلومات
ل بن حسن  ا.د.ج

1-68-593-9957-978دار المنھجیة2016الع 

ف محمد أمن وحمایة الوثائق االلكترونیة (  المخاطر - الحلول ) د . أ
دە الحما  ع

دار المنھجیة2015
978-9776-45-648-8

أنظمة األرشفة
امل ,  أ.د.أسامة 

دار الوفاء لدنیا 2017أ.د.محمد الص 
9789777354578الطباعة والنشر

انماط افادة الباحثین العرب فى مجال المكتبات 
ة محمد مظهروالمعلومات من المصادر االلكترونیة دار الفجر للنشر 2018من

9789773583767والتوزیع



د انماط التعلم وتطبیقاتھ بین المعلم والمتعلم د.وسام صالح ع
الحس 

الرضوان2019
978-9957-76-650-4

ادي الفرا أنماط التنمیة المعرفیة – المھاریة في القرن 21     9789957741402كنوز المعرفة2011أ.د. 

انواع المكتبات الحدیثة
د.جمال توفيق 

1-01-449-9957-978األكادیمیون2018الع 

6-591-32-9957-978دار الحامد2018د. محمد العوامرەبحوث التسویق

بحوث التسویق مسارات في المنھج االستنبطقرائي
د.محمد حافظ 

9789777534833مكتبة الوفاء القانونیة2018حجازي

يبناء االرقام وتحلیلھا في تصنیف دیوي العشري م 4-14-616-9957-978دار صفاء2017ا.د.عمر أحمد 
بناء المناھج وتطویرھا ومستجدات القرن الحادي 

والعشرین

د  أ.د منصور ع
المنعم، د. حمدي 

احمد
الرایة2019

978-9957-622-57-2

ة ثقافة الجودة الشاملة لتحس أداء  ِبناء وتنم
اس الُمقاَرن) ة (مدخل الق الجامعات الم

م  د. أحمد إبرا
م مو إبرا

المنظمة العربیة 2016
للتنمیة

9789774731570

د.نور محمود بیبلوغرافیا المكتبات
د محمد الس

دار الوفاء2017
9789777354462

د صالح بیئة العمل في الموسسات االعالمیة د. مج
ز ع

المكتب العربي 2018
5-160-812-977-978للمعارف

تأثیر الذكاء التنافسي في تحدید الخیار االستراتیجي على 
مستوى وحدة االعمال

ح  وزرة 
مان/معن  سل

0-858-32-9957-978دار الحامد2018

ة  ل ادة التح عاد الق اء الشعوري  أ تأث الذ
مة ط للح من خالل األثر الوس

د. ل لفته ع 
سماري

المنظمة العربیة 2017
9789774732188للتنمیة

تأثیر ماوراء البیانات على كفاءة واسترجاع مقاالت 
ة محمد مظهرالدوریات االلكترونیة من

دار الفجر2018
9789773583774

تاریخ علم المكتبــــات
د. دينا حسن عوض 

4-533-96-9957-978غیداء2019

(EC) ة / د.سناء تجارة الكترونیة الجدا
خلف

9-392-32-9957-978دار الحامد2018

تجدد الثقافة واإلعالم في اطار التربیة الحدیثة وتطور 
د.أبو المجد درغامالمناھج التعلیمیة

مكتبة الوفاء القانونیة2018
9789777534826

ةتحریر الخدمات والمنظمة العالمیة للتجارة مة رقي 9789957955267األیام2019د. سل

تحقیق ونشر النصوص
د.محمد مسعود 

0-02-691-9931-978ألفا دوك2019محمد ابو سالم

تحلیل االستشھادات المرجعیة لمفاالت الدوریات
 د. يوسف ع  

د  5-200-440-977-978الدار العالمیة2017ع

د محمد تحلیل محتوى المنھج في العلوم االنسانیة وائل ع
له وزم

9789957068639المسیرة2018

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات
د. سعد غالب 

2-052-18-9957-978المناھج2018اس 
تخطیط المنھج دمج التعدد الثقافي والبنائیة واالصالح 

التربوي
Kenneth T. 

Henson
9789957921897الفكر2018

شام برات  تدریس االستدالل الریاضي في المرحلة الثانویة
حس 

9789957821739البدایة2013

دانتسویق األعمال 2-557-32-9957-978دار الحامد2018د. نظام س
د  كورتلتسویق الخدمات     9789957463823كنوز المعرفة2009د. ف

تسویق المعلومات وخدمات المعلومات
ا.د.ر مصط 

ان 1-478-24-9957-978دار صفاء2015عل
ة 4-04-691-9931-978ألفا دوك2019د.مصط كوالرسي ادارة الموارد ال

1-669-33-9957-978الوراق2019أ . د. زاد براتتصمیم البحث وأسالیبھ اإلحصائیة
ا تصمیم التعلیم 0-931-32-9957-978دار الحامد2018مصط 

د تصمیم التعلیم للمحتوى الرقمي عاطف ابو حم
مان ال

9789957971359المسیرة2019

يتصمیم التعلیم: مفھومھ، نظریاتھ، ونماذجھ فاطمة قاسم الع
5-42-579-9957-978دار الرایة2018

مركز یزید2018طالال الجازيتصمیم وانتاج واستخدام الوسائل التعلیمیة



تصنیف وفھرسة المكتبات
د/ جودت ع 

مؤسسة شباب 2019محمد
7-353-212-977-978الجامعة

تطبیقات بحوث العملیات في ادارة االعمال

د.جهاد ب 
ا /د.نازم 

اوي/د.فالح  مل
الحوري

4-566-32-9957-978دار الحامد2018

3-096-66-9957-978الحامد2019د. مراد محفوظتطبیقات بحوث العملیات في اإلدارة
دالستار محمد تطبیقات في ادارة الجودة الشاملة ع

الع 
9789957064228المسیرة2018

تطور البناء االجتماعى والثقافى ( األنساق - النظم 
د/حس رشواناإلجتماعیة - الجماعات )

مؤسسة شباب 2018
5-270-212-977-978الجامعھ

تطویر التعلیم الجامعي العربي
د الرحمن محمد  ع

سوي دار النھضة العربیة-0الع
S-Iلبنان

يتطویر الذات 6-03-579-9957-978دار الرایة2018د. أسامة خ
اشم رضاتطویر الذات ووسائل النجاح والثقة بالنفس 9-800-32-9957-978دار الحامد2018د.

تطویر المكتبات العالمیة وتقنیاتھا  
د. دينا حسن عوض 

5-536-96-9957-978غیداء2019
تطویر تقنیات المكتبات لمواكبة نظم التعلیم الحدیث

د/ محمد الب 
مؤسسة شباب 2019احمد

5-360-212-977-978الجامعة
تطویر سیاسة القبول بالتعلیم العالي في ضوء معاییر 

الجودة

د. سا محمد 
9789957960704غیداء2015نصار

تعلم مھارات تنظیم الوقت وانجاز العمل
م  احمد ابرا

كة 3-94-617-9957-978دار الحامد2018الشوا
تقاریر فى تطبیقات الحاسب ( تقاریر فى الرسوم - 

الصور - قواعد البیانات - النصوص والكلمات - 
لقاتقاریر العروض المتكاملة ) د.منال ال

دار التعلیم الجامعي2019
978-977-733-268-2 / 10876

اس تقنیات البحث العلمي ي  دار الحامد2019جب

تقنیات تصمیم وتفریغ االستبیان
لة خزار- ش وس ع

ة سالمة- قاس صون
جة- شناق خد

ألفا دوك2018
978-9931-484-73-8

ريتقییم االداء 360 درجة في المؤسسات التعلیمیة 4-652-18-9957-978المناھج2018د. رافدة الح

ي ، تكنولوجیا إدارة المحتوى التعلیمي أ.د طالل الز
مة العاد  أ.م.د أم

دجلة2018
9957634544

تكنولوجیا التعلیم
م العر /  د.نع

8-919-32-9957-978دار الحامد2018مفلح راتب

مركز یزید2018د ماجد ابو جابرتكنولوجیا التعلیم /المبادئ والمفاھیم
تكنولوجیا المعلومات والتعلیم االلكتروني

ل  محمد خل
سوا  9789957562465االبتكار2018ال

تكنولوجیا المعلومات والشبكات في المكتبات 
احمد المدادحةومؤسسات التعلیم

المجتمع2019
978-9957-83-118-2

الوراق2018د عامر قندل تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا

االء جعفر الصادق تكنولوجیا الویب .2 في مؤسسات المعلومات
ب محمد الط

دار المعرفة 2019
الجامعیة

تنظیم الحاسبات ولغة التجمیع ( عنونة الذاكرة - 
المعالج الدقیق - برامج لغة التجمیع - خریطة كارنوف 

لقا- الجبر البولینى - شفرات الحاسب - نظم االعداد ) د.منال ال

دار التعلیم الجامعي2019
978-977-733-263-7 / 9599

د/ عادل رضوان تنظیم المجتمع المعاصر
دالرازق ع

مؤسسة شباب 2019
8-340-212-977-978الجامعة

تنظیم المجتمع بین تجدد القیادات المنتخبة والمشاركة 
الشعبیة

د مغازي  د.السع
أحمد سعد

دار الوفاء2019
9789777358415

د مغازي تنظیم مجتمع المنظمات "دراسات في تنظیم المجتمع" د.الس
أحمد سعد

دار الوفاء2019
9789777358408

تنمیة القیادات االداریة العربیة في مجتمع متغیر
م  اري ابرا د ال ع

درة
9789957914585دار وائل2018

تنمیة المجموعات االلكترونیة بالمكتبات الجامعیة 
ب:االسس,الخطوات و المعاییر ب بن الط د ز

ألفا دوك2017
9789931484417

د تنمیة المورد البشري في التنظیم د.زواتي ع
ز الع

مركز الكتاب 2019
1-339-35-9957-978االكادیمي



ا.د.ر مصط تنمیة مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة
ان عل

دار المنھجیة2013
978-9957-76-123-3

تنمیة مھارات التفكیر
د  ل ع د. إسماع
ا  د ال المكتب العربي 2019الفتاح ع

9-287-812-977-978للمعارف

عدنان يوسف تنمیة مھارات التفكیر نماذج نظریة وتطبیقات عملیة
العتوم  وزمالئه

المسیرة2019
9789957063351

توظیف المنھج الكمّي والكیفي في دراسات وبحوث 
الخدمة االجتماعیة

د  د. أحمد ع
الفتاح نا 

المكتب الجامعي 2018
الحدیث

توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الخدمة 
االجتماعیة من أجل التنمیة نحو ممارسة مھنیة أفضل

د  د. أحمد ع
الفتاح نا 

المكتب الجامعي 2018
الحدیث

    9789957743086كنوز المعرفة2014أ.د. سالم ساريثقافة التنمیة الفاعل والمعطل في الثقافة العربیة الیوم
ثقافة العالقات االستراتیجیة في إدارة الشركات العالمیة 

والمؤسسات الدولیة والخاصة
ور  د. محمد 

ري الح
   5-34-590-9957-978األكادیمیون2018

جودة المعلومات والذكاء االستراتیجي في بناء المنظمات 
المعاصرة

اد   ث القهيوي، ز ل
الل  الوادي 8-737-32-9957-978دار الحامد2018الالال ، 

حق المؤلف بین النظریة والتطبیق ( دراسة مقارنة )
أ. عمر محمد ابو 

954352-9957-978األیام2018كر
حمایة الملكیة الفكریة - حقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة
د  د الحم ع

شاوي الم
2018

8-489-729-977-978دار الجامعھ الجدیدة

حوسبة المكتبات الجامعیة
د. أروى ع 

ي ا 9789957714185دجلة2015ال

ا.د.ر مصط خدمات المعلومات
ان عل

دار صفاء2014
978-9957-24-558-0

ا محمدخدمات المعلومات في المكتبات  ومرافـق المعلومـات 6-419-308-977-978العلم واالیمان2017د. 

ل للتعلم ا القا ن مخدمات المعلومات للمعاق ذ س ابرا المعرفة الجامعیة 2016وفاء خم
لخدمة الفرد ر جم 6-913-32-9957-978دار الحامد2018د.زا

دراسات المستفیدین وخدماتھم في  المكتبات ومراكز المعلومات
س  ا يو د ال   ع

ل الشركة العربیة 2017إسماع
5-165-477-977-978المتحدة

م دراسات في ادارة التربیة الخاصة ت ابرا نهلة ب
الس 

الحامد2019
978-9957-66-114-4

دراسات في علم المكتبات والمعلومات
د. محمد الهادي 

و  4-31-686-9957-978عالم الكتب الحدیث2019الدر
اثراء2019أ. د. جالل النع دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج

spss 5-690-33-9957-978الوراق2019د. حازم محمد مطردلیلك االحصائي في البحث العلمي

639-704-9923-978ازمنة2019د. نور الدين حامددور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء المیزة التنافسیة

ة المجتمع اءدور االقتصاد  تنم المنظمة العربیة 2017مجموعة خ
9789774732003للتنمیة

دور التكنولوجیا الحدیثة في حیاة االطفال والمراھقین
ا.د.نضال خض 

ادي 7-68-616-9957-978دار صفاء2018الع
جا  العالقة ب جودة  دور رأس المال النف اال

ة واالستغراق الوظ  ف اة الوظ الح
د. سناء مصط 

محمد
المنظمة العربیة 2016

    9789774731891للتنمیة

دور عوامل النجاح الحرجة لذكاء األعمال في تطبیق 
االستاذ مراد حمداننظم تخطیط موارد المنظمات

9789957562946االبتكار2018

دوریات المكتبات والمعلومات المتاحة "دراسة مسحیة 
تقییمیة مقارنة"

د  محمد  د.ع
أحمد حسن

دار الوفاء2019
9789777357760

رأس المال الفكري وأثره في تحقیق المیزة التنافسیة
وائل فاضل

9789957998امجد2019

م الجام  ا  جودة التعل جما ودور ستة س
د  مروة محمد ع

المنظمة العربیة 2019الغ 
    9789774732720للتنمیة

سلوك المستھلك
د  الدكتور زا
9789957562656االبتكار2018محمد ديري

سلوك المستھلك
د.محمد 

منصور/د. ايهاب 
ل واخرون

6-728-32-9957-978دار الحامد2018



شبكات وامن المعلومات ( الشبكات - االنترنت - 
بروتوكوالت الشبكات - التجارة االلكترونیة - 

لقافیروسات الحاسب - امن المعلومات د.منال ال
دار التعلیم الجامعي2019

978-977-733-269-9 / 10877

صناع المعرفة ثروة المستقبل
رم محسن  ا.د.ا

ي ا 0-517-76-9957-978دار الرضوان2018ال

022-622-9957-978دار الرایة2018رشا العمايرةطرق اعداد البرامج التدریبیة وتأھیل المدربین

طرق تنمیة المكتبات
ا ن   د.

دار الوفاء لدنیا 2017محمد الدرمل
9789777354912الطباعة والنشر

طرق ومناھج البحث العلمي
د العال  د محمد ع

الوراق2018النع 

عقد نقل التكنولوجیا
د ع محمد  د.ول

9789777536189مكتبة الوفاء القانونیة2019ع 

اثراء2018دمحمد الق علم اقتصاد التنمیة

علم االدارة وفن القیادة
ا.د.محمود داود 

ال 
9789957608507المنھجیة2018

الوراق2018د احمد ع علم الوثائق وتجارب التوثیق واالرشفة

فضاءات رقمیة
الصادق رابح

دار النھضة العربیة-2013
9786144025635لبنان

لة حسن محمدفي الوثائق والمخطوطات ن
دار المعرفة 2019

الجامعیة
قضایا معاصرة في االدارة بناء قدرات حاسمة لنجاح 

االعمال

د. محمد 
ة ، د. عب  ساس ال

الفاعوري
8-469-32-9957-978دار الحامد2018

كريقضایا معاصرة في التسویق 8-779-32-9957-978دار الحامد2018أ.د ثامر ال
قیاس الالملموسات في السلوك التنظیمي وادارة 

د الساعديالموارد البشریة 9789957249830صفاء2016ا.د.م

5-52-697-9957-978یافا2019د. محمد شا كفاءة االدارة الحدیثة في نجاح المشروعات الحدیثة
8-48-697-9957-978یافا2019د. محمد شا كفاءة التخطیط والتنظیم وصناعة القرار

كفایات المدیر العصري للمؤسسات اإلداریة والتربویة
د. محمد محمود 

2-461-32-9957-978دار الحامد2010الفاضل

مبادئ التسویق
اد خنفر - احمد  ا

الزامل - رائد 
ات الغرا

9789957912895وائل2015

مبادئ التسویق
اد خنفر - احمد  ا

الزامل - رائد 
ات الغرا

9789957912895دار وائل2018

مبادئ التسویق االساسي
جمال بن عروس، 

مة،  ة  ناد
ح مسعود طحط

5-43-622-9957-978دار الرایة2018

    9789957742928كنوز المعرفة2014د. احمد مجدلمبادئ التسویق االلكتروني

ا.د.ر مصط مبادئ علم المكتبات والمعلومات
ان عل

دار صفاء2011
978-9957-24-572-6

ل بن حسن مجتمع المعرفة في العالم العربي ا.د.ج
الع 

0-04-608-9957-978دار المنھجیة2016

مجتمع المعرفة واالدارة االستراتیجیة
ج  محمود محمد ف

دار المعرفة 2019حسان 
الجامعیة

ا العمل ات  سوسيولوج ي مرادمحا لخ 8-35-691-9931-978ألفا دوك2019د.

محاضرات في علم النفس االجتماعي
د  دي ع د. 

اسط 4-28-660-9957-978دار الحامد2018ال

محركات الذكاء(واكتشاف القدرات الذھنیة)
ال محمد طالب

9786144520123الكتاب الجامعي2016

مخاطر الجرائم المعلوماتیة التى یتعرض لھا الشباب 
الجامعي وبرنامج وقائي مقترح لمواجھتھا من منظور 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة
د  د.محمد أنور ع

الغ غانم

المكتب الجامعي 2018
9789774386701الحدیث



مخاطر الجرائم المعلوماتیة التى یتعرض لھا الشباب 
الجامعي وبرنامج وقائي مقترح لمواجھتھا من منظور 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة
د  د.محمد أنور ع

الغ غانم
المكتب الجامعي 2018

الحدیث

مخاطر الجرائم المعلوماتیة التى یتعرض لھا الشباب 
الجامعي وبرنامج وقائي مقترح لمواجھتھا من منظور 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة
د  د.محمد أنور ع

الغ غانم

المكتب الجامعي 2019
الحدیث

9789774386704

مختصر مناھج البحث ودلیل إعداد الرسائل الجامعیة
ار  د الج أ.د.عمر ع

المكتب الجامعي 2019محمد أحمد
الحدیث

223-9789923718ابن النفیس2019وق جمالمدخل إلى إدارة المعرفة
    9789957745523كنوز المعرفة2017معراج الهواريمدخل الى االدارة التمكینیة

ز مدخل الى قانون الملكیة الفكریة د الع د. ع
خنفو 

مركز الكتاب 2018
1-313-35-9957-978األكادیمي

ى مدخل فى علم المكتبات د.محمد ع خ
المغر 

9789777351034دار الوفاء2015

ةمدخل إلدارة االعمال 1-087-66-9957-978الحامد2019د. زاير واف
مدخل لدراسة مناھج البحث وطریقة كتابة البحوث 

0-277-440-977-978الدار العالمیة2018مجموعة مؤلف العلمیة
د كورتلمدخل للتسویق 4-120-74-9957-978كنوز المعرفة2012د. ف

انمدن المعرفة والمدن الذكیة 9789957616861صفاء2018د.فؤاد بن غض
مصادر المعلومات االلكترونیة في المكتبات ومراكز 

المعلومات
غالب عوض 

سة 4-659-24-9957-978دار صفاء2015النوا

غالب عوض مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات
سة النوا

دار صفاء2015
978-9957-24-437-8

مصداقیة اإلنترنت .. العوامل المؤثرة ومعاییر التقییم
ن محمد  د.

2-310-319-977-978العربي للنشر2018كدوا   Digital Picture معالجة الصور الرقمیة
Processing- برنامج ماتالب - برنامج ادوب 

لقافوتوشوب  التصویر الرقمى - ضغط الصور الرقمیة د.منال ال
دار التعلیم الجامعي2019

978-977-733-278-1 / 14012
معجم مصطلحات ادارة المعلومات وادارة المعرفة

ا.د.مفتاح محمد 
اب 7-82-593-9957-978دار المنھجیة2016د معیار وصف مصادر المعلومات و اتاحتھا في البیئة 

العربیة -المكاتب و المتاحف و االرشیفات-

د  د.رؤوف ع
ظ  8-19-691-9931-978ألفا دوك2019الحف

كنوز المعرفة -2014د. محمد حمزةمفاھیم أساسیة في الھندسة واستراتیجیات تدریسھا
    9789957742966األردن

مفھوم االدارة التربویة في ضوء الفلسفات التربویة 
المعاصرة

ا محمد ب  د.سلف
4-671-33-9957-978الوراق2019ا 

كر كرانمفھوم الذكاء وانواعھ مان  5-39-579-9957-978دار الرایة2018سل
مقتراحات تطویریة لالبداع االداري لدى مدیري 

    9789957745752كنوز المعرفة2016سالم الحار المدارس

د. محمد الرحاحلة مقدمات في الملكیة الفكریة
/ ايناس الخالدي

2018
4-649-32-9957-978دار الحامد

لمقدمة في بحوث العملیات وائل2018د فت خل
131-9789923718ابن النفیس2019مصط محمدمقدمة في بحوث العملیات

مقدمة في علم المعلومات
د القادر  عثمان ع

دات 7-069-66-9957-978الحامد2019عب

د.مفتاح محمد مقدمة في علم المكتبات والمعلومات الطبیة والصحیة
اب د

دار المنھجیة2016
978-9957-593-85-8

مكانة المكتبة الجامعیة فى سیاسات التعلیم العالى فى 
ة الزاالجزائر د. سم

المنظمة العربیة 2016
9789774731549للتنمیة

ا سعد أحمدمكتبات الطفل 9789777354080دار الوفاء2017د.دن

من تكنولوجیا المعلومات الى مجتمعات المعرفة
أ.د. ن الدين 

در  9789957954987األیام2019غراف + أ. لخ

مناھج البحث اإلجتماعي
د النا  أ.د.ع

ل دار الوفاء لدنیا 2019عوض أحمد ج
9789777358699الطباعھ وانلشر

سام مناھج البحث التربوي ا.م.د.اب
صاحب الزو 

9789957608842المنھجیة2018

مناھج البحث الكمي والنوعي المختلط
رجاء محمود 

9789957069599المسیرة2018ابوعالم



اس  م. مناھج و أسالیب البحث العلمي د.جمال ع
م الشمري

9789957998امجد2019

حث  علم االجتماع -عرض نقدي  ج و طرائق ال منا
ات و الممارسات- ج لط لالتجا د,بن لع

ألفا دوك2019
978-9931-691-58-7

مناھج وإجراءات البحث االجتماعي 2 جزء  ( المجلد 
األول - اإلطار الفلسفي لمناھج البحث - األطر 

المنھجیة العامة - تصمیم البحوث االجتماعیة - المجلد 
الثاني - مناھج البحث االجتماعي - أدوات البحث 
د. عد أبو طاحوناالحتماعي - تصنیف البیانات وتحلیلھا وتفسیرھا

المكتب الجامعي 2018
الحدیث

9789775159393

منظومة الجودة في التعلیم العالي
اء مجموعة خ

المنظمة العربیة 2015
9789774730894للتنمیة

د.احمد حسن منظومة القیم الجامعیة
القواسمة

9789957249670صفاء2015

ر األداء المؤس  ات التم لتط منهج
د. محمد أحمد 

المنظمة العربیة 2019الخو 
9789774732751للتنمیة

منھجیة البحث في العلوم االنسانیة واالجتماعیة ( 
لیسانس - ماستر - دكتوراه )

س  أ.د. أوقا لون
مان  + د. بوكراع إ
ا ة ران ك + أ. ب

952143-9957-978األیام2016

منھجیة تجریبیة مقترحة لدراسة اثر تطبیق نموذج 
المھارات الست الكبرى على تحسین مھارات الوعي 

المعلوماتي لدى طلبة ما قبل المرحلة الجامعیة

ت محمد  ة ب ا.ناد
د  بن سع

دي البوسع
دار صفاء2018

978-9957-687-02-1
منھجیة تقییم محتوى المواقع االلكترونیة وقابلیة 

استخدامھا دراسة تطبیقیة على مواقع الصحف الیومیة 
الخلیجیة

ت ع  املة ب ا.
ك د ال بن سع

دار صفاء2016
978-9957-24-988-5

منھجیة مقترحة لدراسة اتجاھات المستفیدین من 
المعلومات وخدماتھا نحو ظاھرة غرق المعلومات  

دراسة تطبیقیة على االطباء العاملین بالمستشفى 
السطاني في سلطنة عمان

ت حمد بن  ا ب ا.ر
محمد الح 

دار صفاء2016
978-9957-24-987-8

منھجیة مقترحة لدراسة استخدام االكادیمیین في العلوم 
االجتماعیة واالنسانیات للشبكات االجتماعیة المھنیة 

ا.سهام عجزونفي التعلیم والبحث والتواصل العلمي
دار صفاء2018

978-9957-616-60-1
منھجیة مقترحة لدراسة استخدام االكادیمیین لدوریات 

الوصول الحر واالرشیفات المفتوحة المتاحة من خالل 
شبكة االنترنت دراسة تطبیقیة على كلیة الھندسة في 

جامعة السلطان قابوس
ا.احمد بن حمد بن 

مسعود السنا 

دار صفاء2016
978-9957-24-990-8

منھجیة مقترحة للدراسات البیلیومتریة لخصائص 
النتاج الفكریة المنشور في شكل كتب دراسة تطبیقیة 

على مكتبة الملك فھد الوطنیة
ا.راشد بن ع بن 

راشد الهنا 
دار صفاء2016

978-9957-24-989-2
مان الخفافمھارات اتخاذ القرار ونظریاتھ 9789957227340أسامة2018ا.د. ا

اريمھارات ادارة الوقت 8-670-18-9957-978المناھج2018أ. طه ال

يمھارات إداریة 0-465-32-9957-978دار الحامد2018اسم الحم

 أ. د. محمد الطا مھارات االتصال المتقدمة
دة / د. وص الروا

5-674-33-9957-978الوراق2019

محمد جهاد جملمھارات الحیاة الجامعیة
9786148000546دار الكتاب الجامعي2015

د الجواد مھارات نظم التعلیم واالدارة التعلیمیة أ.د / ع
كر د  الس

0-94-618-9957-978دار شھرزاد2018
نحو مكتبات حدیثة الجودة واالعتمادیة : المؤتمر 

ةالدولي الثالث في النشر االلكتروني الجامعة االردن
2-589-33-9957-978الوراق2017

نظام ادارة الجودة االیزو iso لتحسین اداء الجامعات
أ.د. مهدي 

    9789957742591كنوز المعرفة2014السامرا 
نظام التعلیم في الجزائر وعالقتھ باالستراتیجیات 

اسطالتنمویة* د ال 6-997-32-9957-978دار الحامد2018دي ع
ادينظام المعلومات الفعال في ادارة االزمات 2-69-579-9957-978دار الرایة2018د. زد الع

دينظام الھندسة النفسیة والتنمیة االجتماعیة 9789957331979الوراق2010حس ال



أ. فاطمة السامرا نظام تصنیف مكتبة الكونغرس األمریكي
أ. رعد الجمال

المعتز2019

اتنظام معلومات الموارد البشریة 9789957227364أسامة2018د. سناء جب

نظریة المنظمة
ل محمد  خل

له 9789957060404المسیرة2014الشماع وزم

د نظریة المنظمة الدكتور زا
محمد ديري

9789957562632االبتكار2018

د. حس الطراونة نظریة المنظمة
وآخرون

6-588-32-9957-978دار الحامد2018

نظریة معالجة المعلومات ومھارات ما وراء المعرفة 
في التدریس

مان نعمة  د. ا
جاسم

6-629-18-9957-978المناھج2018

اثراء2019د. أحمد المدادحةنظم التصنیف الحدیث

م نظم المعلومات االداریة عامر ابرا
له ل  وزم قند

9789957062552المسیرة2018

    9789957741501كنوز المعرفة2012د. را الشقراننظم المعلومات االداریة

مان ابوكشكنظم المعلومات االداریة 2-87-449-9957-978األكادیمیون2018د. سل

د كورتلنظم المعلومات التسویقیة 8-122-74-9957-978كنوز المعرفة2011د. ف

نظم تطویر وتسویق خدمات المكتبات الحدیثة
م  اد ابرا د/ ز

س مؤسسة شباب 2019يو
5-344-212-977-978الجامعة

نظم دعم القرار والنظم الذكیة
أ.د. غسان 

4-665-32-9957-978دار الحامد2018العتي /د. مها 
نظم ذكاء االعمال (لوحات عدادات االعمال كمعماریة 

متكاملة)
الدكتور عامر 

د  دالرزاق ع ع
9789957126872الیازوري2015

اس خ نماذج المعایرة والقیاس في االنثروبولوجیا الثقافیة أ.م.د 
ا  اس الع ع

دجلة2019
9789957719180

نمو التفكیر العلمي
د القادر  ى ع

9789957914219دار وائل2018العروا 

ھندسة البحث الكیفي
اء مرتاض  د. لم

9789957227333أسامة2018نفو 
9-855-32-9957-978دار الحامد2018د.مصط يوسفھندسة الحوار واالقناع

وظیفة التكوین والتدریب في ادارة الموارد البشریة
ة ل ب  لحب

2-44-622-9957-978دار الرایة2018



ر د م كالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

9789957740108كنوز المعرفة2010د. احمد حجازياغذیة وادویة من تحت االمواج1

د.عماد محمد البیئة في ظل االحتالل2
9789957593483المنھجیة2016الحفیظ

محمد جمعة بلدان البلدان  كشاف المواضع الجغرافیة و توابعھا3
9785557996451دار أمجد2017موسى

تحدیات عواصم دول العالم دراسة في الجغرافیا 4
9789957335083الوراق2016د.  ولید نبیل عليالسیاسیة

9789957741808كنوز المعرفة2012د. احمد حجازيتكنولوجیا النانو - الثورة التكنولوجیة الجدیدة5

ابو راھد خطى الكون - ملون6
9789957746360كنوز المعرفة2017عبدالعزیز العثمان

جغرافیا

1 ALPHA DOCUMENTATION  



الناشرسنة النشرالمؤلفالعنوانالرقم
ISBN

1cognition entre philosophie , science et technologieben ahmedCPU9789973374172

2de la diaphorologieyoussef ben 
ahmedCPU9789973373687

3études rawlsiennes kchaouCPU9789973372956
4henri michaux l'alterite dans les plisamor ben ali9973936604

5husserl et le probleme du temps phénoménologiqueayoub karaaCPU9789973373670
6la grande affaire du petit chose jean le guennec l'harmattan9782296005266
7la théorie de la vérité chez husserl & heideggerayoub karaaCPU9789973373458
8le traitement du mythe dans le théatre baroqueamel  fakhfakhCPU9789973370310

9l'entretien collectif sophie duchesne 
armand 

colin9782200354626

10
les sensations orientales et le merveilleux dans 
l'œuvre de théophile gautierchaouachiCPU9789973372390

11libéralisme et adversitéh, m'radCPU9789973374127

12philosophie de l'histoirezeineb ben said 
cherniCPU9789973370334

13
LE PATRIMOINE POPULAURE DANS LA 
NOUVELLE FRANCAISE DU XVIe CIECLE

Khadija blaiech-
ajroud2001

CPU 
TUNISIE9789973370099

14L'AFRIQUE EN FACE Vincent hugeux2010
Armand 

Colin9782200257712

15
TOUS LES EXERCICES D'ALGEBRE ET DE 
GEOMETRIE MPLaamri chateaux2008Dunod978-2-10-051888-3

16
LES 50 GRANDES IDEES POLITIQUES QUE 
VOUS DEVEZ CONNAITREBen Dupre2010Dunod9782100565344

17TRAITE D'AERODYNAMIQUE COMPRESSIBLE 1/2Jean Delery2008Lavoisier9782746220034

18
LES GRANDES DECISIONS DE LA 
JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIREPatrick Rambaud2007Hachette9782011458421

19
L'EXPLORATION GEOLOGIQUE DU MASSIF 
ARMORICAINClaude Babin2013

Mines 
paristech9782356710598

سنة المؤلفالعنوانالرقم
الناشرالنشر

ISBN
1back to basicsh,trabelsiCPU9789973371256
2correspondence workbookashleyoxford9780194572149

3
english for computer sciences studentsjabnoun achour

CPU9789973373380
4English poetry of the sixteeth & seventeenthJanet FouliCPU9789973370112
5romantic poetry an anthology janet fouli2001cpu 9789973370105
6POWERPOINT 2016Myriam Gris2015Edition Eni9782746097452
7POWERPOINT 2013Myriam Gris2013Edition Eni9782746079038
8OUTLOOK 20132013Edition Eni9782746079076

Français 

ANGLAIS

1 ALPHA DOCUMENTATION



السعر ف خ رالناشرسنة النشر المؤلفالعنوانالرقم

1Aide-mémoire - FonderieGilles Dour40617DUNOD7,040.00
2Algebre: strecture algébrique polynoms annabi 2002CPU1,950.00
3algèrbre cours et exercices serge lang2004dunod5,200.00

4Anatomie comparée des vertébrésAtf BOUAZIZ  
AZZOUNA2005CPU2,100.00

5chaine de markov Bernard 
YCARTCPU1,650.00

6Chevaux et prairies VetoYves Bertrand40619FRANCE AGRICOLE3,960.00
7Chimie inorganiqueHABIB  BATIS2006CPU2,100.00
8clés du sol tahar gallahi 2004CPU1,950.00

9Démarrer en ScilabBernard 
YCART2002CPU800.00

10
Distribution des fluides hydraulique et aéraulique 
3.2

bouteloup/guay
/ligenedipa 5,500.00

11
Distribution des fluides mécanique des fluides et 
thermodynamique 3.1

bouteloup/guay
/ligenedipa 3,200.00

12Estimation paramétriqueBernard 
YCART2002CPU950.00

13
etude de la plasticité et application aux métaux bernard jaoul 2008paris teck 4,200.00

14
Exercices et problèmes corriges de physique 
nucleaure cours

najeh ferhat2001CPU1,300.00

15

Groupes, Anneaux, Corps,

Abdelkader 
BEN KILANI et 

Sonia  
Msalllem 
GHOBAL

2006CPU1,700.00

16

Guide de la fertilisation raisonnée Veto

Jacques 
Decroux, Jean 

Charles 
Muller, 

Christian 
Schvartz

40619FRANCE AGRICOLE5,168.00

17Installations de traite pour les chèvres VetoINSTITUT DE 
L'ELEVAGE40619FRANCE AGRICOLE3,025.00

18
Introduction aux capteurs en instrumentation 
industrielle

Férid BELAID2006CPU1,700.00

19
Introduction aux effets d'échelle sur la résistance 
des structures

Zdenek-P 
Bazant2004Hermes Science Publications3,150.00

ریاضیات - بیولوجیا - فیزیاء - كیمیاء - اعالم آلي -  بناء و تصویر طبقي
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20

La méthologie bon graph

Genviève 
DAUPHIN-

TANGUY et 
Moncef Tagina

2003CPU1,400.00

21le cout des travaux de batiments batiprix2011le moniteur 6,200.00

22Le logement du mouton VetoInstitut de 
l'élevage40619FRANCE AGRICOLE4,622.00

23

Le logement du troupeau laitier Veto

Bureau 
technique de 

promotion 
laitière

40619FRANCE AGRICOLE4,840.00

24
Les adaptations morphologiques chez les 
crutacés Veto

Mohamed 
REZIG2001CPU1,700.00

25

L'esentiel de l'isomerie et des mécanismes 
réactionnels

Hédi 
M'RABET et 

Salim 
BARKALLAH

2004CPU1,700.00

26L'observation du troupeau bovin VetoJOOP 
LENSINK ET 40619FRANCE AGRICOLE3,520.00

27Manipuler et contenir les bovins VetoChristian 
Dudouet40619FRANCE AGRICOLE4,510.00

28mécanique quantique ,hadjer gritli 2004CPU1,650.00

29
modéles probabilistes simulation de variables 
aléatoires 

Bernard 
YCART2002CPU1,200.00

30Notions de fiabilitéBernard 
YCART2004CPU950.00

31Races équines de France VetoLaetitia Bataille40619FRANCE AGRICOLE4,224.00

32Races ovines et caprines françaises vetoDaniel Babo40619FRANCE AGRICOLE4,840.00

33rayonnement thermique Mohamed 
salah2004CPU1,500.00

34
récolte des fourrages: à travers les âges vetojean renaud 2002FRANCE AGRICOLE6,200.00

35
Recueil de méthodes d'analyses et mesures 
utilisées en alimentation animale

Mohamed  
KAMOUN2008CPU1,400.00

36

SQL 2e édition avec 1 CD Rom

Frédéric 
Brouard, Rudi 

Bruchez, 
Christian 

Soutou

2008Pearson Education4,410.00

37

UML 2 - Pratique de la modélisation 2e édition

Benoît 
Charroux, 

Aomar 
Osmani, Yann 

Thierry-Mieg

2008Pearson Education3,938.00

38UsinageWassila 
BOUZID SAI2003CPU1,700.00

39
Vocabulaire illustré de la construction Michel Pulin2001DUNOD5,250.00

2,400.00دار زمزم - األردن2011عماد صالحاساسیات البرمجة بلغة فیجوال بیسك40
1,800.00دار البدایة 2010فادي محمد صالحاساسیات البرمجة بلغة فیجوال بیسك41

عزام عبد الرحمن أساسیات الجبر المجرد42
2,100.00دار المنھجیة2016صبري

1,500.00دروب2011عبد الرزاقأسس التصمیم43
2,400.00البدایة عبد المجید الشاعراالسعافات االولیة44
2,800.00دار المسیرة - األردن2011ابراھیم العبیديالتحلیل العددي45

46
3,300.00دار زھران - األردن2009د. حسن خالد العكیديالتقنیة الحیویة المیكروبولوجي الصناعي
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2,200.00المجتمع العربي - األردن2011عبد الكریم القاضيالدلیل العلمي لتطبیقات الشبكات العصبونیة47
1,800.00المناھج2009بشیر الدھشانالرسم الصحي و الكھربائي48
1,600.00دار البدایة 2005محمد نبیل عبدهالظل و الظالل الھندسي49
1,900.00البدایة2005نجالء یاغيالفنون الصناعیة50

51
-Mahasen Abuالفیزیاء الطبیة

Mahfouz2012 2,200.00دار البدایة

2,700.00عالم الكتب الحدیث - األردنخیر شواھینالقیاس العلمي واجھزة القیاس52
1,700.00دار وائل - األردن2008عدنان طھالقیاسات الھندسیة53
1,200.00دار وائل - األردن2006رضا الینبعاويالكسور اإلعتیادیة صعوبات وحلول54
2,100.00دار إثراء - األردن2008عمر غباینالكیمیاء اإلستعراضیة55

56
ولید حمودي ورائد اللیزر في االتصاالت

2,200.00البدایةاسماعیل

2,200.00الیازوري2011عماد الربطيالمبادئ االساسیة في الفیزیاء الجامعیة57

58
المعالجة الریاضیة ومعالجة الصور الرقمیة باستخدام ماتالب

امجد عباس ابو جزر 
- محمد خلیل ابو 

زلطة
2,250.00المجتمع العربي - األردن2010

1,600.00جلیس الزمان2009عبد هللا مسلمالمكافحة الحیویة باستخدام النیماتودا59
960.00دار النھضة العربیة - لبنان0مجموعة أساتذةالموجز في اإلحصاء الحیوي وتصمیم التجارب60
2,300.00دار المسیرة - األردن2010محمد الرجوبالمیكانیكا الھندسیة االستاتیكا61
2,800.00دار وائل - األردن2011حسین المفرجيبرمجة الفیجوال بیسك 6,0 و الوسائط المتعددة62

63
د/ سعد العاني+د/ تراكیب البیانات والخورزمیات بلغة الجافا

2,300.00دار وائل - األردن2008عالء الحمامي

64dream weaver 1,600.00زمزم2011د-وسام مبیضینتصمیم المواقع االلكترونیة باستخدام
2,900.00االعصار العلمي2011عباس أبو جزرتطبیقات األسمبلي65
1,800.00الیازوري2011عبد اللطیف العبیديتطبیقات الحاسوب في العلوم الصحیة66
2,200.00البدایة عبد الحافظ سالمةتطبیقات الحاسوب والوسائط المتعددة في التعلیم67

68
C++  تعلم البرمجة باستخدام لغة

احمد الشرایعة - 
محمد الشریدة - 

سھیر فارس
2,900.00دار المسیرة - األردن2005

2,400.00المستقبل2004عصام ظاظاتكنولوجیا الخیاطة69
2,400.00دار البدایة 2002عدلي عبد الھاديتكنولوجیا النجارة70

71
2,400.00دار البدایة 2012محمد شكري منصورتنقیة المیاه العادمة

1,200.00االعصار/األردن - 2010فواز محمد القضاةحساب الكمیات72
3,500.00المجتمع العربي - األردن2011أبوعودةحساب الكمیات و المواصفات ج 731
3,500.00المجتمع العربي - األردن2012أبوعودةحساب الكمیات و المواصفات ج 742

75
1,600.00دار البدایة 2010ھشام ابراھیم الخطیبخدمات التشخیص بالتصویر

76
د.عبد هللا محمد خواص المواد الھندسیة

1,600.00دار صفاء - األردن2008مغاري

77
حنان بنت سالم ال دمج برنامج TRIZفي الریاضیات

2,600.00دار وائل - األردن2009عامر

2,200.00المناھج2009رشید العزاويعلم السموم و البكتیریا78
2,100.00البدایة اسراء عزام عمیرةعلم العقاقیر الطبیة79
2,200.00دار البدایة 2012شوق أسعد محمودعلم الوراثة80
2,600.00دار صفاء - األردن2010أحمد فقھيعلوم الكیمیاء -أنواع البولیمرات81
2,200.00دجلة2010أمین كاتوتفیجوال بیسك 826

83
2,100.00دار جریر - األردن2010لینا یوسف عبد القادرفیزیاء الحث الكھرومغناطیسي

2,500.00جریر2010علي عفونةفیزیاء القصور الحراري - األنتروبیا84
2,500.00جریر2010علي عفونةفیزیاء المجال و الجھد الكھربائي85

86
ھشام الخطیب مبادئ االشعاع في التشخیص بالتصویر

1,600.00دار البدایة 2010مصطفى عبد هللا

1,500.00الكتاب الجدید2006علي عرینمحاضرات في  طرق الریاضیات87
1,600.00المجتمع العربي - األردن2011عبد العزیز ذیابمخبر المعالجات الدقیقة88
2,100.00دار صفاء - األردن2012ابراھیم اسماعیلمختبر األحیاء89

90
1,300.00دار دجلة - األردن2009أ.د. قحطان الخزرجيمخططات التوازن الحراري "مخططات األطوار"
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2,800.00الفكر2010محمد قاريمدخل الى الوراثة البشریة91
2,200.00دار النھضة العربیة - لبنان0عمر الطنوبيمعجم المصطلحات االرشادیة و الزراعیة92
2,200.00دار البدایة 2010أحمد راغب أحمدمعرفة المركبات الحدیثة و نظام الحقن االلكتروني93

94
1,500.00المجتمع العربي - األردن2010سامر عبد هللا صادقمقدمة الى مفاھیم قواعد البیانات - الجانب العلمي

95
جھاد قاسم و أیمن منتجات األلبان

2,800.00المستقبل2004مزاھرة

3,600.00المجتمع العربي - األردن2010صادق مطبعمھارات البرمجة بلغة فیجوال بیسك96
2,200.00دار البدایة 2010أحمد راغب أحمدنظام التبرید و التكییف في المركبات الحدیثة97
2,800.00جامعة سبھا2011عویدات سالمھندسة التكییف98
2,200.00المجتمع العربي - األردن2011یوسف الشاشوظائف االعضاء البشریة99

4 ALPHA DOCUMENTATION


	أدب
	اقتصاد
	تاريخ
	سياسة
	قانون
	فلسفة
	اجتماع + نفس + اعلام
	رياضة
	مكتبات
	جغرافيا
	FRAN+ANG
	علوم

