
السعر$اسم الصنفرقم الصنف
6النصوص المسرحیة الفائزة بجائزة الشارقة-

12.88التدخل الدولي لمكافحة اإلرھاب وانعكاسة على السیادة الوطنیة1000001
22مشروع الشرق األوسط الكبیر والسیاسة الخارجیة األمريكیة1000002
24إنھیار االمبراطورية األمريكیة1000003
24.01أصول العالقات الدولیة في اإلسالم1000004
21االتحاد األوروبي كظاھرة أقلیمیة متمیزة1000005
24.01الوجیز في القانون الدولي اإلنساني1000006
21الدور السیاسي لألقلیات في الشرق األوسط1000007
21جذور االستبداد والربیع العربي1000008
27مأسسة السلطة وبناء الدولة ـ األُمة1000009
30.01القدرات واألدوار االستراتیجیة لسالح الجو العراقي في الفترة 100001019
24.01العالقات السعودية اإليرانیة وأثرھا على األمن اإلقلیمي لمنطقة الخ1000011
24النفوذ اإليراني في المنطقة العربیة على ضوء التحوالت في السیاسة ا1000012
21التربیة السیاسیة1000013
24الدبلوماسي العربي اتجاه األزمة العراقیة1000015
2.79أضواء علمیة على آيات من االعجاز1000018
7.29المتاحف في الوطن العربي النشأة والتطور1000019
6اإلشراف التربوي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بین الواقع والط1000020
7.36العبور الى أزمنة التیه (أوجاع عراقیة مؤجلة وشعر يخرج من مجاله)1000024
3قضايا راھنة1000031
4مزالق عالم يتغیر1000033
1متوالیة القديم والجديد1000036
4الثقافة والتعلیم في التنمیة العربیة (ندوة خبراء)1000038
5.43حوار المركز و األطراف في الثقافة العربیة بالد شنقیط في الذاكرةال1000040
15.43معجم القاصین العرب1000042
4.4إنسان ما بعد اإلنسان - اإلسالم في سیاق الحداثة وما بعد الحداثة1000046
3تلحین اإلحساس1000049
2.52غرائب أخبار العرب في الجاھلیة و اإلسالم1000050
8.57تعريب العولمة1000051
4ثقافتنا ھل تشبھنا؟1000053
4التواصل الحضاري بین الشعوب - األلفاظ المشتركة بین اللغة العربیة1000055
14دفاتر األيام شھادات الراحل ويتمان1000056
8.2الثقافة العربیة أسئلة الحداثة والھوية - قراءات تحلیلیة لجديد الم1000058
2.86قريباً من طقوسھم1000060
4.29قاسم محمد سید المسرح (صمت الرحیل)1000069
4الكتابة على الھواء1000075
2.76الفتاة واإلنترنت ( دراسة مسحیة)1000077
2.81نواقیس 0قراءات في األنشطة الثقافیة التعلیمیة)1000081
5.07ناجي العلي الشاھد والشھید (وثائق وشھادات)1000082
5.14الدلیل البیبلوغرافي لكتاب الطفل العربي (المجموعة الثالثة)1000084
3شر البرية صراع الرسول صلى هللا علیة وسلم مع الیھود1000085
8القدس العربیة اإلسالمیة الماضي الحاضر المستقبل1000086
3كتاب الرافد (10): العرب و االستعمار إشكالیة الھوية والوعي في تار1000091
3كتاب الرافد (14): الثقافة والتقانة1000092
8.57القرآن والكون واألرض (الجزء األول)1000094
5.71التجارة والمالحة في الخلیج العربي خالل القرن السابع عشر (9)1000098
8.23تطور مفھوم الدولة في المجتمع اإلسالمي األول (10)1000100
6.86الیھود تحت حكم المسلمین في األندلس (92-897ھـ/ 711- 1492م) - (1000101
8.57القیم التربوية واألخالقیة في مسرح الطفل1000104
7البیئة التربوية للطفل في اإلسالم (14)1000107
7الرؤى السیاسیة في اإلخراج المسرحي في الكويت (1975-1985م)1000108
7.14قصص األطفال في األدب اإلماراتي1000111
2.71كاتب في مھب الكلمات1000117
4سمراويات1000119
3باب العبد1000120
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3البرزخ1000121
3ھنا يموتون مرات عديدة1000126
2.86ھوامش على سیرة الحزن1000127
2.64السقوط إلى أعلى1000135
3لعبة المراكب الورقیة1000147
3تضاريس الخبز والوطن1000157
3يومیات طفل فلسطیني1000181
3فلیكن موتي سعیدا1000194ً
2.43في غیابة الحب1000196
2.29على إيقاع الماء1000197
2.86ُكنُت معي1000198
4تراتیل في محراب الوطن1000237
4لیل جیكور1000242
5.71ملتقى الشارقة للشعراء الشباب - الدورة األولى- مصر 10002432010
5.43بابل1000246
6كیمیاء الروح1000253
4ولدت ضحى1000255
4جبل الراھبات1000256
3العزف بأصابع مستعارة1000269
6قراءات تحلیلیة في نصوص شعرية - وقائع ملتقى الشارقة للشعر العربي1000309
5مسكوكات ما قبل اإلسالم في شرق الجزيرة العربیة1000314
7.29استخدام التقنیات الحديثة في علم اآلثار1000315
3كتاب الرافد (22): إعالمیون من طراز جديد1000319
3كتاب الرافد (28): التعامل مع وسائل اإلعالم األسس واألدوات1000320
3كتاب الرافد:(15) وسائل االتصال الجماھیري والثقافة القاعدة واالست1000321
7.57أدب األطفال وثقافتھم1000323
4.57امرأة استثنائیة (تجارب من اإلبداع النسائي العالمي)1000324
3القصة القصیرة في أفق التلقي1000325
5.14بنیة السرد في الرواية العربیة الجديدة بین ماھیة المرجعیات ومعايي1000326
8.29تقنیات قراءة السرد الروائي (ما قبل النص)1000327
4.86سیرة مكان ممكنة - بنیة السرد في رواية طوق الحمام لرجاء العالم1000328
3مدرسة اإلحیاء بین االتصال بالشعرية التراثیة واالنفصال عنھا (مقار1000329
3مرحلة اإلحیاء والبعث الشعرية بین أزمة النقد والمالمح الخفیة1000330
2.5قراءات نقدية تحلیلیة في أشعار المدرسة الكالسیكیة1000331
4.86الجديد في السرد العربي المعاصر1000334
4.86آفاق جديدة في الرواية العربیة1000335
4.86تحوالت المعنى في الشعر العربي1000336
4.67لغة التھمیش - سیرة الذات المھمشة1000337
6سرد الذات (فن السیرة الذاتیة)1000338
4.86السیرة الذاتیة - قراءة في إبداع المرأة1000339
7فضاءات مغايرة للمعنى الشعري1000340
4.4رحلة المعنى في الشعر العربي من سلطة الشكل إلى مساءلة السلطة (در1000341
4.57القصة القصیرة المغربیة المعايیر الجمالیة والمغامرة النصیة1000342
5.29المغامرة السردية جمالیات التشكیل القصصي رؤية فنیة مدونة فرج ياسي1000343
3فضاءات المعادل البصري في السرد العربي المعاصر (مقاربات نقدية في1000345
1.71طوبولوجیا العمل السردي (مقارنة نقدية لھندسیة المعادل البصري اللغ1000346
3مقدمة المھابھارتا1000348
9اإليقاع في المقامات اللزومیة للسرقسطي1000349
4.57أصداء الشاعر القديم تعددية الرواية في الشعر الجاھلي1000350
5المالمح الفنیة في نقد العرب1000351
8رياض الشعر اإلسالمي الحكمي1000354
4الرواد األوائل شعراء أواخر العصر العباسي وعصور الممالیك1000355
7على الطاولة قراءات في الساحة الشعرية الشعبیة1000356
5.71القصة في أفق التلقي (وقائع ملتقى الشارقة الثامن للسرد العربي)1000357
4.48دراسات في اللغة واألدب1000360
2.17األسطورة واإلبداع1000361
2.69تقنیات الكتابة اإلبداعیة (السرد نموذجاً)1000362
2.21األدب والتاريخ1000363



3فضاء الجرح1000368
4العالمة والتواصل في سیمیائیات السرد القصصي اإلماراتي1000369
2.86القصیدة الحديثة بین الغنائیة و الغموض (التقنیة والمفھوم)1000372
3السیرة الذاتیة الشعرية قراءة في التجربة السیرية لشعراء الحداثة ا1000376
6التراجیديا معرفیا وجمالیا (نماذج وتطبیقات في األدب المسرحي السور1000383
4.64سفر النار دراسة نقدية في الظواھر الفنیة في الشعر العراقي الحديث1000386
7.64واقع الرواية في العالم المعاصر شھادات وقضايا1000388
5.36الشیزوفرينیا اإلبداعیة - مقاربات نقدية في سیمیولوجیا النص1000399
4.5الصورة الفنیة وتشكیلھا في الشعر1000403
14.62استنطاق النص الروائي ( من السرديات والسیمیائیات السردية إلى علم1000404
5.29االستقطاب والمفارقة مقاربة فنیة للشعر العربي الحديث1000405
4التناص في الشعر الكويتي الحديث (فھد العسكر- أحمد العدواني- محمد1000411
8.43المقارنة والنقد ( تأمالت و تطبیقات)1000412
4.86البناء الفني في الرواية الكويتیة المعاصرة1000413
11.86الرؤية البالغیة واألسلوبیة في قراءة النص الشعري1000415
4التشكیل وبیئات اللغة والداللة في الشعر العربي المعاصر1000418
7.21التقنیات الدرامیة والسینمائیة في البناء الشعري المعاصر1000419
4.14استراتیجیات الخطاب الشعري1000420
6بناء الرواية دراسة بنیوية شكلیة1000423
6القصیدة الحديثة في اإلمارات1000424
3النقد األدبي من البالغة العربیة إلى المناھج الحديثة1000425
5.2السیرورة التأويلیة في ھرمینوسیا ھانس جورج غادامیر وبول ريكور1000433
5.43جمالیات الشعر من القراءة إلى التأويل1000435
3كتاب الرافد (12): مكونات ثقافة الطفل العربي توصیفات ورؤى1000436
7.71اإلعالمیة أبعادھا وأثرھا في تلقي النص (دراسة نظرية تحلیلیة)1000438
5.43االتصال اإللكتروني في المجتمعات العربیة - موقع العرب والمسلمین ع1000439
4ھوامل الحديث عن المیديا1000440
7النقد واإلبداع رؤى في التشكیل1000456
3السوق الفنیة المعاصرة وتحديات العولمة1000457
3فضاء االقتناء الفني في العالم العربي1000458
3مدخل إلى االقتناء الفني العربي .. تجارب ..واقع وآفاق1000460
1.57االقتناء الفني العربي (المغرب نموذجاً)1000461
2.74مقاربات عن التشكیل1000463
6لغة الفن التشكیلي1000464
4.29وجوه الحداثة في اللوحة العربیة1000466
4مرايا وظالل1000467
2.62شكل الذاكرة (التسلط والحرية في التجربة التشكیلیة)1000468
5.43فنانون من عمق اإلبداع (حوارات في الفن التشكیلي)1000469
2.68مفھوم الفن1000470
4.29في الشعرية البصرية1000472
7.14مرايا الرؤى في شأن بالغة التشكیل1000473
4الندوة التداولیة الحقیقة والمجاز الخط العربي في میزان الجمالیات1000475
3الحداثة في الفنون التشكیلیة العربیة وصعوبة العدول المالزم لھا1000478
6شاكر حسن آل سعید الحقیقة في الفن1000480
2فضاءات التعدد واالختالف في الفن التشكیلي العربي المعاصر - تحوالت1000484
2.86الھوية والسیموالكر عن تجربة اإلنستلیشن في التشكیل العربي المعاصر1000485
3ومن الحروفیة كانتماء المراجع الجمالیة والبصرية ألعمال محجوب بن ب1000486
2.54التشكیل العربي المعاصر على محوري المزامنة والمعاصرة1000487
3المفاھیمیة في التشكیل العربي مخاوف وآمال1000489
2.52المفاھیمیة في الفن التشكیلي السعودي1000490
3المفاھیمیة في التشكیل المصري بین تأثیرات الحراك االجتماعي وإرھاص1000491
2.86فن النحت الحديث وكیف تتذوقه (1)1000493
1غاية الرسام العصري (3)1000495
3.71الفن في القرن العشرين (5)1000497
4التصمیم والتشكیل (6)1000498
5.14ضرورة الفن (7)1000499
5.71مذاھب الفن المعاصر (8)1000500
5.43التصوير عند العرب (9)1000501



4.76لكل فنان قصة (10)1000502
2.49ھؤالء الفنانون العظماء ولوحاتھم الرائعة (11)1000503
5.71الفنون اإلسالمیة (12)1000504
6.5حرية الفنان (14)1000506
5.17الحركات الفنیة منذ عام 1945 (17)1000507
5.14آفاق الفن (18)1000508
4.57السريالیة (19)1000509
2.71محمود مختار رائد فن النحت المعاصر في مصر وتقويم أعماله الفنیة (10005102
5.71الفن التشكلیلي المعاصر (21)1000511
5.52الفن اآلن (مقدمة في نظرية الرسم والنحت الحديثین)1000512
4الفنان داخل اللوحة1000517
5.71تداخل النظرات من فن الھوية إلى ھوية الفن1000518
5.43العالم الضال انحراف الرؤيا في الفنون1000521
2.71التشكیل والمعنى بانوراما عن التشكیل اإلماراتي والعربي1000522
4.46اللوحة العربیة بین سیاق وأفق1000523
4.71العمارة الھوية والمستقبل1000524
15.33اإلسالم والفنون1000532
3مقاربات ورؤى في الفن1000533
4.29حكايات تشكیلیة1000534
21فن التصمیم ( الفلسفة النظرية التطبیق)ج1/ ج2/ ج10005363
3كتاب الرافد (25): العرب والعالم دفاتر أزمة الرماد1000539
6القصة القصیرة بین السرد التقلیدي والتفاعلي1000542
4مشكالت الكتابة لألطفال رؤية وتجارب1000544
5.61صورة األنا واآلخر في الرواية1000546
9السینما سحر الواقع1000548
2.86كتاب الرافد(23): سحر السینما الفیلم من متعة المشاھدة إلى لحظة ال1000550
7.93أنماط الفكر1000553
4فصوص النصوص مقاربات حول وحدة النصوص الكتابیة والسمعیة والبصرية1000555
4دراسات في علم الجمال المعاصر1000557
3حكايات الولد1000566
2.29رجل الثلج1000567
3قبو رطب لثالثة رسامین1000568
2.64رأيت الجنة يا عمي1000569
2.57تحلیقات طفولیة في فضاء الكتابة اإلبداعیة1000581
3مھرجان الكتاب1000583
7كم حماراً ھناك؟ حكاية عربیة لعّد األرقام1000585
1شناشیل ذابلة1000642
2.86الصورة - العدد الثاني - مايو 2003م1000669
6الصورة - العدد األول - نوفمبر 2000م1000671
5.71حولیة المسرح - العدد الثاني - أبريل 2002م1000677
5.71حولیة المسرح - العدد الثالث - سبتمبر 2003م1000678
2.86حولیة المسرح - العدد الرابع - 2004م1000679
8.57التمثیل خارج دائرة االحتراف من البداية إلى الھواية1000680
3السیرة المسرحیة1000681
2.86حارس ثالجة الموتى1000682
3الراوي في الحكاية1000683
3األقنعة1000684
7.19تعددية الرؤية اإلخراجیة للتراث الدرامي في العرض المسرحي العراقي1000690
3شجرة الدر1000693
5.71النصوص المسرحیة الفائزة بجائزة الشارقة للتألیف المسرحي 2010 (الت1000694
5.43أنطون تشیخوف - مختارات مسرحیة1000695
4سكراب ومسرحیات أخرى1000696
4.57جمالیات الرفض في مسرح أمريكا الالتینیة1000698
3.81المسرح العربي بین الحلم و العلم1000699
6المسرح في الخلیج توصیف الواقع ورؤى المستقبل1000701
4.11غروتوفسكي.. والمسرح1000704
4.29المسرحیات المترجمة والمعربة (معجم ببلیوغرافي)1000705
2.36الخطاب المسرحي دراسات عن المسرح والجمھور والضحك1000708



5.5الجروتسك في العروض المسرحیة1000709
4.74فیزياء الجسد (مییرھولد ومسرح الحركة وااليقاع)1000713
1مي زيادة (كاتبة مسرح)1000714
4.57الشیطان ھو الضجر1000715
4.86اللغة في المسرح1000716
3ھذا الفن الوافد العجیب1000719
3مسرح اإلشارات والتحوالت أطیاف من المسرح العربي (بغیة التأصیل وال1000720
3اشتغاالت بصرية شكسبیرية (تصمیم سیناريو العرض والسینوغرافیا)1000721
2.43المسرح واستراتیجیة التلقي قراءة في نظريات التلقي المسرحي1000722
5.09التجريب في المسرح - بین المسرح الغربي والمسرح العربي1000723
7.43مسرح المالئكة دراسة في األبعاد الداللیة والتقنیة لمسرح األطفال1000724
5.57توظیف التراث في المسرح العربي1000725
7.29محطات في المسرح العربي1000727
6منحنى المسرح الخلیجي1000728
5.71البھلوان األخیر أي مسرح لعالم الیوم؟1000729
6التشكیل الحركي المیزانسین في العرض المسرحي1000732
1حرقص1000742
1سفر التحوالت (مسرحیتان)1000743
4.29رماد من رماد (خمس مسرحیات)1000747
4.29إيفانوف1000748
2.86مسرحیتان ( سكان / على الھاوية)1000753
3مسرحیتان ( رجل / غیبوبة)1000754
2.5مسرحیة جونو1000755
6ثمة من يقف وحیداً على حافة الوقت1000757
5.2آنا كارينینا1000758
2.86الرجل الذي تحول إلى عصا1000759
2.79شخوص وأحداث من مجالس التراث1000780
4المحدث بالحقیقة1000796
6كتاب الرافد(18) : الفرجة بین المسرح واالنثروبولوجیا1000799
4.69الجمیل والجلیل في الدراما1000801
6شاھد على التاريخ1000802
6المرأة في المسرح اإلماراتي (من النص إلى العرض)1000804
5.43الموسم المسرحي الصیفي ( 2005 – 2006 – 2006 )1000805
4فن التنكر1000808
4.29توظیف األسطورة في مسرح توفیق الحكیم1000809
5.26فلسفة المونودراما وتأريخھا - دراسة في تحديد وتحديث المصطلح1000811
2.86قراءة الطاولة1000812
3الیوم العالمي للمسرح - الرسائل العالمیة 1962 – 2007 (الجوع إلى ا1000816
11.75المراجع المسرحیة باللغة العربیة (دلیل ببلیوغرافیا 2009-1912)1000817
2.57المساحة الفارغة (ھل المسرح ضروري في عالمنا؟) (2)1000822
5.49فن الشعر (ملحق به أوثق ترجمة إنجلیزية للعالمة إنجرام باي ووتر) (1000823
7.8التمثیل واألداء المسرحي (4)1000824
6فن األداء (مقدمة نقدية) (5)1000825
2.19التیارات المسرحیة المعاصرة (6)1000826
5.2علم المسرحیة (7)1000827
20المسرحیة العالمیة ( 5 أجزاء ) ( 12-11-10-9-8)1000828
2.57نظرية الدراما من أر سطو إلى اآلن (13)1000829
6.14مبادئ علم الدراما (14)1000830
6المسرح في الشرق (دراسة في الرقص والمسرح في آسیا) (15)1000831
11حیاتي في الفن (جزئین) (2-1)1000832
1.43األورجانون الصغیر (نظرية برتولد بريخت في المسرح الملحمي) (18)1000833
1.29المفھوم التراجیدي والدراما الحديثة (19)1000834
4.5المسرح التجريبي (من ستالنسالفسكي إلى بیتربروك) (20)1000835
5.71نظرية العرض المسرحي (21)1000836
2.86تحسس حذاءك - كومیديا مسرحیة1000849
1.43لیس إال وھما1000853ً
2.07ابن رشد1000861
2.71صمت أبن آوى1000876



2.5المسرح والشباب1000896
4المسرح والجمھور وقائع ملتقى الشارقة السابع للمسرح العربي1000897
11.64ثقافة اإلنترنت وأثرھا على الشباب1000900
17االستراتیجیة التنافسیة1000903
22القوة واإليمان والخیال1000904
7.45المخبر االقتصادي1000905
14كتاب الصور1000906
14كتاب الساعات1000907
14سونیتات إلى أورفیوس1000908
8.26علم البیئة والجماعة1000909
9.92كتاب الشاي1000910
17حصار الذكريات1000911
8.26الرياضیات للفضولیین1000912
13.98تشريح الثورة1000913
13.77الفردوس المفقود1000914
11غرق1000915
15من يحكم اإلنترنت1000916
13.59أشعار مختارة1000917
8حكاية الولد شقاوة1000918
15تاريخ التكنولوجیا في العالم1000919
11.02أرجوحة النفس1000927
17التجار واإليمان1000928
11.05فتاة الوشاح األحمر1000929
13العالم متمردا1000930
14مائة يوم1000931
8.53األخوة السود1000932
10أيرلندا األم1000933
22.11األديان من التنازع الى التنافس1000934
15األخبار من باراغواي1000935
9.83بائع الحلوى1000937
17غاندي والشرق األوسط1000938
9.63الصقر1000940
13ھذا الجسد1000941
16.15مسلمو الھند1000942
16.29أجنحة من نـــــار1000943
17فكرة الھند1000944
11في أرض قديمة1000945
17تحت ظالل السیوف1000946
17عصر الھند1000947
9.94اختراع الھند1000948
6.48عما ُيسأل1000949
8.26الكرة ضد العدو1000950
7.35الطفل السعید1000951
12.4في فضاء األدب االلماني1000954
16.27شذرات1000955
11.02النظرية الذرية1000957
26.31التاريخ المصور لألثاث1000958
14سلینا أو الحیاة األخرى1000959
16.53أرض جديدة1000960
12.4أفكار1000961
12اللغة واألسطورة1000962
12بروست فرعون الزمن1000963
8اللص ھوتسنبلوتس1000964
11.3الخوف من البرابرة1000965
14العالم المعروف1000966
10النقد البیئوي1000967
11.57رحلة الى جنوب سیبیريا1000968
17عندما يضل العلم الطريق1000969



8.95المثقفون 10009701
8المثقفون 10009712
13.71الصراع على سیادة أوروبا1000972
5.78موسیقى سوداء1000974
5.78نحو النجوم1000975
13.32المبادئ1000976
9.28البحث عن قطة شرودنجر1000977
34.66مواطنون-حكايات الثورة الفرنسیة1000978
12عجلة مشتعلة تمر فوقنا1000979
7العودة الى مكان مضاء1000980
8أوزة الشتـــاء1000981
8سوداء كلیلة البارحة1000982
10الحیاة الجديدة1000983
8صیف يغفو تحت جلده1000984
14زريبة الخنازير1000986
6.42أنا أيضا أغني أمريكا1000987
7الحب كلب من الجحیم1000988
8.73نقد ملكة الحكم1000989
7خاسران على الناصیة1000990
8الوريقات تطیر من األشجار كالعصافیر1000991
10المنصـــور1000992
8تقضمنا الحیاة بثغورھا1000993
11مستعمرات صغیرة1000994
7وقت المیاه وقت األشجار1000995
7لیل ينبت تحت األظافر1000996
3.12أكثر من طريقة الئقة للغرق1000997
14المدونة الكبرى1000998
7مدخل إلى الفلسفة القديمة1000999
8اللولب المزدوج1001000
11.02علم األديان1001002
6.89فیزياء العقل البشري1001003
11.04المبادئ الفیزيائیة1001004
8.4قوة الشعر1001005
11في الجالل1001006
9.55ريتشارد دوكینز عالم غیر أفكارنا1001007
12عقدة دي1001008
12الحیاة المشتركة1001009
8راسموس والمتشرد1001010
7إسطنبول بیت الخیال1001011
7أساطیر األستانة1001012
7مقھى الباب العالي1001013
12.5علم األناسة1001014
10عصر االضطراب1001015
10عودة التاريخ1001016
8مدير األحالم1001017
12.68القیادة المدرسیة الناجحة1001018
11.03فن القیادة المدرسیة1001019
11لماذا سیكون القرن 21 اوربیا1001020ً
10انصدام داخل الحضارات1001021
8مبدأ الريبة1001022
11.06الغیتا1001023
12امرأة الضابط الفرنسي1001024
11.02النھج إنسانیة البشرية1001025
13.69التصورات الجنسیة1001026
11أراض طالت وعود عودتھا1001027
11.1توكايا غراندي- الوجه المظلم1001028
11.02علم الفراسة1001029
10جیم المحظوظ1001030



11كافئي نفسك1001031
11.02رحمة مذھلة1001032
9الجمل والعجلة1001033
11.02الفلسفة ببساطة1001034
9الجسد والنظرية1001035
11.02لعنة آدم1001036
11.07ھوس العبقرية1001037
7.05ماكس فیبر مفارقات العقل الحديث1001038
7غومورا1001039
10رعب القنبلة1001040
11كیف انتحر مايكوفسكي1001041
10أي مستقبل لعلم اإلجتماع1001042
9.1الصین في أفريقیا1001043
6.89التعلیم وقیمة الحیاة1001044
10المنفى المزدوج1001045
6.89من األدب التركي المعاصر1001046
11في اللیل كلنا شعراء سود1001047
8تربیة األطفال1001048
11عودة الفردوس1001066
4تحلیل الشعر1001067
4لفیناس من الموجود إلى الغیر1001068
4نیتشه1001069
4میشال فوكو1001070
4األدب اإلنكلیزي1001071
4الدروس األولى في الفلسفة1001072
4أصول الفكر الیوناني1001073
4.48فلسفة كانط النقدية1001074
4.19الفلسفة1001075
5.85عشرة أسئلة في علم النفس1001076
4الطاقة الروحیة1001077
4التوق إلى الخلود1001078
10.91تأمالت في الرغبة1001079
10.93اإلسالم واإلستشراق1001080
11.31الخمسون سنة المقبلة1001081
12مستقبل الماء1001082
13.19ترجمان األوجاع1001083
5.47أساسیات اللغة1001084
11فھود في المعبد1001085
12الراھبة1001086
17مسح العالم1001087
11تجارة عادلة للجمیع1001089
11.57حرب الجینوم1001090
19.28علم النفس التطورى1001091
19.45مباحث منطقیة (جزئین-ثالثة كتب)1001092
8.26كما الريح1001093
10.71جبل الروح1001094
11ھیكل من عظم1001095
12مذاق الزعتر1001096
11.03دار المسجد1001097
17ترجمة النفس1001098
10عصر اآلالت الروحیة1001099
10الصیاد المحظوظ1001100
10الحارس االمین1001101
9.64الصخرة الناطقة1001102
9.28كوخ نسر الحرب1001103
9.64الحمقى الثالثة1001104
8.93امیرة مدينة العاج1001105
9.64المفتاح الذھبي1001106



الخال كابرينو1001107
مغامرات صائدة االرانب1001108
أمیرة الغزالن الصغیرة1001109
رجل العشب االخضر1001110
االمنیات الثالث1001111
شجرة العقیق1001112
مشرق الشمس ومغرب 1001113
شجرة الحیاة1001114
شجرة اللیمون1001115
سیدة البحیرة1001116
الخف الذھبي1001117
العمالقة والقارب الحجري1001118
سر الحیاة1001122
التعويذة المسروقة1001125
نانا ورجل القرش1001126
عصفورة الثلج ونمر الماء1001128
صانع الساعات1001129
نانسي والرعد1001130
قمر الصباح1001131
البجعة الحسناء1001132
سیدة الغابة1001133
األمیرة الصامتة1001134
الثعلبة العرجاء1001135
فیورنتي الساحر1001136
نزھة الساحرات1001137
الزوجة الصلعاء1001138
زنبقة الماء1001139
مینغ المشھور1001141
جنیات الجناني1001142
ساحر المطر1001143
كیف اتى اللیل1001144
الفارس الملعون1001145
مملكة الزھرة السوداء1001146
الملك والتفاحة1001147
بحیرة الشفاء1001149
موكب األشباح1001150
عروس الجن1001151
قوس قزح وأوراق الخريف1001152
الكلب العمالق1001153
الجبل الذھبي1001154
شجرة الكرز المقدسة1001155
الَرجل المكسورة1001156
المرآة المسحورة1001157
اليلي العاشقة1001159
مبتلع السحاب العمالق1001161
حسناء الصخور الصفر1001162
األسد الطائر1001163
غصن الزنبق األبیض1001164
الیقطینة البیضاء1001165
ضارب الرمل1001166
صبي أعماق البحار1001168
األمیرة میراندا واألمیر ھیر1001169
نبع الفجر السعید1001171
البومة1001172
الطاووس1001173
الغراب1001174
الديناصورات لم تعد موجو1001175
الحصان1001177



9.83الثعلب1001178
11بحر بنطس1001180
8يوم في الغابة االستوائیة1001181
17الفن واإلبداع1001184
13اإلسالم وتاريخ العرب1001185
17اإلسالم اإليطالي1001186
12.79العدالة في عالم الحیوان1001187
9.06كیف تصنع فیلما1001188
13.12أينشتاين1001190
17مدخل إلى دراسات الترجمة1001191
10التفاحة والذرة1001192
12اللقاء المعقد1001193
8أحالم لیبل السعیدة1001194
17التحول1001195
17االضطراب المناخي1001196
16.06علم الترجمة المعاصر1001197
16.29التصوف1001198
8عجائب ينابیع ساسافراس السبع1001199
11أوروبا والشرق1001203
16.53المؤمن الصادق1001204
9.92النمل1001206
11الخشیة من األعداد1001207
11نحن بخیر1001208
16.76مقوالت يوغا بتنجالي1001209
9.6رسالة في عادات األكراد1001210
17التاريخ الطبیعي للبذور1001211
11لكل ما يخصھا1001212
11فندق الغرباء1001213
10عظام الحبّار1001214
12اإلسالم في أوروبا1001216
12.6الرائحة1001217
10العالم ال ينتھي1001218
11.08شقیق النوم1001219
11.07سیف فارس1001220
17عندما تتصادم العوالم1001221
17الدخول في اللعبة1001222
17المسیح توقف1001223
12رحلة إلى بالد القطن1001224
7التراث الھندي1001225
10مساجالت1001227
14صخرتا الزمن1001228
13.55مثل ترنیمة1001229
14.88المسلمون في التاريخ االمريكي1001230
11.02اكسر شیئاً من الماء1001231
14الرجال الذين اخترعوا الدستور1001232
14سقوط عرب الكونغو1001239
15.59االمريكیون الجوامح1001240
14سیاسة الثقافة أو ثقافة السیاسة1001242
8أنا معك وأنت معي1001246
15آدم وإيبولین1001256
9.9الجرذ1001257
6.42الكنز الدفین1001258
22مدل مارش1001259
17تاريخ الحب1001260
15بین روما ومكة1001261
14.64كیف صنع اإلسالم العالم الحديث1001262
10.28مبادئ میكانیكا الكم1001263
10.39اكتشافات وآراء جالیلیو1001264



13.22قصة حصار لشبونة1001266
9.64التوابـــل1001267
13.23الوان شیطانیة1001268
15فن العلم وسیاسته1001269
14.88قدحة النار1001276
14.5المصارعة الرومانیة1001277
10.5الحمراء1001278
13.55بحر أكثر1001279
9.9الشوكوالته1001281
17تسلق أشجار المانغا1001282
11اقتصاد العالم القديم1001283
11.05بقايا القھوة1001288
13عندما حكمت آسیا العالم1001289
13نار ال تشتعل1001291
13القد سیرة السمكة التي غیرت وجه العالم1001292
11عالم جونار إيكولوف1001293
17النظرية العامة للتشغیل والفائدة والنقود1001294
11.1برلنسامت1001295
16.53الغصن الذھبي1001296
14.56صناعة األفالم الوثائقیة1001297
14الھدنة1001298
17التجارة في الزمن الكالسیكي القديم1001299
11.06جلعاد1001300
11.02میرنامه الشاعر واألمیر1001301
11مواطن الحداثة1001302
11تدبیر منزلي1001303
8.26ما اإلنسان سوى دراج1001304
16.18إدوارد سعید والمؤثرات الدينیة1001305
11.02المرأة في الفلكلور الكردي1001306
11الفكر الجمھوري1001307
13العلوم اإلسالمیة وقیام النھضة األوروبیة1001308
14الطاقات المتجددة1001309
16.45بیان للمدن المستدامة1001310
17الديزل الحیوي1001311
25.27اللفیاثان1001312
6.71-جمالیات الفیلم1001313
17عصر الھیدروجین1001314
16.15علم االجتماع الديني1001315
11.06اسطورة الشرق1001316
11مقابلة حول الفاشیة1001317
14.12المؤلف1001318
14فن الطھو واالنثربولوجیا1001319
8قلعة الساحرة الغربیة1001374
13.81البیت1001379
12افالم حیاتي1001380
8الكتلة الحیوية1001381
8كیف تخفض بصمتك الكربونیة1001382
8بناء مجتمع اخضر1001383
8الھیدروجین مركبات تعمل بالماء1001384
8الطاقة الحرارية االرضیة1001385
8طاقة المحیطات1001386
8استغالل طاقة الشمس1001387
8تولید الطاقة من الرياح1001388
11رنین الثريا1001389
15بلد اخر1001390
17الطعام والمجتمع في العصر الكالسیكي1001391
17الواقعیة الجديدة والنقد السینمائي1001392
8كنا نخطو على االرض بخفة1001393



13شجرة الدخان1001394
8.26العالم من البديات حتى 4000قبل المیالد1001396
15عبر الجسر1001397
9.61مدخل إلى التاريخ اإلغريقي1001398
16.15الفخاريات ذات البريق المعدني1001399
14فن الحدائق االسالمیة1001400
15.88العمارة واالسطور والروحانیات1001401
13.64المنسوجات االسالمیة1001402
19.67عمارة المساجد في االندلس-قرطبة ومساجدھا1001403
13.22عمارة المساجد في االندلس-غرناطة1001404
13.49عمارة المساجد في االندلس-مدخل عام1001405
13.87عمارة المساجد في االندلس-طلیطلة واشبیلیة1001406
11انطباعات رحالة ياباني عن فرنسا1001407
25جھات الغرب1001408
8فرانس وحكايات الخیل1001409
99.27سلسلة خیول الشمس (ملحمة الجزائر) 6ج1001412
13الحلقة المفقودة1001430
9.1بناء الرخاء1001431
15.74خرافة التنمیة1001432
13.44تكايا الدراويش1001433
14الجذور الثقافیة لإلسالموية األمريكیة1001434
8.53شراء الحقوق وبیعھا1001435
13اللغة والقومیة والتنمیة في جنوب شرق اسیا1001436
13.7مغامرة الفكر االوروبي1001437
8السالح النووي بین الردع والخطر1001438
8العالج النفسي للرضیع1001439
8.44فلسفة الزِّن1001440
13كلمات العالم1001441
12.52سبعة ايام في عالم الفن1001442
17االعمال المصرفیة والنشاطات المالیة1001443
8حكايات فرانس1001444
8میلي في مصر1001445
13.32غیوم تائھة1001446
13.1ھذا كل ما تستحقه1001447
13.55بوتشان1001448
14امرأة على الضفة المقابلة1001449
13.77تانغو طوكیو1001450
11.97عار في الساللة1001451
14مدرسة الحرية1001452
13.22التأثیر - علم نفس اإلقناع1001453
15.93الكتب الممنوعة1001454
8السیاسة االوروبیة في القرن العشرين1001455
17الناقوس الزجاجي1001456
14.59حوارات مع لیوكو1001457
12.5يدا ابي1001458
12.4جاك شیراك -كل خطوة يجب ان تكون ھدفا1001459
16.9على خطى الصین يسیر العالم1001460
13صعود المال-التاريخ المالي للعالم1001461
12الولع بالزنبق1001462
11.36قبعة فیرمیر1001463
11.15التقالید الشفھیة1001464
11.35موسیقى الھند1001465
11الرامیانة1001466
14.69منذ زمن داروين1001467
17البرية1001468
15خزانة الشعر السنسكريتي1001469
11.57موجز تاريخ الجنون1001470
14.88الیابان في القرن الثامن عشر1001471



15اصوات عربیة1001472
17مصور في الحج-رحالت محمد افندي السعودي1001473
14.38دينامیكیة اللعب1001474
15ثقافة حرة1001475
8الملكة1001476
17فرنسا ومسلموھا1001477
13.59الصداقة في العصور القديمة1001478
15.94مسائل في علم االجتماع1001479
8قدمي الیسرى1001480
11.57اساتذة الیأس1001481
9.74تاريخ الھجرات الدولیة1001482
19امیر الضباب1001483
12الكاتب واالخر1001484
13التقنیة والثقافة في العصور القديمة1001485
22.04السمكة بداخلك1001486
13.22االستشراق صورة الشرق قي اآلداب والمعرف الغربیة1001487
16.53ثمرات من دوحة المعرفة-17ج1001488
13عصر االزتك1001489
13.45الطبخ في الحضارات القديمة1001490
13عصر االنكا1001491
13مدنیو اسیا في زمن الحرب1001492
13.22الحرب العالمیة االولى1001493
13زمن العھد الجديد1001494
13.3عصر المغول1001495
13عصر المالحة البحرية1001496
11الزھد في العالم االغريقي - الروماني1001497
13كان الثعلب يومھا ھو الصیاد1001498
9.92الجمل1001499
8الفارس االزرق1001502
13سبع سنوات1001503
7الذاكرة اسرارھا وآلیاتھا1001504
19.5تصمیم المدن1001505
12ملفات المستقبل1001506
6.6الفنون االولى1001507
8التنمیة المستدامة1001508
11.03العبودية في العصر الحديث1001509
12االستشراق والقرون الوسطى1001510
13.3العالم االسالمي في العصور الوسطى1001511
21.83غوته ونابلیون - لقاء تاريخي1001512
7قصة الكثبان - الرمال المتحركة1001513
12حكاية الدھان - حولیة االحتضار1001518
11.35التاريخ الوجیز لمحاكم التفتیش باسبانیا1001519
12.6لغات الھند1001520
12اوروك اولى المدن على وجه البسیطة1001521
14.78اسقاطات1001522
12االقالة من الحیاة1001523
12ھكذا افكر1001524
24.5خرافة السوق وعود واوھام1001525
12فوق الغیوم - سبع حكايات1001526
14.8بناء سنغافورة1001527
5.61-اسوا المھن في التاريخ1001528
13.39الرحالة المتأخرون1001529
12كالتنبورغ1001530
13.77المراة في حیاة نابلیون1001531
9.9الفیل1001532
9.9البقرة1001533
9.87الحمامة1001534
7وجه في الغیوم1001535



17ظالل االستھالك عواقب البیئة العالمیة1001536
12الشامانیة فلسفة للحیاة1001537
17سینما ساتیا جیت راي1001538
12سیبوريا1001539
15.35االنسان والدولة والحرب1001541
10الحوت1001542
93.92حديقة الحیوان1001543
27كرة القدم الحیاة على الطريقة البرازيلیة1001544
19متاھة الجن1001545
12.42العاجز1001546
17جزر األمراء1001547
17زمن مالر1001548
23صعوبات التعلم من التشخیص إلى العالج1001549
20.09العالم من 1450م حتى 1700م1001550
20.66الفن اإلسالمي1001551
22التحفة الفنیة1001552
22تاريخ الموريسكیین1001553
23الخیول1001554
16.53الفنون الیابانیة1001555
15التطريز في الھند وباكستان1001556
82.97انطباعات عن الشرق وشبة الجزيرة العربیة-خیال بولندي عند البدو1001557
48.02الغنائیات1001558
17الفضة1001559
19الذھب1001560
16.93الدين والدم-إبادة شعب األندلس1001561
21سنورا إدّا - ملحمة ايسلندية1001562
17بدوي عبر قارات اربع1001563
25.5النھائیة القوائم1001564
19.98الھرم المقلوب-تاريخ تكتیكات كرة القدم1001565
14البیوت1001566
14االعمال الكاملة وقصص اخرى1001567
16.69لعبة األوراق والنور-ج10015681
23ذھب أزرق-ج10015692
22عشب األيام-ج10015703
10الكاري1001571
23.54تاريخ الدبلوماسیة1001572
95.75الجغرافیات السیاسیة للبترول1001573
16من أجل السالم1001574
22موت فیشنو1001575
28طرديات-نصوص في الصید1001576
44.35المیتة العاشقة1001577
14السید نبحان واألعجوبة الزرقاء1001578
17جدل العولمة-نظرية المعرفة وسیاساتھا1001579
17.81سراي السلطان1001580
125.5نصوص الصبا-قصص وتأمالت1001581
56.64الفیضان ومنتخبات قصصیة اخرى1001582
36.91الطواف حول البحر االريثري1001583
17البیت النظیف1001584
27جورج الموريسي1001585
33لمحة عن الثقافة في الصین1001586
40.91جدلیة الدين والتنوير1001587
22أجمل عشر تجارب على اإلطالق1001588
14الحجرة الزرقاء الدامیة1001589
101.35تاريخ الثقافة العالمیة1001590
28.64المسرات واأليام1001591
26.66الحزن الخبیث1001592
21الجزر الثالث1001593
51.54أساطیر الماوري1001594



15.3مارك توين (سیرة ذاتیة)1001596
26الھند في العصور الوسطى1001597
66.66الموت األسود1001598
9.63األنقلیس1001600
9.92الذبابة1001601
9.92الكلب1001602
15.59طفولة برلینیة في مطلع القرن العشرين1001606
55المستكشفون1001607
27النظرية الثقافیة والثقافة الشعبیة1001608
15.3ابن قتیبة الدينوري1001609
22.12الفاظ الحضارة (2ج)1001612
4مصادر التراث األندلسي1001615
62جامع الشروح والحواشي (3ج)1001617
6خیوه1001618
12دراق سمرقند الذھبي1001619
8.26رحلة مطراقي زاده1001622
9.64مسالك األبصار (6)1001626
39.1من مرحلة لوسي1001628
11تمثیالت اآلخر في أدب قبل اإلسالم1001629
3حصاد الموسم 10016312009-2008
23.83جمھرة اإلسالم1001632
11.08تطور نظم الحكم في الجزيرة العربیة1001634
10األصول الثقافیة1001638
5.19الكتب والمكتبات في االندلس1001641
4.53دراسة الظاھرة العلمیة1001642
41.32ذيل مرآة الزمان (الجزء الثالث)1001645
10الشیخ األكبر محي الدين بن عربي1001646
16.06تاريخ الموسیقى1001650
11.05األيام1001651
6رحلة إلى الصیر1001653
41أكتشف الفن اإلسالمي1001656
55معجم الموضوعات المطروقة + سي دي1001672
24.38معجم العلماء والمشاھیر1001673
27.32فن االقتناء1001674
6.32التقويم في النقوش العربیة1001675
14المسرحیات الشعرية الكاملة1001676
13.66ذاكرة السفینة الشراعیة1001678
18.06تشايكوفسكي1001679
16.53ينابیع اللغة األولى1001681
19أمیة بن ابي الصلت1001682
27.55أين كانوا يكتبون1001686
50دمشق (2ج)1001691
33.06رحلة عبر الخلیج العربي1001692
14.41الوزراء والكتاب1001693
19.28البالغة عند المعتزله1001695
19.28االعتراض النحوي1001697
14األعراف البحرية1001698
14صناعة السفن الخشبیة1001699
12عجائب الھند1001732
22ديوان أبي نواس1001733
17تاريخ الشام1001736
17العطايا السنیة1001737
19.38شرح اللمع1001741
14.8التمكین1001742
14رحلة إلى الرياض1001743
18في الصحراء العربیة1001744
44.45قاموس اللغة األكدية1001749
24.84صور اإلمبراطورية العثمانیة1001750



44سیوف عربیة1001761
13.77شعر أبي الفضل البغدادي1001770
14الوافي في القوافي1001772
11افتراق ولد معد1001773
18رحلة إلى المغرب1001774
14بحرنا المشترك1001775
14بنیة الفعل الثالثي1001776
18بالد الشمس الساطعة1001777
50الحیاة في مسباح1001778
11.97فضل العرب والتنبیه على علومھا1001783
17.81رحالت إلى األراضي المقدسة1001784
12رحلة إلى المشرق العربي1001785
27.28أصول الريادة الحضارية1001787
19.28ديوان حمید بن ثور الھاللي1001789
11قواعد المعاھدات الدولیة في القانون الدولي العام1001809
12نماذج إنسانیة1001836
19.66ايضاح نظم السلوك1001838
55.15جامع الشروح والحواشي/4ج1001839
19حیاة موريتانیا - حوادث السنین1001857
17الطبیب البدوي1001858
22.04مع الھالل والنجم1001859
15.61رحلة الى المدينة المنورة عبر قلب البادية1001860
19رحالت المغامر العربي1001861
17مغامرات بین العرب1001862
17رحلة الحاج المعاصر الى مكة1001863
15الواحات المفقودة1001864
15.15مدينة في الرمال1001865
12االبل في بالد الشرق االدنى القديم وشبة الجزيرة العربیة1001866
15الترحال في جزيرة العرب1001868
14ستة اشھر في الحجاز1001869
15مغامرة في جزيرة العرب1001870
15.18اسفار السیرجون ماندفیل ورحالته1001871
33.06حكاية جینجي 10018722/1
19.28شرح درة الغواص1001875
14رحلة من حلب إلى القدس1001876
17.86نظرية االصول عند ابن فارس1001881
14.18ادب الدول المتتابعة-الدولة العثمانیة1001882
14ادب الدول المتتابعة-الدولة المملوكیة1001883
15ادب الدول المتتابعة-الدولة الزنكیة وااليوبیة1001884
15البتراء (السلع) مدينة ادوم الصخرية1001888
2عالء الدين والمصباح السحري1001902
41.73الفن االسالمي والعمارة 10019081250-650
15.59الھند (ج1) - تكوين العالم الھندي - االسالمي1001909
15.59الھند (ج3) تكوين العالم الھندي - االسالمي1001911
28زنجبار تاريخھا وشعبھا1001913
8ابطال منسیون1001915
15عاشق الصحراء1001918
21سجالت افونسو دلبو كیرك1001919
10القاموس البحري ط10019203
44.06الفن والعمارة االسالمیة 10019211800-1250
17.87المجتمع االسالمي والغرب (ج2)1001923
18المجتمع االسالمي والغرب (ج1)1001924
23العامر والغامر1001931
17.25العز والرفعة والمنافع1001940
30.9ابرار في الغربة1001942
22.04رحلة عبر الجزيرة الفراتیة1001943
11رحالت في بر الشام1001944
7حصاد الموسم الثقافي10019472012-2011



17كشف اللثام عن جزيرة العرب1001948
50ما ُيعًول علیه في المضاف والمضاف إلیه-4ج1001949
14رحالت متعرجة في بالد اإلبل1001968
15مغامرات مع لورنس في جزيرة العرب1001969
18ثورة في الصحراء1001970
10رحلتي إلى مكة المكرمة1001971
10األنیق في المناجیق1001973
22.03حیاة اللورد كرزون ج10019741
22.03حیاة اللورد كرزون ج10019752
22.03حیاة اللورد كرزون ج10019763
18غرناطة وقصر الحمراء1001977
22كوبالي خان1001978
22.04جنكیز خان1001979
17.61أتیال الھوني1001980
18اختراع التقالید1001981
12.45الشعوب والقومیات منذ عام 10019821780
18البوابات الجنوبیة لجزيرة العرب1001983
18الیمن رحلة الى صنعاء1001984
22.3جنوبي جزيرة العرب1001985
22حج إلى ربوع نجد1001986
22.17عشائر بدو الفرات1001987
13.32األمثال الشعبیة في اللھجة العربیة التشادية1001988
15.61اللھجة التدمرية القديمة1001989
16.82الفوائد في أصول علم البحر والقواعد1001990
8الوجة الحجري العظیم1001991
22.19الجملة النحوية في ديوان الھذلیین1001992
12نزھة الظرفاء وتحفة الخلفاء1001993
14رحلة جديدة إلى أرض المشرق1001994
18انطباعات عن مصر1001995
14رحلة إلى الشرق-فلسطین ولبنان وقرطاج1001996
17.24األدب األندلسي في الدراسات االستشراقیة البريطانیة1001998
22رحالت ومغامرات عبر صحراء الربع الخالي1001999
25.29كتاب اللؤلؤ1002000
23.63شرح الفصیح1002001
13.74رحلة إلى الخلیج العربي عبر مصر والبحر االحمر1002002
22تاريخ حكم العرب في اسبانیا1002003
15مخاطر وجوالت في جزيرة العرب1002004
27.52مكتشفات اطالل نینوى وبابل1002005
16.53السالالت اإلسالمیة الحاكمة1002006
25اعجوبة الھند1002011
8.26سحر البالغة وسر البراعة1002013
8.26األذكیاء1002015
8.26البخالء1002017
8.26كلیلة ودمنة1002018
8.26الفرج بعد الشدة1002019
8.26الحیوان1002021
8.26عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات1002022
8.26رحلة ابن جبیر1002024
8.26زھر االدب وثمر االلبان1002026
8.26الكامل في اللغة واالدب1002027
8.26حي بن يقظان1002028
8.26مقامات بديع الزمان الھمذاني1002029
8.26طبقات األمم1002031
8.26البیان والتبیین1002032
8.26طوق الحمامة في األلفة واألالف1002033
8.26اإلمتاع والمؤانسة1002034
22أكبر نامه ألبي الفضل 10020372-1
27.2فتح اإلنكا1002038



13.54مذكرات تیمورلنك1002039
15موجز تاريخ الحروب الصلیبیة1002040
14أزمنة التغییر-الدين والدولة واإلسالم السیاسي1002041
12التراث العربي في الحاضر1002042
8صناعة التعلیم-مرحباً بجیل اآليباد1002043
8.26مقدمة ابن خلدون1002045
18اسبانیا العربیة (األندلس)1002046
8ھدية للھمزة1002047
17وين الطارش1002048
8.26االمالي1002049
8.26يتیمة الدھر1002050
8.26تجارب األمم وتعاقب الھمم1002051
31.77شرح الشافیة1002052
22.12عصر النھضة في الحضارة االسالمیة1002053
27.55األيضاح في شرح مقامات الحريري1002054
8.26رحلة ابن فضالن1002055
8.26خزانة األدب ولب لبان لسان العرب1002056
14ديوان امیر الشعراء 10020631
11.02ديوان امیر الشعراء 10020642
14ديوان شاعر الملیون : الموسم االول1002065
14ديوان شاعر الملیون : الموسم الثاني1002066
14ديوان شاعر الملیون : الموسم الثالث1002067
11شعر و مقناص (ط1)1002068
12معزوفات على قصائد نبطیة 10020691
12معزوفات على قصائد نبطیة 10020812
11.02نظرية البالغة1002094
14ديوان شاعر الملیون الموسم الخامس1002129
6.83مسكن الحكیم1002173
6.83أفتح تابوتك وطر1002181
19مساءلة النص الروائي1002193
16.67قدرات غیر محدودة1002202
9.9كیف تحصل على ماتريد وتحب ما لديك1002203
11.25ثق بنفسك وحقق ماتريد1002205
4االنتصار مع فرق العمل1002206
10.83انا ال اقول لك ذلك اال النى احبك1002207
9.17قوة الصبر1002210
10.73اقھر االكتئاب1002211
8.7الشعور اختیار ينبع من الذات1002212
6.56بعیدا عن كتب مساعدة الذات1002213
12.21كیف تصبح ثريا بطريقتك الخاصة1002214
13.33ارسم مستقبلك بنفسك1002215
8.33الثقة بنفسك1002218
6.77الدلیل الصغیر القوى المشاعر1002222
7.92المزيد من التفكیر االيجابي1002223
12.5السعادة الحقیقیة1002226
5.06تغلب على ادمانك برنامج كامل للتغلب على االدمان1002227
6.48خطوات نحو الحرية المالیة 10022289
10كیف تكشف الكذاب1002229
11.67عالج القلق1002232
9.17الثقة الفورية1002235
7القاء الفیل الزھري1002237
10.04خطوات نحو القمة1002238
7.81ھذا العام سوف اقوم ...1002239
11.67طريقة تفكیرك ھي االھم1002242
5.96علم الثراء1002244
10.35بامكانك قراءة لغة الوجوه1002245
10.42تعلم القراءة السريعة في 10ايام1002246
8.67كن خطیبا واثقا في 10 ايام1002247



10لماذا ال اتوقف عن فعل ذلك1002248
11.33السعادة الجديدة للضغوط1002249
529.88فكرة رائعة للنجاح في االختبارات1002250
7.75المؤثر قوة تغییر اي شيء1002251
12.5تدريبات اساسیة للذراعین1002253
10.67الكتاب الكامل في المشي1002254
10.42المشي للفوز1002255
820.83دقائق في الصباح من اجل اقصى حد إلنقاص الوزن1002257
6.67صحة الرجال افضل 15 تمرينا1002258
23.01يوجا اينجار القديمة1002259
12.64ثورة جديدة للحمیة الغذائیة1002260
13.33حمیة ال 3 ساعات1002261
8.27وصايا الرشاقة1002262
8.67حمیة الصوم1002263
9.79الحمیة السريعة للتخلص من السموم في يوم واحد1002264
10حمیة منظمة السیرو للصحة الكامل1002265
12.5كیف تنشيء طفال يتمتع بذكاء عاطفي1002266
10.42كیف تتحدث بحیث يستطیع االطفال التعلم منك1002268
11.92االطفال سھل حبھم صعب تھذيبھم1002269
12.09حلول عملیة لمشكالت االباء في تربیة1002270
6.67طريقة الظھار حبك الطفالك 10022712002
11.67كیف تقول ال وانت تعنیھا1002273
8الطفل المتفائل1002274
8.75نصیحة للعناية باالطفال الرضع 1002275365
9.75نصیحة للعناية باالطفال بعد السنة االولى 1002276365
11كم يكفیك لتشبع رغبتك1002277
14.58االطفال من الجنة1002278
14.44التھذيب االيجابي من االلف إلى الیاء1002279
8مھما حدث1002280
14.07ال تعاملني بھذا االسلوب1002281
11.56التوجھات االيجابیة والمصالحة بي1002282
10019.33فكرة رائعة لتعلیم وتربیة االطفال المصابین بالتوحد1002284
10.83المزيد من اختبارات قیاس الذكاء1002286
5كیف تصبح مفاوضا ناجحا1002287
5.5كیف تجعل الناس تحبك1002289
5.5عندما تصبح الصداقة مؤلمة1002291
10.42كیف تتحدث إلى اي شخص في اي وقت واي مكان1002292
15.56اكتسب االصدقاء االوفیاء وكن واحدا منھم1002293
8.33كیف تنسجم مع اآلخرين في كل وقت1002297
7.87عنصر الصداقة االساسي1002298
6.67شخصا تجنبھم عند مبرد المیاه 100229960
3.5إلى اي مدى انت متوافق1002300
12.5ما تشعر به يمكنك عالجه1002301
8الفن الرفیع للحوار الرسمى1002305
8.54شوربة دجاج لحیاة المراھقین 10023062
7.6ابني المراھق يقودني إلى الجنون1002307
6.67قوائم الحیاة للمراھقین1002308
20.83ما يحتاجة المراھقون للنجاح1002309
12.5كیف تتقن فن القراءة السريعة1002310
15االنطالق في القراءة السريعة1002311
1006.75فكرة عظیمة في مجال العمل لجمیع االوقات1002313
6.28فكرة عظیمة لبناء المشروع 1002314100
5.06كیف تتواصل في العمل في 90 ثانیة1002315
9.11الھدية1002316
4كتابات العمل كتیب الجیب1002317
5.83رؤساء سیئو الطباع1002318
127.33فكرة قديمة وناجحة في المبیعات1002319
7.62لن تنتصر على رئیسك في العمل1002320



2502.78سؤاال متوقعا لمقابالت العمل1002321
10.36ال تھتم بصغائراالمورفي العالقات الزوجیة1002323
11.52انت ال تفھمني1002324
10.67الرجال والنساء والعالقات بینھما1002325
11.67رجال سیئو الطباع1002326
12.5حان الوقت لزواج افضل1002327
12.64لماذا يكذب الرجل وتبكى المرأة1002329
9.33دروس من الحیاة للمراة1002331
10.11الرجال يتجھون نحوالشرق والنساء الیمین1002332
15ما ال يقوله الرجال للنساء1002335
14.94الحب بذكاء1002336
15.67االسرار السبعة للزواج السعید1002337
3.75لماذا ال يمتلك الرجال مفاتیح1002339
3.75لماذا تحتاج النساء دائما إلى المزيد من األحذية1002340
13.47كیف تنقذ عالقتك الزوجیة من االنھیار1002341
11.56كیف تحصل على الحب الذى تريده1002342
16.48االخوة االعداء1002345
14.42االثر1002346
8.95لعنة الفراعنة1002347
16.07التحكم التام1002348
12.36حدثني عن احالمك1002349
9.52الغیبوبة1002350
11.95الجانب االخر لمنتصف اللیل1002351
13.18ھل انت خائف من الظالم1002352
9.75ماري ماري1002353
12.78كباري لندن1002354
11.7كل نفس تستنشقه1002355
8.95عندما يطیر الغراب1002356
8.24الرابح1002357
10.64تحت الصفر1002358
11.76الزھرة الزرقاء1002359
11.11الزھرة السوداء1002360
20.18حالة رعب1002361
11.76الزھرة الحمراء1002362
14.32الحد الفاصل1002363
11.58المؤسسة1002364
10.59القاضي االخیر1002365
20.18كتاب القدر1002366
12.58الضحیة1002372
14.42لھیب االنتقام1002373
6.25ولو لیوم واحد اخر1002374
8.24اعالن عن جريمة1002375
8.24جريمة في بالد الرادفین1002376
8.24شجرة السرو الحزينة1002377
8.24الرجل ذو السترة البنیة1002378
8.24لغز المشكالت الثالث عشرة1002379
8.24الجواد االشھب1002380
8.24سر جريمة تشیمنیز1002381
12.91العبقري البسیط1002383
12.18الھدف 10023846
12.91حیاة الیكس كروس1002385
8.24شركاء في الجريمة1002387
14.04ذكرى االبنة المفقودة1002388
9.72قط وتسعة كالب1002389
14.06الخدعة 100239122
9.73االحتراق البطىء1002394
13.18رسالة في زجاجة1002395
12.79العالج بالتدلیك1002396



7.92تخلص من السموم1002397
4.21دلیل النوم الھاديء1002398
3.33الماكروبیوتك للمبتدئین1002399
6.43صحة المراة الطبیعیة1002400
4.9التخلص من السموم1002401
8.59طريق الماكروبیوتك نحو الصحة التامة1002403
12.5كل شيء عن البروستاتا1002404
10.5النظام الغذائي لتنظیف الكبد1002405
4حقائق جديدة عن االلیاف1002406
15.4الصحة والدواء من الطبیعة1002407
7.08الصحة والشفاء1002408
10.42الريكي للمبتدئین1002409
10.83خطة التخلص من الدھون1002410
8التخلص من السموم بواسطة الماء1002411
5.6التخلص التام من السموم1002412
13.81التداوي بتدلیك القدم1002413
12.08الشیاتسو الدلیل الكامل1002414
12.17قوام الجسم طريقك للصحة المثالیه1002415
12.25اسھل الطرق لعالج الحموضة1002417
4.08دلیلك الطبى لنزالت البرد واالنفلونزا1002418
7.33دلیل عالج القولون وامراض المعدة واالمعاء1002419
9.92انت دلیل المالك1002420
100113نصیحة للعیش بصحة جیدة مع مرض السكر1002421
23.11اعتن بنفسك المرشدالمصورالكامل1002422
4.75التغلب على مشاكل الوزن1002423
6.86التغلب على الحساسیة1002424
7.92التغلب على اوجاع الظھر1002425
6.86التغلب على نزالت البرد واالنفلونزا1002426
6.4التغلب على المشكالت الھضمیة1002427
6.86التغلب على االعیاء1002428
7.92التغلب على المتاعب االنثوية1002429
5التغلب على الصداع1002430
6.86التغلب على االرق1002431
6.86التغلب على التوتر1002432
4.75التغلب على الدوالي الوريدية1002433
24.5ماذا تتوقعین عندما تكونین حامال1002434
12.92نوم جید طوال اللیل1002435
7.58الطريقة السھلة لالقالع عن التدخین1002436
3.92اشھى االطباق االسیوية1002437
10اطباق الكاري1002438
5.1اطباق السلطة1002442
4.59الطھي لشخص واحد1002443
6.18الطھي في المقالة الصینیة1002444
4.33افخر انواع المعجنات والمكرونة1002445
4.28البیتزا المثالیة1002446
11.25المشويات الرائعة1002447
9.03الكیك والبسكويت1002448
6.33تعلمي الطھي الصیني1002449
14تعلمي الطھي مع نیتا میھتا1002450
8.33القواعد الخمس من اجل استثمار ناجح1002452
10قوانین سوق االسھم1002453
10.67النموذج الرباعى للتدفقات النقدية1002454
12.5الثروة التلقائیة1002455
10دلیلك لتقییم االسھم1002456
15كیف تدخل عالم سوق االسھم1002457
13.9كل شيء عن االستثمار1002459
11.25قوانین المال1002461
7.12الحكمة من وارن بافیت1002462



7.17افضل نصیحة تلقیتھا في االستثمار1002463
4.11انھا لیست عالقة عمل ولكنھا عالقة شخصیة1002464
5.5مواجھة الواقع1002465
5.33االدارة في اوقات التغییر1002467
11.03الفوز االجابات1002469
14.58ادارة االعمال بالفطرة1002470
17.5المرشد الكامل للمشروعات الصغیر1002471
14.73قرن االسواق الناشئة1002473
7.94البیع للفوز1002474
919.8خطأ يقع فیھا رجال المبیعات1002475
1515.73فكرة سريعة للتفويض وصنع القرار1002476
4.79كیف تحفز كل الموظفین1002478
5.67كتاب المدير الجديد1002479
6.52كتاب النجاح في المبیعات1002480
5محفز المبیعات1002481
4موظفوا المبیعات كتیب الجیب1002482
4.75التمیز في خدمة العمالء1002483
6.67المقترحات والعروض التقديمیة1002484
12.5كیف تضاعف مبیعاتك في 30 يوما1002485
16.67افكار كبیرة لتنمیة مشروعك الصغیر1002486
13.9االعمال التجارية للمبتدئین1002487
19.17؟ اي مشروع ابدا به1002488
16.67كیف تبدا مشروعك في ستة اسابیع1002489
5خدمة العمالء كتیب الجیب1002490
16.67كیف تنشيء مشروعا تجاريا وتديره1002492
4.37اول يوم دراسة1002493
7.37االشكال الورقیة للتسلیة1002494
13.91فن تنسیق مناديل المائدة1002495
5كن مھذبا ولطیفا1002500
5المشاركة والتناوب1002501
5التفھم واالھتمام1002502
5احاول واصر على المحاولة1002503
5انضم الینا والعب معنا1002504
1.24ھیكلنا العظمى1002514
4سلسلة القصص الماساوية البداية السیئة1002515
5.55سلسلة القصص الماساوية بیت الزواحف1002516
5.3سلسلة القصص الماساوية النافذة العريضة1002517
3.6المغامرون السبعة السرقة الكبرى1002518
3.22المغامرون السبعة البداية1002519
3.74المغامرون السبعة سراختفاءالعقد1002520
4.86المغامرون الخمسة في مغامرة جديدة1002521
4.56سباق ضد الزمن نانسى درو1002522
3.75النوتة الموسیقیة المزيفةنانسى1002523
4.79الخطر العظیم سلسلة االوالد االقوياء1002524
4.79الجري وراء الدخان سلسلة االوالد1002525
4.44عملیة الجسر الخشبى سلسلةاالوالد1002526
4.66الركوب الممیت سلسلة االوالد االقوياء1002527
13.9ايراجون1002528
4.75سالمة الكمبیوتر1002529
8.22اجھزة الكمبیوتر اصالحات في 5 دقائق1002530
2416.13علم نفسك فیجوال بیسیك 2005في1002531
16.38مايكروسوفت ويندوز فیستا الدلیل1002533
13تبسیط ترقیة واصالح الكمبیوتر1002534
34.83ماكرومیديا فالش ام اكس 10025352004
32.42ماكرومیديا فالش بروفیشنال 10025368
13.09مايكروسوفت اوفیس 2007 الكل في1002537
29.79تبسیط اوفیس 10025382007
5.5مايكروسوفت اوفیس 2007الدلیل مصور1002539



3.57لماذا اليستطیع الرجال اداء اكثر1002540
4.08اللحظة الفاصلة1002541
5.66قلب الخطر1002542
4.53االفیال تستطیع ان تتذكر1002543
4.53االربعة الكبار1002544
4.53السید كوين الغامض1002545
3.12عش الحیاة التي تريدھا1002546
6.46نادي مفیستو1002547
12.8ماذا تتوقعین في العام االول لطفلك1002548
7.48خمس دقائق مفیدة في المساء1002549
7.71القوة الخفیة لالكتئاب1002551
3.96المفاوضات الذكیة1002553
8.93استطیع ان اجعلك غنیا1002554
5.89النجاح1002555
8.4المحفزات 7 للحصول على نعم1002556
7.93قلھا مثل اوباما1002558
528.84فكرة رائعة تغلب على االكتئاب1002560
7.25انت شركة محدودة فن الترويج لنفسك1002562
8.84كیف تحقق اھدافك كل يوم1002563
7.51فكرة رائعة فقدان الوزن واالحتفاظ بالرشاقة 100256452
526.5فكرة رائعة عش حیاة اطول1002565
7.18عالج االم ظھرك1002566
13.37تشريح بناء االجسام1002567
10.13تشريح اطالة العضالت1002568
13.46انت تتبع حمیة1002569
528.38فكرة رائعة تنشئة المراھقین1002570
4.66بداية ذكیة بناء قوة العقل في السنوات المبكرة1002571
5.93عقالن1002573
1514.64فكرة رائعة للتعامل مع ذوي الطباع الصعبة1002574
6.76كیف تكسب االصدقاء وتؤثر في الناس1002576
6.57تحدث مثل الرابحین1002577
5.88ال اريد المزيد من الجبن اريد فقط الخروج من المصیدة1002580
2.46الزواج ال يعتمد على التعلیمات1002584
2.72كیف تكون زوجا صالحا1002585
5.6ھو يقول ھى تقول اغالق فجوة التواصل1002586
7.93فتاتان صغیرتان في ثیاب زرقاء1002587
7.14میاه الفیل1002588
6.33لقد سمعت ھذه االغنیة من قبل1002589
10.2سجین بالمیالد1002590
11.36اعالي البالد1002591
8.84منتصف الظھر1002592
7.93سقوط االقنعة1002593
15.48المرشد العملى ل االسعافات االولي1002594
2.59المالیة لغیر المديرين المالیین1002596
5.7جبلنا الجلیدي يذوب التغییر وال1002597
9.52طريقة تويوتا1002602
7.31الدلیل الكامل لفن البیع1002603
2.23اساسیات االعداد1002605
9.06خطة عمل في يوم1002606
5.99فن البداية1002607
1514.24فكرة سريعة لزيادة المبیعات1002610
6.34كیف ترسم الجمادات1002614
6.34كیف ترسم الحیوانات1002615
6.34كیف ترسم المناظر الطبیعیة1002616
8.84الدلیل الكامل للرسم باقالم الرصاص الملونة1002617
12.68المائدة الفخمة فن تزيین الموائ1002618
5.21القط ذو القبعة1002619
3005.33لعبة تلعب في ثالث دقائق1002620



7.45السعادة في العمل عشر خطوات للو1002623
3.02اداب البريد االلكترونى خطوات نحو النجاح1002625
3.4تاكید ثقتك بذاتك خطوات نحو النجاح1002626
9كیف تحل اختبارات الذكاء1002630
4.38قوائم الحیاة1002636
33األمن الغذائي1002641
30أسالیب البحث العلمي1002646
24تنظیم القاعدة وفي الفصائل الجھادية في العراق1002670
27فن الحرب1002680
12اضاءات موسیقیة1002758
12موسیقى المسرح1002760
10لغة اإلبداع بین القائد الموسیقي والمخرج المسرحي1002761
10العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج (كرتونیه)1002954
4قاضي األندلس الملھم اإلمام منذر بن سعید البلوطي1002958
1رسالة لطیفة في شرح حديث: "أنت ومالك ألبیك"1003122
4.38مسألة حدوث العالم1003291
1.65بغیة الراوي في ترجمة اإلمام النووي (146)1003350
2منھج السلف في السؤال عن العلم1003873
2نفحات رمضانیة1003878
5رحلتي إلى المدينة المنورة1003912
4األزمة المالیة العالمیة (غالف)*1003982
40المعنى في النقد العربي القديم1004019
15المختصر المفید في نھج العترة السديد1004022
25المعجم الفاخر بالنساء الشواعر في الجاھلیة وصدر االسالم1004023
30االعجاز البالغي في القران الكريم عند السیوطي في كتابیه االتقان و1004024
17.5األدب اإلسالمي1004025
30ھندسة المقاطع الصوتیة1004031
20علم العروض والقوافي1004035
25االصوات اللغوية1004036
15اللغة العربیة مھارات لغوية وتذوق االدب العربي1004041
15مناھج تحقیق المخطوطات1004047
15الالم المزحلقة في القران الكريم1004103
20المعجم الوصفي لمباحث علم الداللة العام1004117
20المعجم الوظیفي لمقايیس األدوات النحوية والصرفیة1004118
25تاريخ الشرق األدنى القديم1004134
25االعجاز العلمي للقران الكريم في مجال الطقس والمناخ1004136
25قواعد اللغة االنجلیزية وتشكیل الجمل لمتعلمي اللغة االنجلیزية1004149
25قواعد اللغة االنجلیزية واقسام الكالم لمتعلمي اللغة االنجلیزية1004151
25قواعد اللغة االنجلیزية المتوسطة لمتعلمي اللغة االنجلیزية1004152
35قواعد اللغة االنجلیزية المبسطة لمتعلمي اللغة االنجلیزية1004153
40الوسیط في االنظمة السیاسیة المقارنة1004166
25االستثمارات واألسواق المالیة1004172
25نظم المعلومات اإلدارية1004173
30قضايا وتطبیقات تسويقیة معاصرة1004175
12.5التخطیط االستراتیجي1004176
18ادارة االزمات1004178
20اسس البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسیة مفاھیمه.عناصره.مناه1004180
35اساسیات الرياضیات التجارية وتطبیقاتھا االقتصادية واالدارية1004181
40األھمیة االستراتیجیة للنفط العربي1004183
30السیولة الدولیة في ظل األزمات االقتصادية والمالیة1004185
20طرق جمع البیانات والمعلومات الغراض البحث العلمي1004193
25سلوك المستھلك1004194
25منھجیة البحث العلمي مدخل لبناء المھارات البحثیة1004198
17.5القاموس الدولي المحاسبة والتدقیق1004206
1004207SPSS 15مبادئ االحصاء واالحتماالت ومعالجتھا باستخدام برنامج
35االحصاء االستداللي1004209
30الرياضیات لالقتصاد والعلوم االدارية والمالیة1004212
35منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة واالدارية1004219



35الجودة واإلعتماد األكاديمي لمؤسسات التعلیم العام والجامعي1004221
30إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء1004225
30التدقیق ورقابة الجودة (التاكید. رقابة الجودة. المراجعة...)1004229
35ادارة المعرفة الطريق الى التمیز والريادة1004232
25أسالیب البحث العلمي(النظرية والتطبیق)1004235
30دور االدارة في اعداد وتنفیذ الموازنة العامة1004237
25االستشراف االستراتیجي ومستوى التمكین التنظیمي1004239
30ادارة التسويق1004243
25اساسیات االقتصاد الكلي1004247
30.02ادارة التسويق1004249
30المفاھیم والنظم االقتصادية الحديثة1004251
15ادارة االزمات السیاسیة1004260
15ادارة الوقت1004262
15ادارة األزمـــــــــــــــــــات واستراتیجیات القضاء على االزمات1004266
17.5اقتصاديات النقود والمصارف1004285
20إدارة اإلنتاج والعملیات1004290
1004292SPSS 3التحلیل االحصائي للبیانات باستخدام برمجیة
25.01أسس التسويق المعاصر1004351
8.75بحوث العملیات نماذج وتطبیقات1004356
15االقتصاد المعرفي1004371
18االقتصاد الحضري (نظرية وسیاسة)1004373
10إدارة الجودة الشاملة1004414
10مبادئ العالقات العامة1004418
8إدارة المصارف1004442
17.5النظرية البنائیة وتطبیقاتھا التربوية1004446
17.5مھارات التدريب الرياضي1004447
18حزمة التعلیم والتعلم المتقدمة خبرات الكھرباء الدقیقة1004448
18طرائق تدريس المواد االجتماعیة مفاھیم وتطبیقات1004450
40علم النفس الجنسي1004451
40التعلیم االبتدائي1004454
35ادب األطفال1004456
17.5سكیولوجیة الفروق الفردية علم النفس الفارقي1004460
40فلسفة التربیة في التعلیم الجامعي والعالي1004462
45علم نفس الشواذ االضطرابات النفسیة والعقلیة1004463
20أعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة1004466
17.5أيھما أشد خطورة مرض السرطان أم مرض االكتئاب1004470
17.5المرونة االسرية والسلوك االجتماعي1004476
30تحلیل مضمون المناھج المدرسیة1004479
25ذوي التحديات الحركیة1004480
15المناھج وتحلیل الكتب1004482
25الوسائل التعلیمیة وانتاجھا للعاديین وذوي االحتیاجات الخاصة1004483
30العنف والطفولة دراسات نفسیة1004485
15تعلیم األطفال المتخلفین عقلیا1004486ً
12أساسیات صعوبات التعلم1004488
17.5التربیة المقارنة أسسھا وتطبیقاتھا1004490
15المعلم والمدرسة1004491
12.5تربیة الطفل في اإلسالم1004493
17.5علم نفس األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة1004496
20اتجاھات حديثة في طرائق واستراتیجیات التدريس خطوة على طريق تطوير1004497
17.5تدريس الفیزياء المعاصرة1004498
18صعوبات التعلم النمائیة ومقترحات عالجیة1004504
15صعوبات التعلم وكیفیة التعامل معھا1004515
15مبادئ في علم النفس التربوي1004517
20االشراف التربوي قراءة معاصرة ومستقبلیة1004532
30ادارة الصف والمخرجات التربوية1004538
18االتجاھات الحديثة في التدريس وتنمیة التفكیر1004541
18االكتئاب لدى المسنین االتجاھات الحديثة في التشخیص والعالج وكیفیة1004542
17.5المداخل النظرية لعلم االجتماع1004584



15سیكولوجیة اإلبداع1004586
15الساقي في تعلیم مھارات التفكیر1004598
17.5الجودة الشاملة والجديد في التدريس1004632
10.5سیكولوجیة االبداع والشخصیة1004642
15األنشطة اإلبداعیة لألطفال1004644
15مدخل الى تربیة الطفل1004652
15االرشاد المدرسي والجامعي (النظرية والتخطیط)1004659
13مدخل الى رياض األطفال1004663
15تعديل السلوك1004667
18صعوبات التعلم1004687
13التنشئة االجتماعیة للطفل1004712
10مبادئ علم النفس1004722
12.5علم النفس التربوي1004728
10.01مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي1004736
20المدخل الى علم الجغرافیا الطبیعیة1004768
40اساسیات علم البیئة1004770
17.5االحتباس الحراري وانعكاساته على الوطن العربي1004771
20برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة المنھج التعلیمي الكامل للبرنامج1004772
35المدن المستدامة والمشروع الحضري نحو تخطیط استراتیجي مستدام1004777
22.5جغرافیة فلسطین1004778
40الجغرافیا الطبیعیة والبشرية1004780
40علم المناخ وتأثیره في البیئة الطبیعیة والبشرية في العالم1004785
25التنمیة المستديمة فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا1004787
1004788GIS 25نظم المعلومات الجغرافیة أسس وتطبیقات
15البیئة – حمايتھا – تلوثھا – مخاطرھا1004789
25المخططات االقلیمیة والعمرانیة1004790
18التمثیل الخرائطي الفعال لمتغیر الحبة Grain في نظم المعلومات الج1004793
18االنعكاسات الجغرافیة السیاسیة لمشكلة التبعیة االقتصادية على االم1004800
18جغرافیة الريف1004804
25الحیوية والتربة1004806
20الجغرافیا الصناعیة1004807
25التخطیط اإلقلیمي مبادئ وأسس – نظريات وأسالیب1004825
18جغرافیة المدن مبادئ واسس ومنھج ونظريات1004828
15جغرافیة المدن1004829
15التخطیط أسس ومبادئ عامة1004838
18فلسفة علم المكان (الجغرافیا)1004851
8الجغرافیا السیاسیة لسلطنة ُعمان1004856
13البیئة والجغرافیا السیاسیة1004857
25نظم المعلومات الجغرافیة1004863
35مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات1004881
30المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات1004882
30مصادر المعلومات االلكترونیة في المكتبات ومراكز المعلومات1004894
40المسرحیات المفقودة دراسة ونصوص1004928
20جمالیة التصمیم الزخرفي االندلسي لقصور الحمراء في غرناطة1004929
20بنائیة الشكل الخالص في الرسم التجريدي الحديث1004936
15النقد الفني والتنظیر الجمالي1004943
30االبعاد االسلوبیة والتقنیة في رسوم التعبیرية التجريدية1004944
30االبعاد المفاھیمیة والجمالیة للدادائیة وانعكاساتھا1004945
15استطیقا المھمش في فن ما بعد الحداثة1004946
20الرياضیات الحلقات والحقول التوزيعات االحتمالیة1004986
13الرياضیات االقتران اآلسي واللوغاريتمي1004988
15الرياضیات المفاھیم العامة1004992
30الكیمیاء العامة مسائل محلولة في الكیمیاء الكتاب االول1005031
27.5الكیمیاء العامة مسائل محلولة في الكیمیاء الكتاب الثاني1005032
30اساسیات الكیمیاء1005033
20الكیمیاء العضوية1005034
30المكتمل في الكیمیاء1005035
17.5الكیمیاء في حیاتنا1005038



30المكتمل في االحیاء1005074
17.5علم األحیاء تجارب العلوم الدقیقة1005075
30المكتمل في الفیزياء1005088
17.5حزمة التعلیم والتعلم المتقدمة خبرات الكھرباء الدقیقة1005089
1005130 18
25علم حیاة الخلیة1005135
30مقاومة المواد1005152
15أساسیات الھواء التكییف والتبريد1005156
10فیجوال بیبسك ج10052172
15موسوعة قصص القران1005266
15موسوعة األمثال الشعبیة1005270
3اكثر من طريقة لترغیب طفلك في مدرسته وواجباته1005396
15سجون النساء1005402
18الجرائم الجنسیة1005403
15تطوير األعالم األمني العربي1005407
18.79أسالیب ووسائل الحد من حوادث المرور1005408
25.2التعاون التقني العربي الدولي في مجال العدالة الجنائیة ومنع الجري1005411
41المعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة1005413
17عالقة البطالة بالجريمة واالنحراف في الوطن العربي1005415
20.14تكلفة الجريمة في الوطن العربي1005417
30أمن وحماية البیئة1005418
16تعمیق الوعي األمني لدى المواطن - الندوة العلمیة الثالثة واألربعو1005422
22.5اإلجرام المعاصر1005424
15تشريعات مكافحة اإلرھاب في الوطن العربي الندوة العلمیة الخمسون1005425
17.25شرطة المجتمع1005428
12.67األمن الصناعي1005430
11.33دور األثر المادي في اإلثبات الجنائي1005431
19.5المناھج الدراسیة في الكلیات األمنیة األمنیة العربیة1005433
18الحماية الجنائیة للطفل المجني علیه1005434
25الكوارث في العالم العربي االستعداد والمواجھة والوقاية1005436
9واقع وآفاق الجريمة في الوطن العربي1005437
15االستخبارات في دولة المدينة المنورة1005439
19.5االنتقاء النفسي السلوكي والتأھیل القانوني في أنظمة القبول واالنت1005440
20اإلسالم والبیئة1005441
22.5أثر السجن في سلوك النزيل1005442
23التعاون األمني العربي والتحديات األمنیة1005444
17أولويات تطوير اإلعالم األمني العربي -واقعه وآفاق تطوره1005445
30.01تعارض البینات في الفقه اإلسالمي - دراسة مقارنة بین المذاھب األرب1005447
24الظواھر اإلجرامیة المستحدثة وسبل مواجھتھا1005449
16.8مھام حرس الحدود في الدول العربیة1005450
17.63مكافحة اإلرھاب1005451
18.75النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابیة واإلصالحیة1005452
20المخدرات والعقاقیر الخطرة ومسؤولیة المكافحة1005459
24أبعاد الجريمة ونظم العدالة الجنائیة في الوطن العربي1005461
12اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة1005462
30الشرطة المجتمعیة األسالیب والنماذج والتطبیقات العملیة1005465
50حقوق اإلنسان بین الشريعة والقانون الوضعي ج1 + ج10054662
24.38البرامج التعلیمیة والتأھیلیة في المؤسسات اإلصالحیة1005468
19.83نظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة التحقیق والمحاكمة1005469
16.5نظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة المراحل السابقة على المحاك1005470
25.5جرائم االحتیال - األسالیب والوقاية والمكافحة1005473
17حماية المال العام في الفقه اإلسالمي1005475
16اإلعالم األمني العربي قضاياه ومشكالته1005477
19.5إسھام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقیدة ضد مجھول1005478
17الخدمة االجتماعیة في مجال اإلدمان1005479
24اإلرھاب والعولمة1005481
15أولويات التدريب األمني العربي (رؤية منھجیة)1005482
21تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة D.N.A في التحقیق والطب الشرعي1005483



15تطوير نظم إحصاءات العدالة الجنائیة في الدول العربیة1005484
23إثبات جرائم الحدود في الشريعة والقانون1005485
23.25الحماية الجنائیة للعالقة الزوجیة - دراسة مقارنة1005486
16.5التقنیات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات1005487
12رجل األمن في اإلسالم (شروطه - وصفاته وآدابه)1005488
20.25المحاماة في الفقه اإلسالمي والقانون1005490
16.5الجريمة المنظمة وأسالیب مواجھتھا في الوطن العربي1005491
16.5المرشد للتحقیق والبحث الجنائي1005492
17أسالیب التزيیف والتزوير وطرق كشفھا1005494
15تحديات رجل األمن العربي1005496
17.67المحاماة وحقوق اإلنسان في اإلسالم1005497
36مكافحة الفساد اج10054991
16.5مكافحة الفساد ج10055002
16.5جرائم اإلرھاب وتطبیقاتھا الفقھیة المعاصرة1005502
23األمن السیاحي1005503
30.17موقف اإلسالم من اإلرھاب1005505
17جرائم غسل األموال في ضوء الشريعة والقانون1005507
21جرائم العنف وأسالیب مواجھتھا في الدول العربیة1005508
16.5أسالیب تطوير البرامج والمناھج التدريبیة لمواجھة الجرائم المستحدث1005509
15األمن السیاحي1005511
30التحقیق في الجرائم المستحدثة1005513
17جرائم غسل األموال1005514
12اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي1005516
15المسؤولیة المدنیة والجنائیة في األخطاء الطبیة1005517
19.5جرائم االحتیال وآثارھا في التنمیة1005519
25.2التعلیم في المؤسسات اإلصالحیة1005520
12الحقوق السیاسیة والقانونیة للمھاجرين ومزدوجي الجنسیة1005521
22.5فقه السجن والسجناء1005522
18العمل اإلعالمي األمني: المشكالت والحلول1005525
27إيذاء األطفال: أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضین له1005528
20األمن في مجتمع الخطورة1005529
16واقع الجريمة واتجاھاتھا في الوطن العربي1005530
15إدارة عملیات األزمات األمنیة1005531
15حوادث المرور1005533
15تشغیل األطفال واالنحراف1005535
15علم ضحايا الجريمة وتطبیقاته في الدول العربیة1005536
19.5التشريعات العربیة لمواجھة جرائم االحتیال المعاصرة1005537
24اإلرھاب والمخدرات1005538
22المختبر الجنائي ودوره في التعريف بضحايا الكوارث والحروب1005539
45.17القضاء والعدالة ج1 ج10055402
16.5القضاء والعدالة ج10055412
18جرائم البیئة وسبل المواجھة1005542
17.5إدارة المرور1005545
18مواجھة الجرائم االقتصادية في الدول العربیة1005546
17.4ظاھرة االنتحار التشخیص والعالج1005548
21مفھوم الشرطة المجتمعیة1005550
21التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات1005551
27المنظور اإلسالمي لقضايا البیئة - دراسة مقارنة1005552
20التخطیط األمني لمواجھة عصر العولمة1005553
15مدخل إلى العالقات العامة واإلنسانیة1005554
22.5تحديث أجھزة مكافحة اإلرھاب وتطوير أسالیبھا1005557
19.5إعادة تأھیل المتھمین والمحكوم علیھم في قضايا االرھاب1005559
30اإلرھاب والقرصنة البحرية1005560
16.5التحكیم والصلح وتطبیقاتھا في المجال الجنائي1005561
22العالقات العامة في األجھزة األمنیة ودعم تنسیقھا مع وسائل اإلعالم1005562
19.5حقوق اإلنسان في مواجھة سلطات الضبط الجنائي1005563
24الطب الشرعي في خدمة األمن والقضاء1005564
20اإلجرام االقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته1005565



21.75المخدرات والعولمة1005566
30دور البصمة الجینیة في اإلثبات الجنائي في الفقه اإلسالمي1005567
15استراتیجیات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورھا في تعزيز األمن الوطن1005568
15األمن النووي1005569
18أثر الحروب في انتشار المخدرات1005570
23.75جرائم االحتیال والعوامل االجتماعیة والنفسیة المھیئة لھا1005572
22.17أنظمة تحقیق الشخصیة - نشأة وتطوير1005573
12التدريب األمني العربي واقعة وآفاق تطويره - دراسة تحلیلیة للتجارب1005574
15عولمة الجريمة االقتصادية1005575
12.43الھجرة غیر المشروعة والجريمة1005577
15اآلثار االقتصادية لحوادث المرور1005580
18القیادة واإلدارة في الفكر العربي المعاصر1005581
17الضبط اآللي المروري ودوره في الحد من المخالفات1005583
22.5جرائم االحتیال واإلجرام المنظم1005584
25.5الھندسة اإللكترونیة للخدمات المرورية1005586
24.17السالمة المرورية: الواقع والتطلعات1005587
36الشرطة النسائیة وتطبیقاتھا في الدول العربیة1005588
20تجفیف مصادر تمويل اإلرھاب1005589
19.5تطوير أنظمة العدالة الجنائیة في مواجھة االرھاب1005590
22ظاھرة النشل وآثارھا االجتماعیة1005591
29.64التعلیم والسالمة المرورية ج1 ج 10055932
19.5التعلیم والسالمة المرورية ج10055942
22.88التكدس السكاني العشوائي واإلرھاب1005595
22.64التربیة المرورية مدخل في إعداد المعلم1005596
17.4الرقابة على السالئف والكیماويات المستخدمة في صنع المخدرات1005599
15األسالیب الحديثة في التخطیط للتدريب األمني1005600
15وسائل اإلعالم والعنف األسري1005601
20.25البرامج التوعوية العربیة في مجاالت الحماية المدنیة1005602
16.5مھارات التحقیق في جرائم تزيیف العملة1005604
15.86التجارب العربیة والدولیة في تنظیم المرور1005605
15االحتكار في الفقه اإلسالمي والقوانین الوضعیة1005607
19.5الجرائم اإلنسانیة في نظام المحكمة الجنائیة1005608
15التخطیط العمراني وأثره في برامج الدفاع المدني1005609
15.67أولیاء ذوي االحتیاجات الخاصة وسبل إرشادھم1005610
15تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون1005611
15مفاھیم أمنیة1005612
24المخدرات والمؤثرات العقلیة - أسباب التعاطي وأسالیب المواجھة1005616
12مصادر المعلومات اإللكترونیة في المكتبات الجامعیة1005617
16.5أسالیب التدابیر المیدانیة لمواجھة حرائق الغابات1005618
25.5النظم الخبیرة في مكافحة الحرائق في المنشآت المدنیة1005619
24ضحايا التھريب البشري من األطفال1005620
18الحلول العلمیة والعملیة لمكافحة ازدحام المدن1005621
16.88جريمة السرقة (دراسة نفسیة اجتماعیة)1005623
36علم البصمات وتحقیق الشخصیة1005627
27أبحاث المؤتمر الدولي لطب الكوارث1005629
25.88الخوف من الجريمة اإلرھابیة بین الماھیة وإمكانیة القیاس1005631
22.2أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي1005632
20نظرية البطالن وأثرھا على الحقوق الشرعیة1005635
22.75الوسطیة في اإلسالم طريق ألمن المجتمعات1005636
24جرائم العنف وسبل المواجھة1005637
25مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال األمن والقانون1005639
16.5التأمین على المركبات: مصطلحاته وخصائصه وعالقته بالحوادث1005640
21المخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص اآلمن منھا1005641
30األمن والسالمة السیاحیة1005642
19.51إدارة األزمات والكوارث واتخاذ القرار1005644
30العدالة الجنائیة ومنع الجريمة1005647
30تأخر زواج الفتیات1005649
50الجھود الدولیة في مكافحة االتجار بالبشر ج1 +ج 10056502



19المتناطحون: المعركة االقتصادية القادمة بین الیابان وأوروبا وأمري1005653
19حرب الیمن 1994: األسباب والنتائج (الطبعة الرابعة 2014)1005655
14حرب الیمن 1994: األسباب والنتائج (الطبعة الرابعة 2014)1005656
18امتطاء النمر: تحدي الشرق األوسط بعد الحرب الباردة1005657
12امتطاء النمر: تحدي الشرق األوسط بعد الحرب الباردة1005658
16.5الحرس الثوري اإليراني: نشأته وتكوينه ودوره1005659
11الحرس الثوري اإليراني: نشأته وتكوينه ودوره1005660
27.5إيران والخلیج: البحث عن االستقرار (الطبعة الثانیة 2014) *حائز ع1005661
22إيران والخلیج: البحث عن االستقرار (الطبعة الثانیة 2014) *حائز ع1005662
49المـیاه في العالم العربي: آفاق واحتماالت المستقبل1005663
49الطاقة في الخلیج: تحديات وتھديدات1005665
38الطاقة في الخلیج: تحديات وتھديدات1005666
19التقییم اإلســتراتیجي1005668
25أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرين (الطبعة الثانیة 2014) * حائ1005669
19أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرين (الطبعة الثانیة 2014) * حائ1005670
38الثـقة: الفضائل االجتماعیة وتحقیق االزدھار1005671
25الثـقة: الفضائل االجتماعیة وتحقیق االزدھار1005672
19األوضـاع االستراتیجیة في صناعة النفط: االتجاھات والخیارات1005673
14األوضـاع االستراتیجیة في صناعة النفط: االتجاھات والخیارات1005674
27.5ثورة المعلومات واالتصاالت وتأثیرھا في الدولة والمجتمع بالعالم ال1005675
19ثورة المعلومات واالتصاالت وتأثیرھا في الدولة والمجتمع بالعالم ال1005676
41إمبراطوريات الرياح الموسـمیة1005677
32إمبراطوريات الرياح الموسـمیة1005678
27.5قائد عســكري: تصنیف ألكثر القادة العسكريین تأثیراً في العالم 1005679100
33مجلـس التعاون لدول الخلیج العربیة على مشارف القرن الحادي والعشري1005681
22قرن التقنیة الحـیوية: تسخیر الجینات وإعادة تشكیل العالم1005683
17قرن التقنیة الحـیوية: تسخیر الجینات وإعادة تشكیل العالم1005684
22خصـخصة قطاع الطاقة في دول الخلیج العربیة1005685
17خصـخصة قطاع الطاقة في دول الخلیج العربیة1005686
22نـھاية عھد الوظیفة: انحسار قوة العمل العالمیة وبزوغ حقبة ما بعد1005687
17نـھاية عھد الوظیفة: انحسار قوة العمل العالمیة وبزوغ حقبة ما بعد1005688
19المكانة المسـتقبلیة للصین في النظام الدولي 10056892010-1978
14المكانة المسـتقبلیة للصین في النظام الدولي 10056902011-1978
25معجزة شـرق آسـیا: النمو االقتصادي والسیاسات العامة1005691
21معجزة شـرق آسـیا: النمو االقتصادي والسیاسات العامة1005692
19التعلیم والعالم العربي: تحديات األلفیة الثالثة1005694
8الخلیج العربي: مسـتقبل األمن والسیاسات البريطانیة1005696
22األوضـاع االقتصادية في إمارات الساحل: (دولة اإلمارات العربیة الم1005697
17األوضـاع االقتصادية في إمارات الساحل: (دولة اإلمارات العربیة الم1005698
22الدفاع الجوي والصاروخي ومواجھة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتخطیط1005699
17الدفاع الجوي والصاروخي ومواجھة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتخطیط1005700
19ھكذا يصنع المسـتقبل1005701
14ھكذا يصنع المسـتقبل1005702
19مصـادر الطاقة في بحر قزوين: االنعكاسات على منطقة الخلیج العربي1005703
14مصـادر الطاقة في بحر قزوين: االنعكاسات على منطقة الخلیج العربي1005704
16.5توازن القوى في جنوب آسـیا1005705
11توازن القوى في جنوب آسـیا1005706
27.5القیادة واإلدارة في عصـر المعلومات1005707
22القیادة واإلدارة في عصـر المعلومات1005708
22أزمـة الديون الخارجیة في الدول العربیة واألفريقیة1005709
17أزمـة الديون الخارجیة في الدول العربیة واألفريقیة1005710
19العولـمة وأثرھا في المجتمع والدولة1005713
14العولـمة وأثرھا في المجتمع والدولة1005714
19عودة المسـتقبل: التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار األزمات بعد1005715
14عودة المسـتقبل: التنافس النووي ونظرية الردع واستقرار األزمات بعد1005716
19دور حلف شـمال األطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة1005717
14دور حلف شـمال األطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة1005718
19فـكرة التدويل في القانون الدولي وتطبیقاتھا في ضوء قرارات األمم ا1005719



14فـكرة التدويل في القانون الدولي وتطبیقاتھا في ضوء قرارات األمم ا1005720
14شـرق وغرب1005722
19العولـمة والتفكك1005723
14العولـمة والتفكك1005724
22مصـر من الثورة إلى النكسة: مقدمات حرب حزيران/يونیو 10057251967
22الصــین: عودة قوة عالمیة1005727
11االقتصـاد العربي في عصر العولمة1005728
11نـظام الدفاع الصـاروخي القومي األمريكي1005729
28اإلعــالم والمؤسـسة العسـكرية1005730
22اإلعــالم والمؤسـسة العسـكرية1005731
16.5من يـحكم إيران؟ بنیة السلطة في الجمھورية اإلسالمیة اإليرانیة1005733
16.5عصـر الفرص: الثقافة الجديدة للرأسمالیة حیث الحیاة تجربة مكلفة1005735
16.5تنمیة المـوارد البــشرية في اقتصاد مبني على المعرفة1005737
11مسـتقبل الغاز الطبیعي في سوق الطاقة العالمیة1005739
11أمـن الخلیج العربي: تحسین مساھمات الحلفاء العسكرية1005743
16.5أثر المـعلومات في المجتمع: دراسة لطبیعتھا وقیمتھا واستعمالھا1005745
16.5التقنیة الحیوية ومسـتقبل المجتمعات البشرية: التحديات والفرص1005747
19إعـادة التفكیر في المسـتقبل1005748
14إعـادة التفكیر في المسـتقبل1005749
14التدخل اإلنسـاني في العـالقات الدولیـة *حائز على جائزة أفضل كتاب1005752
27.5الخلـیج: تحديات المسـتقبل1005754
14إمكانات التكامل النقدي بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة1005756
14المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا االتحادية وتأثیرھا على سیا1005757
19مستقبل النفط كمصدر للطاقة1005758
14مستقبل النفط كمصدر للطاقة1005759
16.5أسواق الطاقة اآلسیوية: الدينامیات واالتجاھات1005761
19نخیل التمر: من مورد تقلیدي إلى ثروة خضراء *حائز على جائزة الناشر1005763
16.5عوالم متصادمة: اإلرھاب ومستقبل النظام العالمي *حائز على جائزة أح1005765
11اإلدارة الرقمیة: المجاالت والتطبیقات1005766
18.94الجزر الثالث المحتلة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة: طنب الكبرى1005767
27.5الجزر الثالث المحتلة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة: طنب الكبرى1005768
16.5العراق: إعادة اإلعمار والدور المستقبلي1005769
11العراق: إعادة اإلعمار والدور المستقبلي1005770
5.54العراق: دراسات في السیاسة واالقتصاد1005771
22اإلعالم العربي في عصر المعلومات1005773
16.5المخاطر والغموض في أسواق الطاقة العالمیة المتغیرة: االنعكاسات عل1005774
11المخاطر والغموض في أسواق الطاقة العالمیة المتغیرة: االنعكاسات عل1005775
14مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنیة الحیوية1005777
22في ظل حروب «عادلة»: العنف والسیاسة والعمل اإلنساني1005778
16.53في ظل حروب «عادلة»: العنف والسیاسة والعمل اإلنساني1005779
19نفط الخلیج بعد الحرب على العراق: استراتیجیات وسیاسات1005780
14نفط الخلیج بعد الحرب على العراق: استراتیجیات وسیاسات1005781
11المجتمع واإلساءة لكبار السن: دراسة في علم اجتماع المشكالت االجتم1005782
16.5المصالح الدولیة في منطقة الخلیج1005783
11المصالح الدولیة في منطقة الخلیج1005784
19الرخاء المفقر: التبذير والبطالة والعوز1005785
14الرخاء المفقر: التبذير والبطالة والعوز1005786
27.5التحوالت الراھنة ودورھا المحتمل في إحداث التغییر في العالم العرب1005787
22التحوالت الراھنة ودورھا المحتمل في إحداث التغییر في العالم العرب1005788
14االندماج والتملك االقتصاديان: المصارف أنموذجا1005789ً
25قطاع النفط والغاز في منطقة الخلیج: اإلمكانیات والقیود1005790
19قطاع النفط والغاز في منطقة الخلیج: اإلمكانیات والقیود1005791
16.5البرنامج النووي اإليراني: الوقائع والتداعیات1005792
11البرنامج النووي اإليراني: الوقائع والتداعیات1005793
11اإلنترنت والبحث العلمي1005794
11نظرية "نھاية التاريخ" وموقعھا في إطار توجھات السیاسة األمريكیة ف1005795
11مناھج الدراسات المستقبلیة وتطبیقاتھا في العالم العربي1005796
11المشاركة السیاسیة للمرأة اإليرانیة1005797



22ھل ھناك أھمیة للمؤسسات البحثیة؟ تقويم تأثیر معاھد السیاسة العامة1005798
16.56ھل ھناك أھمیة للمؤسسات البحثیة؟ تقويم تأثیر معاھد السیاسة العامة1005799
25النفط والغاز في الخلیج العربي: نحو ضمان األمن االقتصادي1005800
19النفط والغاز في الخلیج العربي: نحو ضمان األمن االقتصادي1005801
14فرنسا والخلیج العربي1005802
8فرنسا والخلیج العربي1005803
14التجربة البترولیة إلمارة أبوظبي (الطبعة الثالثة) 10058042014
35.5النظام األمني في منطقة الخلیج العربي: التحديات الداخلیة والخارجي1005805
27.5النظام األمني في منطقة الخلیج العربي: التحديات الداخلیة والخارجي1005806
38الصین والھند والواليات المتحدة األمريكیة: التنافس على موارد الطا1005807
28الصین والھند والواليات المتحدة األمريكیة: التنافس على موارد الطا1005808
16.5تو ألفا لیما": السنوات العشر األولى من تاريخ قوة ساحل ُعمان وكش"1005810
14بريطانیا واألوضاع اإلدارية في اإلمارات المتصالحة 1947–1965 *حائز1005811
11الدولة في عالم متغیر: الدولة الوطنیة والتحديات العالمیة الجديدة1005812
25اإلمبراطوريات: منطق الھیمنة العالمیة من روما القديمة إلى الواليا1005813
19اإلمبراطوريات: منطق الھیمنة العالمیة من روما القديمة إلى الواليا1005814
14جدلیات المجتمع والدولة في تركیا: المؤسسة العسكرية والسیاسة العام1005815
19أين تكمن ثروة األمم؟ قیاس رأس المال للقرن الحادي والعشرين1005816
14أين تكمن ثروة األمم؟ قیاس رأس المال للقرن الحادي والعشرين1005817
11اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب محلیاً ودولیا1005818
22التفكیر المستقبلي: كیف تفكر بوضوح في زمن التغیر1005819
16.5التفكیر المستقبلي: كیف تفكر بوضوح في زمن التغیر1005820
22الخلیج العربي بین المحافظة والتغییر1005822
36اللغة العربیة والتعلیم: رؤية مستقبلیة للتطوير1005823
30اللغة العربیة والتعلیم: رؤية مستقبلیة للتطوير1005824
14التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: دراسة لحا1005825
19العراق: الشعب والتاريخ والسیاسة1005826
14العراق: الشعب والتاريخ والسیاسة1005827
11دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ومنظمة التجارة العالمیة1005828
11التنمیة المستدامة: اإلطار العام والتطبیقات (دولة اإلمارات العربي1005829
11دور االتصال والعالقات العامة في الحكومة االلكترونیة (دراسة حالة1005830
25المصادر المستقبلیة للطاقة في الخلیج العربي: ھیدروكربونیة أم نووي1005832
11إدارة مؤسسات التعلیم العالي في ظل االقتصاد المعرفي: مقاربات معاص1005833
28انتشار التجارة اإللكترونیة في االقتصادات النامیة: أسلوب قائم على1005834
22انتشار التجارة اإللكترونیة في االقتصادات النامیة: أسلوب قائم على1005835
22ألف برمیل في الثانیة: نقطة التحول النفطي القادمة والتحديات التي1005836
17ألف برمیل في الثانیة: نقطة التحول النفطي القادمة والتحديات التي1005837
19ثورة الطاقة: نحو مستقبل مستدام1005839
33الطاقة النووية في الخلیج1005840
28الطاقة النووية في الخلیج1005841
25العولمة في القرن الحادي والعشرين: ما مدى ترابطیة العالم؟1005842
19العولمة في القرن الحادي والعشرين: ما مدى ترابطیة العالم؟1005843
33الصین وإيران: شريكان قديمان في عالم ما بعد اإلمبريالیة1005844
27.5الصین وإيران: شريكان قديمان في عالم ما بعد اإلمبريالیة1005845
19الجمھورية التركیة الجديدة: تركیا كدولة محورية في العالم اإلسالمي1005846
14الجمھورية التركیة الجديدة: تركیا كدولة محورية في العالم اإلسالمي1005847
11الطاقة النووية وأھداف التنمیة المستدامة لدول مجلس التعاون1005848
47الموارد البشرية والتنمیة في الخلیج العربي1005849
41الموارد البشرية والتنمیة في الخلیج العربي1005850
22النظام السیاسي في الواليات المتحدة األمريكیة1005851
16.5النظام السیاسي في الواليات المتحدة األمريكیة1005852
25تاريخ الیابان الحديث 1853-1945: التحدي واالستجابة1005853
30قاموس األمن الدولي1005854
25قاموس األمن الدولي1005855
22أسترالیا والعالم العربي1005856
16.5أسترالیا والعالم العربي1005857
25الفكر السیاسي اإليراني (جذوره، روافده، أثره): دراسة تحلیلیة في ض1005858
14حركات التغییر الجديدة في الوطن العربي: دراسة للحالة المصرية1005859



35.5التقنیة في الحرب: الُبعد اإللكتروني1005860
11العالقات الخلیجیة – اإلفريقیة: الواقع وآفاق المستقبل ( الطبعة ال1005861
14إدارة األزمات األمنیة1005862
27.5التنافس الدولي على مسارات أنابیب نقل النفط من بحر قزوين: دراسة ف1005863
33أمن الطاقة في الخلیج: التحديات واآلفاق1005865
14الفیدرالیة في اإلمارات: النظرية، والواقع، والمستقبل (الطبعة الثا1005866
25قضايا المھاجرين العرب في أوربا1005867
41أزمة المیاه في العالم: وجوه إخفاق إدارة الموارد1005868
35.5أزمة المیاه في العالم: وجوه إخفاق إدارة الموارد1005869
19القدس: دراسات في التاريخ والسیاسة1005870
14القدس: دراسات في التاريخ والسیاسة1005871
55الحرب عن بعد: دور التكنولوجیا في الحرب1005872
16.5المجتمع المدني والتنمیة السیاسیة: دراسة في اإلصالح والتحديث في ا1005873
35.5القوة العسكرية وسیاسة الطاقة: بوتین والبحث عن "العظمة" الروسیة1005874
30القوة العسكرية وسیاسة الطاقة: بوتین والبحث عن "العظمة" الروسیة1005875
25األزمة المالیة العالمیة: األسباب والتداعیات والحلول1005876
41السیاسة األمريكیة تجاه صراعات القرن األفريقي ما بعد الحرب البارد1005877
35.5الواليات المتحدة األمريكیة وأزمات االنتشار النووي: الحالة اإليرا1005878
35.5اإلسالموية والحداثة: الخطاب المتغیر في إيران1005879
30اإلسالموية والحداثة: الخطاب المتغیر في إيران1005880
27.5الھجرة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخلیجي: إشكالیات الواقع، ور1005881
43.5مخرجات التعلیم وسوق العمل في دول مجلس التعاون1005882
38مخرجات التعلیم وسوق العمل في دول مجلس التعاون1005883
27.5االستراتیجیة ومحترفو األمن القومي: التفكیر االستراتیجي وصیاغة ال1005884
22االستراتیجیة ومحترفو األمن القومي: التفكیر االستراتیجي وصیاغة ال1005885
30مكافحة اإلرھاب1005886
25مكافحة اإلرھاب1005887
55القارة المنسیة: المعركة من أجل روح أمريكا الالتینیة1005888
27.5واقع التعلیم واآلفاق المستقبلیة لتطويره في دولة اإلمارات العربیة1005889
22عصر النفط: التحديات الناشئة1005891
14سیاسات النھوض بالمرأة في دول مجلس التعاون1005893
19التطورات االستراتیجیة العالمیة: رؤية استشرافیة1005894
14التطورات االستراتیجیة العالمیة: رؤية استشرافیة1005895
19بناء الدولة: الخدمة العسكرية ودورھا في تطوير االقتصاد1005896
14بناء الدولة: الخدمة العسكرية ودورھا في تطوير االقتصاد1005897
19الحرب في عصر المخاطر1005898
14الحرب في عصر المخاطر1005899
14المساعدات الممیتة: لماذا تھدر المساعدات الدولیة بال طائل، وما ھو1005901
16.5الدولة الوطنیة واإلسالم في العالم العربي: نماذج مختارة1005902
25مرتكزات التعلیم المدرسي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة1005903
27.5أسواق الطاقة العالمیة: متغیرات في المشھد االستراتیجي1005905
22أسواق الطاقة العالمیة: متغیرات في المشھد االستراتیجي1005906
22الطريق الوعر: السیرة الذاتیة للرئیس لي میونج – باك (رئیس جمھورية1005907
17الطريق الوعر: السیرة الذاتیة للرئیس لي میونج – باك (رئیس جمھورية1005908
19طريق الحرير النووي: توطین صناعة تكنولوجیا الطاقة النووية في كوري1005909
14طريق الحرير النووي: توطین صناعة تكنولوجیا الطاقة النووية في كوري1005910
22استراتیجیات االستدامة: متى يكون التوجه األخضر مجزياً؟1005911
17استراتیجیات االستدامة: متى يكون التوجه األخضر مجزياً؟1005912
19السیاسة والسلطة1005913
14السیاسة والسلطة1005914
27سادة المال: المصرفیون الذين سبَّبوا إفالس العالم1005915
22سادة المال: المصرفیون الذين سبَّبوا إفالس العالم1005916
22األمن أوالً.. قبل الندم! مفارقات التعايش مع "القنبلة"1005917
17األمن أوالً.. قبل الندم! مفارقات التعايش مع "القنبلة"1005918
11الخدمات المصرفیة في إمارات الساحل المتصالح: (1971-1945)1005919
14حرب الفضاء اإللكتروني: التھديد التالي لألمن القومي وكیفیة التعام1005921
11تنظیم القاعدة: الرؤية الجیوسیاسیة واالستراتیجیة والبنیة االجتماع1005922
22اإلسالم والغرب: حوار حضاري1005923



17اإلسالم والغرب: حوار حضاري1005924
14نحو الدولة المدنیة في العالم العربي: دراسة نقدية للنقاش الدائر ب1005925
14وسائل التواصل االجتماعي ودورھا في التحوالت المستقبلیة: من القبیل1005926
11وسائل التواصل االجتماعي ودورھا في التحوالت المستقبلیة: من القبیل1005927
25أمن الماء والغذاء في الخلیج العربي1005928
19أمن الماء والغذاء في الخلیج العربي1005929
22المصرفیة اإلسالمیة: كیفیة إدارة المخاطر وتحسین الربحیة1005930
16.5المصرفیة اإلسالمیة: كیفیة إدارة المخاطر وتحسین الربحیة1005931
16.5التمويل اإلسالمي واالقتصاديات المعاصرة1005933
11مسؤولیة األمم المتحدة عن احتالل العراق واآلثار المترتبة علیه1005934
25تكنولوجیا التحرر: وسائل اإلعالم االجتماعي والكفاح في سبیل الديمق1005935
19تكنولوجیا التحرر: وسائل اإلعالم االجتماعي والكفاح في سبیل الديمق1005936
30ثقافة الدھو في المحیط الھندي: العالمیة والتجارة واإلسالم قبل قدو1005937
25ثقافة الدھو في المحیط الھندي: العالمیة والتجارة واإلسالم قبل قدو1005938
14القدرة التنافسیة للدول العربیة (مع إشارة خاصة إلى العراق ): دراس1005939
25المال واألسواق والسیادة1005940
19المال واألسواق والسیادة1005941
22القوى العظمى واالستقرار االستراتیجي في القرن الحادي والعشرين: رؤ1005942
16.5القوى العظمى واالستقرار االستراتیجي في القرن الحادي والعشرين: رؤ1005943
19تكنولوجیا المعلومات ومستقبل التعلیم في دولة اإلمارات العربیة الم1005944
14تكنولوجیا المعلومات ومستقبل التعلیم في دولة اإلمارات العربیة الم1005945
28بقــوة االتحــاد.. صاحب السمو الشیخ زايد بن سلطان آل نھیان.. الق1005946
27.5التكنولوجیا ومستقبل الطاقة1005947
22التكنولوجیا ومستقبل الطاقة1005948
14سیاسة الھند النووية في نصف قرن: المسار والمؤثرات1005949
19ابدأ مع لماذا: كیف يلھم القادة العظماء الناس للعمل1005950
14ابدأ مع لماذا: كیف يلھم القادة العظماء الناس للعمل1005951
22انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السیاسة الدولي1005952
17انتشار القوة العسكرية: أسبابه ونتائجه بالنسبة إلى السیاسة الدولي1005953
11التدريب اإلداري المبني على الجدارة ( التدريب حسب الطلب )1005954
11إعداد الحسابات القومیة الخضراء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة:1005955
16.5فتح القطب الشمالي: الفرص والمخاطر1005956
11فتح القطب الشمالي: الفرص والمخاطر1005957
11إشكالیة الھوية والتعدد اللغوي في المغرب العربي: المغرب نموذجا1005958ً
16.5األمن في منطقة الساحل والصحراء في أفريقیا1005959
22آفاق العصر األمريكي: السیادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد1005960
17آفاق العصر األمريكي: السیادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد1005961
11السیاسة الخضراء لموازنة أھداف الطاقة والبیئة: حالة دولة اإلمارات1005962
16.5أثر تنقل العمالة في التنمیة المستدامة1005963
11أثر تنقل العمالة في التنمیة المستدامة1005964
19الفیل في غرفة مجلس اإلدارة: أسباب انحراف القیادة1005965
14الفیل في غرفة مجلس اإلدارة: أسباب انحراف القیادة1005966
19الحروب المستقبلیة في القرن الحادي والعشرين1005967
14الحروب المستقبلیة في القرن الحادي والعشرين1005968
25الجغرافیا العسكرية الحديثة1005969
19الجغرافیا العسكرية الحديثة1005970
25قیاس الھوية: دلیل للمتخصصین في العلوم االجتماعیة1005971
19قیاس الھوية: دلیل للمتخصصین في العلوم االجتماعیة1005972
19الشراكات االستراتیجیة في آسیا: توازنات بال تحالفات1005973
14الشراكات االستراتیجیة في آسیا: توازنات بال تحالفات1005974
19صانعو االستراتیجیات القديمة: من الحروب الفارسیة إلى سقوط روما1005975
14صانعو االستراتیجیات القديمة: من الحروب الفارسیة إلى سقوط روما1005976
16.5االستراتیجیة العسكرية : سیاسة وأسلوب الحرب1005977
11االستراتیجیة العسكرية : سیاسة وأسلوب الحرب1005978
22تفسیر حرب العراق: نظرية افتراضیة وتفسیر منطقي مع األدلة1005979
16.5تفسیر حرب العراق: نظرية افتراضیة وتفسیر منطقي مع األدلة1005980
16.5القرصنة البحرية1005981
19العثمانیون: تفكیك الصور1005983



9.09العثمانیون: تفكیك الصور1005984
11الطائرات من دون طیار: الھیمنة األمريكیة -اإلسرائیلیة والقوى الصا1005985
5.5السیطرة على الفضاء في حرب الخلیج الثانیة وما بعدھا1005987
5.5القدرات العسـكرية اإليرانیة1005991
5.5برامج الخصـخصة في العالم العربي1005992
5.5المشـاكل القومیة والعرقیة في باكستان1005994
5.5المناخ األمني في شـرق آسیا1005995
5.5اإلصـالح االقتصادي في الصین ودالالته السیاسیة1005996
5.5رؤية اسـتراتیجیة عامة لألوضاع العالمیة1005998
1.65الـعراق في العقد المقبل: ھل سیقوى على البقاء حتى عام 2002؟1005999
5.5السیاسـة الخارجیة األمريكیة بعد انتھاء الحرب الباردة1006000
5.5التنمیة الصـناعیة المستديمة1006001
5.5التحوالت في الشـرق األوسط وشمال أفريقیا: التحديات واالحتماالت أم1006002
5.5جدلیة الصـراعات العرقیة ومشاريع النفط في القوقاز1006003
5.5العالقات الدفاعیة واألمنیة بین إنجلترا وألمانیا: نظرة تقويمیة1006004
5.5إقتصادات الخلیج: إسـتراتیجیات النمو في القرن الحادي والعشرين1006005
5.5القیم اإلسـالمیة والقیم الغربیة1006006
5.5الشـراكة األوربیة – المتوسـطیة: إطار برشلونة1006007
5.5رؤية اسـتراتیجیة عامة لألوضاع العالمیة (2)1006008
5.5النظرة اآلسـیوية نحو دول الخلیج العربیة1006009
5.5سـیاسة أوروبا الخارجیة غیر المشتركة1006010
5.5سـیاسة الردع والصراعات اإلقلیمیة: المطامح والمغالطات والخیارات ا1006011
5.5الجرأة والحذر في سیاسة تركیا الخارجیة1006012
5.5العولـمة الناقصة: التفكك اإلقلیمي واللیبرالیة السلطوية في الشرق1006013
5.5العـالقات التركیة – اإلسرائیلیة من منظور الجدل حول الھوية التركي1006014
5.5الثورة في الشـؤون االسـتراتیجیة1006015
5.5الھیمنة السـريعة: ثورة حقیقیة في الشؤون العسكرية (التقنیات واألن1006016
5.5التیارات السـیاسیة في إيران 10060171997-1981
5.5اتفاقیات المیاه في أسـلو2: تفادي كارثة وشیكة1006018
5.5السـیاسة االقتصادية والمؤسسات والنمو االقتصادي في عصر العولمة1006019
5.5اسـتقرار عالم القطب الواحد1006021
5.5برنامج التـسلح النووي الباكـستاني: نقاط التحول والخیارات النووية1006024
5.5تدخل حلف شـمال األطلسي في كوسوفا1006025
5.5االحـتواء المزدوج وما وراءه: تأمالت في الفكر االستراتیجي األمريك1006026
5.5الصـراع الوطني الممتد والتغیر في الخصوبة: الفلسطینیون واإلسرائیل1006027
5.5مفاوضات الـسالم ودينامیة الصراع العربي– اإلسرائیلي1006028
5.5نفط الخلیج العربي اإلنتاج واألسـعار حتى عام 10060292020
5.5انھیار العملیة الـسلمیة الفلسطینیة – اإلسرائیلیة: أين الخلل؟1006030
5.5ثورة المـعلومات واألمن القومي1006031
5.5إيــران والـعراق1006033
5.5إصـالح أنظمة حقوق الملكیة الفكرية في الدول النامیة: االنعكاسات و1006034
5.5التصـورات العربیة لتركیا وانحیازھا إلى إسرائیل بین مظالم األمس و1006036
5.5مستقبل األيدز: الحصیلة المروعة في روسیا والصین والھند1006037
5.5الدور المتغیر للمـعلومات في الحرب1006038
5.5مسؤولیة الحماية وأزمة العمل اإلنساني1006039
5.5الوفاق الھندي– اإلسرائیلي1006041
5.54الفضائیات العربیة والسیاسة في الشرق األوسط1006042
5.53دور تصدير المیاه في السیاسة اإليرانیة الخارجیة تجاه مجلس التعاون1006043
5.5أھمیة النجاح: الحساسیة إزاء اإلصابات والحرب في العراق1006044
5.5الفوز مع الحلفاء: القیمة االستراتیجیة للنموذج األفغاني1006045
5.5الخروج من العراق: استراتیجیات متنافسة1006046
5.5آراء من داخل الشبكة: تأثیر المواقع اإللكترونیة في االھتمامات الس1006047
5.5دبلوماسیة الصین النفطیة في أفريقیا1006048
5.5التدخل العسكري واألسلحة النووية: حول المبدأ األمريكي الجديد بشأن1006049
5.54العقوبات في السیاسة الدولیة: نظرة على نتائج الدراسات واألبحاث1006050
5.54اللوبي اإلسرائیلي والسیاسة الخارجیة األمريكیة1006051
5.5نھوض الھند1006052
5.5التكالیف االقتصادية لحرب العراق1006053



5.5إيران النووية: االنعكاسات وطرائق العمل (وجھة نظر إسرائیلیة)1006054
5.5حروب الخلیج: مراجعات للسیاسة األمريكیة تجاه العراق وإيران1006055
5.5ھل ُيكرّر سیناريو مفاعل تموز؟ تقويم القدرات اإلسرائیلیة على تدمي1006056
5.5رؤيتان للسیاسة الخارجیة األمريكیة: جمھورية وديمقراطیة1006057
5.5مقاربات غربیة للمسلمین في الغرب ولإلسالم السیاسي1006058
5.5الدوالر والیورو: ھل يحتم العجز الكبیر في میزان الحساب الجاري األ1006059
5.5القفزة الكبرى إلى الوراء! تكالیف أزمة الصین البیئیة1006060
5.5اتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة في منطقة آسیا – المحیط الھادي: إ1006061
5.5إعادة التفكیر في المصلحة القومیة: واقعیة أمريكیة من أجل عالم جدي1006062
5.5الصین المتغیرة: احتماالت الديمقراطیة في الداخل والدبلوماسیة الجد1006063
5.5التوجه الجديد للیبیا1006064
5.5أزمة الغذاء العالمیة1006065
5.5عھد أوباما: سیاسة أمريكیة للشرق األوسط1006066
5.5اللوبي الھندي واالتفاقیة النووية األمريكیة- الھندية1006067
5.5وقت اإلغالق: التھديد اإليراني لمضیق ھرمز1006068
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3مصادر التھديد لدول الخلیج العربیة وسیاسات األمن لديھا1006453
3االنتخابات الرئاسیة اإليرانیة العاشرة وانعكاساتھا اإلقلیمیة1006454
3العالقات األمريكیة – اإليرانیة: نحو تبني واقعیة جديدة1006455
3ضرورة المشاركة: إعادة تشكیل العالقات األمريكیة مع العالم اإلسالم1006456
3المستقبل السیاسي للصومال1006457
3المسلمون األمريكیون وإدارة أوباما1006458
3التحديات الداخلیة في باكستان وتأثیراتھا في المنطقة1006459
3المسلمون في أوربا بین االندماج والتھمیش1006460
3تعزيز عالقات الشراكة بین مراكز البحوث األمريكیة والخلیجیة1006461
3العراق: تداعیات ما بعد االنتخابات البرلمانیة وقرب االنسحاب األمر1006462
3حماية الفضاء اإللكتروني في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة1006463
3التھديد اإلرھابي لألمن البحري لدولة اإلمارات العربیة المتحدة1006464
3األزمة المالیة ومستقبل الدوالر األمريكي بصفته عملة االحتیاط العا1006465
3الھجرة الدولیة: الواقع واآلفاق1006466
3السیاسة الخارجیة األلمانیة تجاه منطقة الخلیج العربي1006467
3سیاسة تركیا الخارجیة وانعكاساتھا اإلقلیمیة1006468
3استفتاء جنوب السودان وتداعیاته اإلقلیمیة والدولیة1006469
3العالقات الھندية الباكستانیة: األسس المشتركة ونقاط الخالف1006470
3الديمقراطیة في أمريكا الالتینیة1006471
3التحديات والتحوالت في العالم العربي1006472
3قراءة في الوضع األمني في باكستان1006473
3أفغانستان: تحديات االنتقال إلى السالم1006474
3مستقبل اإلسالم السیاسي في العالم العربي1006475
3صراع العمالت على الساحة الدولیة1006476
3دور الثقافة في بناء الحوار بین األمم1006477
3االتحاد األوروبي و القضیة الفلسطینیة1006478
3الدينامیات االستراتیجیة للمحیط الھندي1006479
3االقتصاد والسیاسة في عالم مضطرب1006480
3تحديات ومستقبل االتحاد الخلیجي1006481
3اللغة العربیة وسؤال المصیر1006482



3البیئة األمنیة الدولیة وكیفیة صناعة االستراتیجیة1006483
3مستقبل العالقات العربیة - العربیة1006484
3التیار السلفي: الخطاب والممارسة1006485
3اإلسالم والديمقراطیة وتنمیط الدولة: أفكار ورغبات صعبة1006486
3الوسطیة: احتمال مفتوح لقراءة إسالمیة معاصرة1006487
3اإلخوان المسلمون: االنتشار العالمي ومفھوم البیعة والوالء1006488
3الجوانب االقتصادية لتجربة اإلسالم السیاسي في السلطة: مصر نموذجا1006489ً
3السیاسة األمريكیة في الشرق األوسط في الفترة الرئاسیة الثانیة لبا1006490
3توجھات تركیا وإيران في الشرق األوسط: سیاسات ومصالح1006491
3مستقبل االستخبارات في القرن الحادي والعشرين1006492
3الصحوة واإلصالح والخیارات األخرى: صون الدين في أزمنة التغییر1006493
3األزمة المالیة العالمیة وتداعیاتھا االقتصادية1006494
3النتائج السیاسیة لألزمة المالیة العالمیة1006495
3األزمة المالیة العالمیة: االضطرابات السیاسیة واالجتماعیة1006496
3أثر األزمة المالیة العالمیة في قطاع التعلیم1006497
3األزمة المالیة العالمیة وانعكاساتھا على دول مجلس التعاون لدول ال1006498
3النتائج االجتماعیة السلبیة لألزمة المالیة العالمیة1006499
3مستقبل الوسطیة في الثقافة العربیة اإلسالمیة1006500
3بواعث حركة النھضة العربیة بین العروبة واإلسالم1006501
3الخطاب الداخلي في إيران والتحديات األمنیة الحقیقیة1006502
3القرصنة في خلیج عدن وبحر العرب1006503
3سیناريو الكوارث الطبیعیة والزلزالیة وإدارتھا في منطقة الشرق األو1006504
3االستجابات األمنیة للقرصنة في جنوب شرق آسیا وغرب افريقیا والصوما1006505
3محاكمة القراصنة في المحاكم الوطنیة1006506
3نحو نھج عربي لألمن البحري1006507
3المستقبل السیاسي لمصر بعد إطاحة حكم اإلخوان المسلمین: ترشیح اآلت1006508
3النجاحات والتحديات البیئیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة1006509
32.9الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح1006510
32.9موسوعة الشمائل المحمدية1006511
16.4نماء(منھج بناء الشخصیة المسلمة من الرضاعة إلى بعد الجامعة)1006517
16.4موقف اللبرالیة من محكمات الدين1006518
16.4التقرير اإلستراتیجي ( 9 ) لعام 1433ھـ1006519
16.4التقرير االستراتیجي ( واقع األمة بین الثورات والمرحلة االنتقالیة1006520
15.1حقیقة اللبرالیة1006522
13.7التقرير االستراتیجي 1427ھـ (اإلصدار الثالث)1006524
13.7التقرير االستراتیجي 1429ھـ (اإلصدار 5)1006525
13.7التقرير االستراتیجي1431ھـ (االصدار7)1006527
13.7السنة الَتركیة _ مفومھا–أثرھا - حجیتھا1006529
13.7العالقة بین الصوفیة واإلمامیة1006530
13.7منھج حسن حنفي / دارسة تحلیلیة نقدية1006531
13.7ينبوع الغواية الفكرية مجلد1006532
13.7االستدالل الخاطي بالقرآن والسنة مجلد1006533
13.7على النشاز وموقفه من الفرق1006534
13.7الوضعیة المنطقیة1006535
12.3تجديد الدين1006539
12.3ظاھرة التأويل1006540
11التقرير االستراتیجي 1425ھـ (اإلصدار الثاني)1006543
11التقرير االستراتیجي 1428ھـ (اإلصدار الرابع)1006544
11مالحم آخر الزمان1006546
11الطائفة الكاثلوكیة1006547
11تعظیم حرمات اإلسالم1006548
11أراء محمد رشید في قضايا السنة النبوية من خالل مجلة منار1006549
9.9مفھوم تجديد الدين1006551
9.6الموسوعة الصحیحة في العالج النبوي1006552
9.6البحرين بركان على جزيرة1006553
9.6إلى ابن عمي البخیل1006555
8.2ضحايا بريئة في الحرب على اإلرھاب (مجلد)1006557
8.2ماذا يريد األبناء من اآلباء1006559



8.2االستشراق عند ادوراد سعید1006562
7.7مناھج الفكر العربي المعاصر1006564
6.8الثوابت والمتغیرات في العمل اإلسالمي1006565
6.8األمر بالمعروف والنھي عن المنكر توجیھات وضوابط1006566
6.8قبل الكارثة نذير ونفیر1006567
6.8عقیدة الیھود في الوعد بفلسطین1006570
6.8الفضائیات العربیة التنصیرية1006571
6.8اإلسالم والعولمة – المنازلة1006572
6.8الحركة النسوية في لبنان1006575
6.8صراع المصالح في بالد الرافدين1006576
6.8عمدة الطالب مجلد1006577
7عمدة الطالب1006581
6ثالث رسائل في علوم الحديث1006584
5.5الحركة النسوية في السودان1006586
5.5السراج في بیان غريب القرآن1006587
5.5معركة الثوابت بین اإلسالم واللیبرالیة1006588
5.5بنیتي لك حبي1006591
5.5صراع الحضارات1006592
5.5مصر 2013م1006593
5.5الفكر المنھجي عند المحدثین1006595
6مجلة تأصیل الجزء األول1006596
5.5مجلة تأصیل الجزء الثالث1006598
5.5وامنبراه لتجديد الخطبة والخطیب1006600
5.5دلیل معلم الدرة1006601
4.9المعین على فھم الجزء الثالثین1006602
4.9الضعف المعنوي وأثره في سقوط األمم1006603
4.9بناء األجیال1006604
4.9ماذا يريد الغرب من القرآن1006605
4.9الحركة النسوية في مصر1006606
4.9الحركة النسوية في الیمن1006607
4.9التطاول على النبيr وواجبات األمة1006609
4.9إال تنصروه فقد نصره هللا1006610
4.91وثیقة تأھیل المعلمین1006613
4.9ديوان ابن المبارك1006614
4.9االدلة الجلیة في صدق خیر البرية صلى اللع علیه وسلم1006615
4.9يجدونه مكتوب عنھم1006616
4.7الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة ج 10066171
4.7تحوالت اإلسالمین من 11 ستبمر إلى الربیع العربي1006619
4.7معركة النص1006620
4.4الفیزياء ووجود الخالق1006623
4.1المدارس والكتاتیبالقرآنیة1006625
4.1ستون عاماً من الفشل1006627
4.1نقض اللیبرالیة1006628
4.17القواعد الشرعیة إلدارة الصراع الحضاري1006629
4.1ولتستبین سبیل المجرمین1006632
4.1معركة النص / المجموعة الثانیة1006636
4.1قراءات في عقائد الغرب1006637
4.1مستقبل السلفیین في مصر1006638
4.1التحوالت الفكرية1006639
4.1الدلیل العقلي عند السلف1006640
4.1المبالغة في التفسیر الفقھي1006641
4االنفتاح الفكري1006642
3.8حقوق النبي صلى هللا علیه وسلم بین اإلجالل واإلخالل1006650
3.8نقض الجذور الفكرية لديمقراطیة الشعبیة1006652
3.8نحو تربیة إسالمیة راشدة1006654
3.8الھبة العلیة شرح الروضة الندية1006659
3.8سالمة الصدر وأثرھا في حیاة الدعاة1006662
3.3لمحات عامة في التفكیر اإلبداعي1006664



3.3وذكرھم بأيام هللا1006665
3.3روح الصیام ومعانیه1006666
3.3الحركة النسوية في المغرب1006667
3.3خواطر في الدعوة الجزء الثاني1006669
3.3كلنا متطوعات1006670
3.3السیاسة الصھیونیة1006671
3.3النجاح إدارة1006673
3.3األسرة المسلمة والتحديات المعاصرة1006674
3.3متن الكوكب الساطع1006675
2.7التجديد في اإلسالم1006676
2.7نحو أداء متمیز لحلقات تحفیظ القرآن1006677
2.7منھج التلقي واالستدالل1006678
2.7نحو منھج شرعي لتلقي األخبار وروايتھا1006679
2.7تأمالت في العمل اإلسالمي1006680
2.7معلم في تربیة النفس1006681
2.7تجربة المنتدى اإلسالمي1006682
2.7معالم في أصول الدعوة1006683
2.7منھج أھل السنة والجماعة في الحكم على اآلخرين1006684
2.7عشر سنوات معلما1006686ً
2.7من معالم المنھجیة اإلسالمیة1006687
2.7نفط المسلمین1006688
2.7من معالم الرحمة1006691
2.7تمیز المؤمنین1006692
2.7من وحي السقم1006693
2.7التعلیق علي فتح المجید لشرح كتاب التوحید1006694
2.7حكم التبديع في مسائل االجتھاد1006695
2.7ياأھل الكتاب تعالوا الي سواء1006696
2.7شريعة المصلحین1006699
2.7فھم السلف الصالح لنصوص الشرعیة1006702
2.7المؤسسات الدعوية وإبالغ الدعوة لغیر المسلمین – الواقع والتطلعات1006703
2.7مقاالت في السیاسة الشرعیة1006704
2.7القراءات الحداثیة للقرآن الكريم ومنھج نقد الكتاب المقدس1006705
2.7إلزام ولي األمر1006706
2.7روسیا ومواجھة الغرب1006708
2.7القوة العسكرية وحسم الصراع1006709
2.7إني أنست نارا1006710ً
2.2كیف تنمي أموالك (بالصدقة)1006711
2.2أحوال النبي صلى هللا علیه وسلم في الحج1006712
2.2رؤية إستراتیجیة للقضیة الفلسطینیة1006714
2.2سورة الصالة ترتج بھا المساجد والمصلیات1006715
2.2قاعدة االنطالق و قارب النجاة (اإلخالص)1006716
2.2محبة النبيr وتعظیمه1006717
2.2العقیدة المیسرة1006718
2.2مناظرات ابن تیمیة ألھل الملل1006719
2.2الصحوة والتربیة المنشودة1006720
2.2تتبع الرخص1006721
2.2الغرب أصل الصراع1006722
2.2مسلمو روسیا ومشاريع االستقالل1006723
2.2الرؤى المعاصرة وتحديات المستقبل1006724
2.2استراتیجیات غربیة الحتواء اإلسالم1006725
2.2إنصاف أھل السنة1006726
2.2نقد التسامح اللیبرالي1006727
1.9العولمة مقاومة واستثمار1006731
1.6السقوط – مجموعة مسرحیات1006734
1.6سوء تعلیم المرأة في الغرب1006735
1.4المرأة المسلمة بین موضات التغیر وموجات التغرير1006737
1.4من أجل تدبر القرآن1006739
0.8االلتزام باإلسالم مراحل وعقبات1006749



0.8فاعتبروا يا أولى األبصار (مشاھد في بريطانیا)1006752
0.8القرآن الصاحب الوفي1006755
0.8سنن مھجورة1006756
0.8يامن بقیت بعدي1006757
0.8أوراد أھل السنة والجماعة1006761
18عھد الملك سعود1006763
14الفتوى و المفتون1006764
14تجارب كونیة فى تدريس األديان1006765
13التشیع فى مصر1006766
10انبعاث االسالم فى اسبانیا1006767
11صراع الھوية المزدوج1006768
13.5غواية السلطة وھم التمكین1006769
10المسلمون فى دولة جنوب السودان1006770
10السودان بین الدين و السیاسة1006771
5حقیقة تنظیم االخوان1006773
9النسوية اإلسالمیة1006778
27.01الجماعات االسالمیة و العنف1006779
7عودة العثمانیین (اإلسالمیة التركیة)1006781
14االسالم النائم1006782
8اسالمیوا لبنان1006785
10الحكومات الغربیة1006786
7الملوك المحتسبون1006787
10القاعدة بعد بن الدن1006788
9الخلیج و الربیع العربي1006790
9االخوان المسلمون فى الخلیج1006794
10من قبضة بن علي الى ثورة الیاسمین1006795
7حراسة اإليمان (المؤسسات الدينیة )1006796
7الدعاة الجدد1006797
7االسالم الحضاري1006798
7االسالم االوربي1006799
6الصفوية1006800
10الفتنة الغائبة1006801
7السنه في لبنان1006802
6رماح الصحائف1006803
8صناعة المفتي (التعلیم الديني)1006805
6شیعة العراق1006806
8رائحة البارود1006808
6إسالم بال دماء1006809
7الشعائر الدموية1006813
6السلفیة الجھادية1006814
10التصوف في السعودية والخلیج1006816
9االخوان المسلمون في سوريا1006817
6الحركة اإلسالمیة في كردستان1006819
8قضايا اإلسالمین في الخلیج1006820
5قصة وفكر المحتلین للمسجد الحرام1006821
27.01المملكة من الداخل1006823
7الحركات اإلسالمیة في األردن1006825
40جوامعي (بعلبة) 35×100682725
25بعلبة 24×100682817
5سحاب(ثمن) 12×10068348
4سحاب صغیر للجیب 10×10068357
40بلوحات مذھبة ضمن علبة مخمل 20×100683614
200.02بلوحة مذھبة ضمن علبة جلد فاخرة 24×100683817
48ضمن علبة نحاسیة مذھبة 20×100684014
30ضمن علبة نحاسیة مذھبة 12×10068418
1جزء عم 24×100684517
4األحقاف 24×100684817
5ربع يس 24×100684917



32ألماني 24×100685017
25الدوري 24×100685317
32الفرنسي 24×100685417
6سم سحاب 14×100686310
22تجويد مع تفسیر الجاللین 24×100686517
1جزء قد سمع 24×100687117
70.01مصحف تجويد جوامعي بعلبة (فاخر)1006873
13جیبي مجزأ ضمن حقیبة 12×10068838
32باللغة الفارسیة 24×100688617
9تحفیظ مخمل 17×100689112
14تعلیمي 20×100689214
27مجزأ ورش ثمن 24*100689317
22بدون علبة تعلیمي 24×100689617
14سحاب 20×100692314
30جوامعي بدون علبة 35*100693525
11مصحف التجويد والتحفیظ 17×24 انكلیزي1006947
1جزء تبارك 20×100695814
2عم – تبارك – قد سمع 20×100695914
0.5جزء الذاريات 24×100696417
14النظم البريدية في العالم األسالمي1007025
18معجم آداب الھند1007026
20معجم االدب البرازيلي1007027
18الوجود النصراني في المدينة1007028
22اإلسكندر ااإلغريقي1007029
25تشادو طريقة’ الُشاي1007031
15تاريخ المسلمین في افريقیا1007032
10أبناء غوندوانا1007033
10مسالك األبصار في ممالك األمصار.10070346
11مستقبل العالقة االمريكیة_ الصینیة1007036
12العمل الخیري واإلنساني في دولة اإلمارات العربیة المتحدة1007037
11استئصال شلل االطفال1007038
12.33دولة التعلیم ستة جوانب أساسیة لالبتكار في مدارسنا1007039
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6.4الســــــراب1007563
12السراب - فاخر1007564
10التالعب بالعقول1007565
11المواءمة بین اعتبارات األمن و الممارسة الديمقراطیة1007566
12التغیر داخل المدارس1007567
25الجغرافیا السیاسیة للمتوسط1007568
20ومضات من فكر1007569
22رؤيتي1007570
11الديمغرافیا السیاسیة1007571
25الوقود األحفوري1007572
20.84ٌسر من رأى1007573
13.03الشاھد و المشھود1007574
15.63درب زبیدة1007575
8.75كیمیاء الصالة1007582
8في العمق الصھیوني1007583
8التفكیر السیاسي في فلسفة1007584
10اشكالیة الفلسفة في النقد1007585
9العدالة المفھوم االجراء1007586
15عن الجیو استراتیجیة1007588



8مشكلة االستقراء1007589
10الفالسفة و الحرب1007590
12التنوير و الثورة1007591
6حوارات في الفلسفة السیاسیة1007592
7اعالم الفلسفة السیاسیة1007593
8المثقفون المغالطون1007594
12الشائعة من منظور اسالمي1007595
10سیمائیات ترجمة النص القراني1007596
6عابر سبیل1007597
6فوضى الحواس1007598
6علیك اللھفة1007599
1007600com 6نسیان
6قلوبھم معنا وقنابلھم علینا1007601
26خطوط الصدع1007602
14في روأيا و مسائل اخرى1007603
70.37مذكرات ھراسیسوس1007604
20منسوجات اقلیة المیاو الصینیة1007605
27امبرطورية التفويض السماوي1007606
33موت في فلورنسا1007607
318.8ساللة1007609
106.29الكمنجة السؤداء1007610
26اثنا عشر عاما من العبودية1007611
37.97مطبخ زرياب1007612
26.55االينیادة1007613
12مارتین السعید1007614
738.06تكوينیة الوعي االنساني و الديني1007615
115.08حادث لیلي1007616
20صورة العربي1007617
195.09لغز الماء في االندلس1007618
11الفن الصخري في امارة ابو ضبي1007619
16جامع الفنون و سلوة المحزون1007620
19المجتمع االوزبكي الحديث1007621
27مخطوطات فلورنسا1_10076227
27مخطوطات فلورنسا 8_100762312
8فرسان وعشاق1007624
60.84في الرواية و مسائل اخرى1007625
47.95مذكرات ھراسیوس1007626
24.66تاريخ جزيرة العرب1007627
25شرارة الحیاة _الكھرباء في جسم االنسان1007628
16معجم موارد المیاة القديمة بإمارة ابو ضبي1007629
16الجغرافیا و المناخ في االمارات1007630
12المقامات الحفناوية1007631
10.6آللى عربیة1007632
9القنص بالصقر بین المشرق و المغرب1007633
19سقطرى جزيرة االساطیر1007634
11معالجة اللغة العربیة آلیا1007635
8.22النوادر السلطانیة و المحاسن الیوسفیة1007636
8.22المواعظ و االعتبار بذكر الخطط واآلثار1007637
8.22االجوبة المسكنة1007638
8.22ادب الكتاب1007639
8.22اسرار البالغة1007640
8.22التطفیل و حكايات الطفیلین1007641
8.22اخبار مكة و ما جاء فیھا من اآلثار1007642
8.22مجمع االمثال1007643
8.22المعارف1007644
69.31السمي1007645
45.98نسیم الصبا1007646
21.92فضیلة 111 نقیصة 1007647111



11ايام الصحراء1007648
8.22االخالق و السیر1007649
8.22تھذيب االخالق1007650
8.22كتاب الصناعتین في النثر و الشعر1007651
8.22االعتبار1007652
8.22ارشاد االريب الى معرفة االديب1007653
8.22بدائع الزھور في وقائع الدھور1007654
13.61دمشق البناء العمراني في العصر العثماني1007655
18الى سید ما وراء البحار1007656
20.15الناتج المحلي االجمالي1007657
21.92سجع الورق المنتجة في جمع الموشحات المنتخبة1007658
8.22التعريف بابن خلدون ورحلتة غربا وشرقا1007659
8.22نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب1007660
8.22فضل الكالب على كثیر من لبس الثیاب1007661
9.86السلحفاة1007662
9.86القطة1007663
9.86المحار1007664
9.86الببغاء1007665
9.86النمر1007666
55.39ذواقة العسل1007667
24.66ما ال يدرك1007668
21عھد لیون وتوكستي1007669
11جمالیات السرد النسوي1007670
4.55اجحاف بحق1007671
1.14استقاللیة القضاء1007672
2.27افاق قرانیة1007673
7.58االثبات الجنائي1007674
7.58البیئة و التنمیة1007675
4.55التربیة االسالمیة و أثرھا على سلوك االنساني1007676
1.52التفسیر المیكانیكي1007678
7.58التفكیر ونظرية المعرفة رؤية عملیة فلسفیة و اسالمیة1007679
2.27الخطأ وحقیقة اساس1007680
7.58الدبلوماسیة الوقائیة1007681
3.79الدكتور عبد�1007682
4.55الرحلتان الرومیة1007683
1.89الروابط على1007684
15.15الروح الصوفي1007685
3.03السیاسة الشرعیة1007686
2.27الطالق في القران1007687
5.3العالمة عبد الكريم1007688
2.27القران الكريم من1007689
2.27المرأة المسلمة من1007690
7.58المنھج الحضاري1007691
6.06النظام الفدرالي بین1007692
6.06الوجیز في عقد البیع1007693
6.06الوجیز في عقد االيجاز1007694
9.09إختصاصات المحكمة1007695
6.82أثر االنفعال في1007696
6.06أربیل في العھد االتابكي1007697
5.3اصول الفقة االسالمي1007698
4.55تدويل مظاھر1007699
9.09جرائم األموال العامة1007700
2.27حرية الرأي و التعبیر1007701
1.52حكم الدين و الوصیة1007702
9.09دراسة حول فكرة1007704
6.06داللة اللون في القران و الفكر الصوفي1007705
5.3فلسفة الشريعة1007706
5.3لمحات اجتماعیة عن تاريخ اربیل1007707



3.79محاضرات في الفقة1007708
3.41مستقبل الحركة1007709
13.64مشاريع االصالح1007710
2.27مصطلحات المذھب1007711
2.27مع القران في عالمة1007712
4.55ورود حديقة الوزراء1007713
9.09وسائل األستثمار1007714
3.03من البالغ المبین الى السیاسة الشرعیة1007715
6.06الوجیز في عقد المقاولة1007716
13.64دراسات وثائقیة1007717
7.58المشروع االسالمي امام التحديات1007718
9.09حماية البیئة في الشريعة االسالمیة1007719
7.58الدبلوماسیة المعاصرة في ضل العولمة1007720
11.36نظرية تفسیر نصوص المدنیة1007721
11.36اإلمام اآللوسي ومنھجة في التفسیر1007722
2.27التكمیل في وجوب الفرق1007723
4.55عادلة خاتون1007724
3.79بھجة اإلخوان في ذكر الوزير سلیمان1007725
3.79رحلة من نابلس الى اإلسالمیون1007726
5أصول البحث العلمي في العلوم السیاسیة1007727
7.69سر من رأى1007728
11الجماعة التي تسمي نفسھا دولة1007730
27.5الحماية اللصیقة - عادي1007731
14التعلیم والمعلم : خلق ثقافة التمیز في المدارس1007732
5.5الصین ونظام التجارة العالمي1007733
5.5الحراك األمازيغي ودينامیات الحیاة السیاسیة اللیبیة بین1007734
5.5صناعة النفط والغاز في العراق 10077352020-2000
3اإلسالم السیاسي المكونات و المالمح و التطورات1007736
3التعايش السلمي لألديان وفقة العیش المشترك نحو منھج جديد1007737
3توسع العالقات اإليرانیة _وأبعادھا االستراتیجیة1007738
3التوجھات المدنیة للجماھیر العربیة نتائج مختارة من مشروع البارو1007739
3مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بعد 33 عامآ1007740
11تركیا : استراتیجیة طموحة و سیاسة مقیدة1007741
3الخدمة الوطنیة و تأثیراتھا االمنیة والعسكرية و التنصوية في دولة1007742
11كاركتیر ھارون1007743
5كاركتیر و اإلمثال شعبیة (ج1_ج2)1007744
30الزمن ونسیج النغم1007746
16من ايام زمان1007747
6.5المسرح وانا (ج1)1007748
6.5المسرح وانا (ج2)1007749
8المسرح وانا(ج3)1007750
6.5روى تجريبیة في المسرح المعاصر1007751
5الفنان فتحي احمد1007752
6.5الفنانة ماركريت نخلة1007753
6ھكذا غنى المصريون1007754
4سقوط االله1007755
8السینما العربیة خارج الحدود1007756
5جمالیات منظومة البیئة1007757
25الموسوعة الموسیقیة المیسرة (1_5)1007758
6.5التعبیر عن الوجه االنساني1007759
4المسرح المصري في القرن 100776019
3.5مسرح العرائس1007761
6.5األسس في فن التمثیل1007762
8الرجل على الشاشة1007763
3دراسات في القصة المصرية المعاصرة1007764
4اقنعة التاريخ1007765
4المسرح والعالم الرقمي1007766
6المسرح المصري في مفترق الطرق1007767



4مسرح ابو السعود االبیاري1007768
4رؤية نقدية في المسرح واألدب والسینما1007769
4في االدب والفن والحیاة1007770
2المسرح بین الحدث والحديث1007771
3دراسات نقدية في الدراما المسرحیة1007772
3شھرزاد في المسرح المصري1007773
3أنس الحبايب1007774
2رحلتي مع المسرح التجريبي1007775
2.5الثورة في عصر الصورة1007776
10البنیة الداخلیة للمسرحیة1007778
10حیاة التراجیديا1007779
2.5المخبول1007780
4الذات الجمالیة1007781
10المسرح والتلقي البصري1007782
12التواصلیة1007783
10موسوعة القرن للناشئة1007786
10جمالیات انظمة الفضاء1007787
10سلسلة كارمن1007788
8قلق النص1007789
8حرية الفكر1007790
5.5دراسات في المسرح العراقي المعاصر1007791
5منابع الرؤية في الفن1007793
5مستويات الصراع1007794
14الصورة الرقمیة1007795
47اطلس رجل يتوخى الدقة1007796
11.36خمسون مفكرآ في العالقات الدولیة1007797
20.45خمسون مفكر1007798
9.09الفارابي1007800
1.14كراس الطبقة الرثة1007801
1.14كراس االتجاھات واالنماط1007802
1.14كراس رسم السیاسات1007803
1.14كراس مجموعة مقاالت1007804
6.99تجربة الحكومة الجورجیة1007805
3.79حصاد البیان1007806
5.3الرئیس االمريكي القادم1007807
3.03حصاد البیان10078093
3.79استبیان رأي1007810
3.79سیاسة االتحاد االوروبي1007811
3.03سیاسة المملكة المتحدة1007812
5.09السیاسات الخاصة بالموارد المائیة1007813
3.03حصادالبیان10078144
3.03حصاد البیان10078152
1.5الصحابي حنظلة األنصاري.العروس الشھیدو غسیل المالئكة (رضي هللا عن1007816
3الصحابي عبیدة بن الحارث عبد المطلب 0رضي هللا عنه)1007817
41األسالم كما يتجلى في كتاب هللا عزوجل(8-1)1007818
5.3المصالحة الوطنیة في العراق دراسة مقارنة1007819
2.4امرأة من طراز خاص1007821
6أسطورة الحب1007823
3لغات الحب1007824
2.4الى حبیبین1007825
3.22الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحديث1007826
6.44مستقبل قوات األمن العراقیة1007827
6قانون الجذب1007828
4غیر حیاتك في 30 يوم1007829
2.8الفرق بین الجنسین1007830
2.8كیف تكسبین محبوبك1007831
2.8كیف تكسب محبوبتك1007832
1.4قوة الثقة بالنفس1007833



3.5على ابواب الملحمة1007834
9الداوزينج1007836
6كتیبات ابراھیم الفقي1007837
10تجربة النیة1007838
5اكتشف سر سعادتك1007839
4ر حلة المشتاق1007840
5أحلى طفولة1007841
5أسرار المقابالت الشخصیة1007842
12ساعة تربیة1007843
6كیف تصنع طفآل متمیزآ1007844
8قوة االدراك1007845
8رسائل من نور1007846
6أسعد األزواج1007847
5مھارات لألقناع لغة االيحاء 10078489
7.5كیف تسعد أبناءك1007849
6ابتسم لتكون أجمل1007850
6فن تربیة األبناء1007851
5ما لم يخبرني به أبي عن الحیاة أ1007852
5التربیة بذكاء1007853
1007854legand of love 6أسطورة الحب
8جرعات من الحب1007855
8وعلیكم اإلبداع1007856
6الحیاة رقعة شطرنج1007857
5حكمة كي نفھم الحیاة 1007858200
5األسس السبعة للتربیة1007859
4قصة نجاح 100786025
4حكمة 1007861250
10استرداد عمر1007862
4التسويق للجمیع1007863
4ال تذھب بعیدآ 150 قصة تساعدك في تغیر الكون1007864
4القراءة السريعة1007865
5إنسان ضد الھزيمة1007866
6ال تخف من الحیاة1007867
4قانون للمذاكرة الفعالة 100786830
4القلب الرباني1007869
4ھل تقبل التحدي1007870
6شاحن األمل1007871
5الشخصیة الساحرة1007872
5اآلن فھمتكم1007873
4اآلن أنت أب1007874
3ابني مبدع 10 خطوات فعالة لتنمیة إبداع أبناؤكم1007875
3علمني العیال1007876
3النجاح الصعب1007877
4الحیاة تحدي1007878
20مدخل في تاريخ الديموقراطیة في اوروبا1007880
15جدلیة الدين والسیاسة في الفلسفة اإلسالمیة1007881
10سیمیائیات ترجمة النص القراني1007882
10الرمز في فلسفة بول ريكور1007883
18.22العلمانیة و السجاالت الكبرى في الفكر العربي المعاصر1007884
22البولیمولوجیا مقاربة منھجیة لھم منطق الحرب في العالقات الدولیة1007885
16الھوية و التاريخ دراسات فلسفیة في الثقافة الجزائرية العربیة1007886
25العقالنیة التواصلیة في ظل الرھان االتیقي في نقد العلموي والديني1007887
8القبیلة و السلطة والمجتمع في المغرب العربي1007888
27.22البدء و التاريخ1007891
18النظرية االخالقیة1007892
10الحكم العالمي و العالقات الدولیة1007893
25التصوارات العلمیة1007894
20التحوالت السیاسیة1007895



27علم االجتماع المعاصر1007896
20تشريح العقل الغربي1007897
17مستطیل المملكة العربیة السعودية1007898
9التربیة و الديمقراطیة1007899
9ادوارد سعید1007900
10التواصل و التاريخ1007901
30موسوعة الفكر السیاسي1007902
10انجلز الفلسفة1007903
6مذكرات قیو1007904
20العالمات و االشیاء1007905
4أمريكا االسرائلیة و فلسطین1007906
5فلسفة اللغة و الذھن1007907
10الفكر التاريخي1007909
30موسوعة االشراق1007910
18في سؤال العلمانیة1007911
12الخطاب االخالقي عند الفالسفة1007912
12من شعرية اللغة الى شعرية الذات1007913
18الفكر السیاسي االمريكي دائرة على الوطن1007914
8مقدمة الى علم الدراسات المستقبلیة1007915
3.5نشأة الفكر1007916
4.5العالقات العربیة االيرانیة1007917
6مستقبل التعدد الذھبي1007918
6مفضلة افغانستان1007919
4.5الجیوش1007920
4تجربة االصالح1007921
9مراكز االبحاث في امريكا1007922
6.5العالقات العربیة التلقائیة1007923
7ذروة النفط1007924
7.5القراءات المعاصرة1007925
7استثمار النص الشرعي1007926
7.5التفسیر المصلي1007927
0.63تكفیر أھل الشھادتین1007928
10.5فقة التنزيل1007929
6أثر السبات في اللغة1007930
10السبل المرضیة1007931
6نظرية االلزام1007932
7.5اشكالیة التأصیل1007934
5.5االتصال الجماھیري1007935
6صورة االسالمین على الشاشة1007936
15.5داعش1007937
5سؤال المنھج1007938
3الوھابیة واالخوان1007939
5اسئلة العنف1007940
5التفكیر النقدي1007941
2المحكمات1007942
2.18الخیال السیاسي1007943
4.5الخالفات السیاسیة1007944
3.38الرشد السیاسي1007945
2.5الزحف غیر المقدس1007947
8.13الخطاب السیاسي1007948
8السلطة والشعب1007949
8فقة الدافع1007950
4تطور مفھوم الجھاد1007951
4الوھابیة والسلفیة1007952
11حقول الدم1007953
7.22االصالح السیاسي1007954
7.7في االجتماع السیاسي1007955
5أثر الحروب الصلیبیة1007956



3الحرب العراقیة االيرانیة قراءة1007958
12عشر سنوات ھزت العالم1007960
4روح الشعوب1007961
5الرفاه1007962
7الدولة المستحیلة1007963
7مفھوم الدولة االسالمیة1007964
7المحفة العربیة1007965
7اسباب الھبوط1007966
3آفاق االنتقال الديموقراطي1007967
4ھايوغر والفكر العربي1007968
16ازمنة متصدعة1007969
10اتجاھات معاصرة في فلسفة1007970
7.5علم النفس السیاسي1007971
6سیبوبة معتزلیآ1007972
5زمن المذلولین1007973
10اطور التاريخ االنتقالي1007974
15نظريات العالقات الدولیة1007975
11.67السیاسة الرسطو طالیس1007976
4االزمة االكرانیة1007977
7.54السیاسة الخارجیة1007978
5.83االكراد و اللغة والسیاسة1007979
4البعد االيجابي في العالقات1007980
6سیاسة الواليات المتحدة1007981
2صور الموت الفلسطیني1007982
5المتخیالت االجتماعیة1007983
3اشكالیة الدولة1007984
2العالقات التركیة الروسیة1007985
2خطاب العدالة في كتب االدب1007986
4أمن الطاقة1007988
3سیاسة اسرائیل النووية1007989
7العدالة االجتماعیة والنماج1007990
7الطبقات و التراصف الطبقي1007991
4االفتراضي و الثورة1007992
7الجماعات المتخیلة1007993
6الديموقراطیة و التحول1007994
3في الثورة والقابلة للثورة1007995
7المجتمع المدني دراسة1007997
3استشراق1007998
15الحرب العراقیة االيرانیة مذكرات1007999
3المسألة الطائفیة1008000
3النص والخطاب1008001
3االمن الغذائي1008002
7نیجیريا1008003
29الدين والعلمانیة1008004
18األسالیب الحديثة في تدريس العلوم1008005
18استراتیجات معلم الرياضیات1008007
20األشراف التربوي1008008
18التعلیم التجريبي1008009
18الجودة في االدارة المدرسیة1008010
16رياضیات الطفولة المبكرة1008011
20لعب االطفال1008012
18االرشاد المھني1008013
20االرشاد المدرسي1008014
17رياض االطفال1008015
20طرائق التدريس1008016
18االدارة التربوية1008017
12ملف االنجاز المھني1008018
14الصور الذھنیة واالنتماء1008019



18التعلیم االلكتروني1008020
20التقیم في التربیة الخاصة1008021
17الدمج في مدارس التعلیم1008022
12التدريب المھني1008023
20التخطیط التربوي1008024
17في التربیة المقارنة برياض االطفال1008025
17العالج السلوكي لمشاكل االسرة1008026
20أسالیب الكشف عن المبدعین1008027
16مقدمة وجیزة في االرشاد التربوي1008028
20تنمیة الذكاء لدى االطفال1008029
12البرامج العالجیة الحديثة1008030
18مھارات التفكیر في مواجھة الحیاة1008031
12سمات الشخصیة االنفعالیة و االجتماعیة1008032
15أسس التفكیر وأدواته1008033
15إعادة رسم وعالج االعاده1008034
18منھجیة التفكیر لدى المعلم1008035
12اكثر من 100 فكرة لتعلیم مھارات التفكیر1008036
20الذكاء العاطفي وقوة التعلم االجتماعي1008037
20سیكولوجیة الطفل و تعلمة1008038
15االبتكار المنضمات و المتغیرات1008039
12مھنة التعلیم1008040
18مقارنة المناھج التربوية في الوطن العربي1008041
18المعلم محترفآ نصائح تربوية1008042
20استراتیجیة العصف الذھني1008043
12الكفاءة االجتماعیة1008044
20بناء الذكاء االخالقي1008045
20دلیل المعلم المبتدى1008046
20دور التفكیر في العملیة التعلیمیة1008047
20الطاقة النفسیة وقوة الذات1008048
18المدارس النموذجیة1008049
20المعلم الذي نريد بین االصالة والتجديد1008050
20العالج االسري االيجابي1008051
20العالج و االرشاد النفسي االسري1008052
15المدخل الى المعالجة النفسیة1008053
20ريادة االعمال صناعات القران الحادي والعشرين1008054
12مدخل الى رياض االطفال1008055
18اساسیات التقويم التربوي1008056
20التدريس الھادف1008057
18أسالیب تدريس العلوم1008058
20مقدمة في التربیة الخاصة1008059
18مھارات التفكیر1008060
18التعلیم البنائي و المفاھیم1008061
20أسالیب تدريس1008062
18استراتیجیات التدريس1008063
16نماذج واستراتجیات التدريس الفعال1008064
17الممارسة التربوية1008065
16التدريس في منظور البحث1008066
20االتصال التسويقي1008067
12االعالم الرقمي والحراك السیاسي1008068
14وسائل االعالم و المجتمع1008069
18االعالن االسس و المبادئ1008070
20اللغة العربیة و مھاراتھا1008071
18المعلم1008072
18علم النفس النمو1008073
20مدخل الى علم النفس1008074
20تشخیص اضطرابات التواصل1008075
18تاريخ االزمات في االقتصاد1008076
20االدارة االستراتیجیة1008077



16ادارة المعرفة التنظیمیة1008078
16مھارات االدارة1008079
16مھارات االدارة و تنظیم الوقت1008080
18االعاقة السمعیة وبرنامج إعادة التأھیل1008081
20تدريس الطلبة وي االعاقة البسیطة1008082
20ممارسة العالج النفسي1008083
15أصول التربیة1008084
16الموھوبون والمتفوقون1008085
20نماذج التعلیم1008086
18استراتجیات جديدة للتعلیم1008087
14االصول الفلسفیة للتربیة1008088
12الكفاءة الداخلیة1008089
17تاريخ تربیة الطفل عبر العصور1008090
17التقويم التربوي1008091
12التحلیل العددي1008092
14تقويم العملیة التدريسیة1008093
16المشكالت السلوكیة لدى االطفال1008094
20خصائص الطلبة ذوي االعاقات1008095
20التعلیم في عصر المعلوماتیة1008096
18االسالیب غیر التقلیدية في التقويم1008097
20كیف تكون مدرسآ فعاآل1008098
20المنھج التدريسي1008099
20التربیة االخالقیة1008100
18إدارة الجودة في قطاع التعلیم1008101
16المھارات االدارية في المدارس1008102
20التسويق االجتماعي1008103
12القضايا و المشكالت االجتماعیة1008104
18تعلیم االطفال ان يفكرو1008106
18المرجع في تدريس مھارات التفكیر1008107
12مدخل صحافة االنترنت1008108
20أسالیب االقناع الدعائي في الحمالت1008109
20ھندسة االعالن الفعال1008111
12الصحافة العربیة و لدولیة1008112
10قضايا وأراء1008113
20اخالقیات العمل الصحفي1008114
14صور الطبیب النفسي في االفالم العربیة1008115
22كتابة االخبار والتقارير الصحفیة1008116
20االعالن االلكتروني1008117
20اساسیات النجاح الصحفي المعاصر1008118
20الوضیفة االخبارية للبوابات االلكترونیة1008119
12التخطیط االعالمي1008120
16االنتاج االذاعي المعاصر1008121
12صناعة التحقیقات التلفزيونیة1008122
18التحرير الصحفي في عصر المعلومات1008123
12االعالن في القنوات االذاعیة1008124
12االعالم و التكنلوجیا1008125
12صحافة المواطن1008126
12البیئة الصحفیة1008127
16أسس التحرير الصحفي1008128
20من المطبعة الى الفیس بوك1008129
20االتصال التسويقي و االعالن1008130
14مدخل صحافة االنترنت1008131
20اسالیب واستراتیجیات1008132
2األطفال الموھوبون و المتفوقون1008133
18مھارات الحیاة الجامعیة1008134
22الكتابة للتلفزيون واالذاعة1008135
12تكنلوجیات االتصال1008136
3.27افات على الطريق1008137



2.86توجیھات نبوية1008138
3.67وحي القلم1008139
2.45تحت راية القران1008140
1.02النزول على السلطة1008143
6.12موسوعة االخالق1008144
3.67دستور االخالق1008145
2.86الحكم العطائیة1008146
2.86قصة تعني لك الحیاة 1008147150
3.27طريقة لتعلیم الصالة 1008148500
1.43العالقات الدولیة1008149
1.02نظرات في االسالم1008150
3المیزان1008151
2.04الطريق الى رقم 10081521
3.27علم ابنك كیف يحب الحیاة1008153
1.1مدخل الى القران1008154
1.43النبأ العظیم1008155
1.43الخالفة و الملك1008156
1.02مفاھیم حول الدين1008157
1.84لعبة األمم1008158
1.02فن التعامل مع الناس1008159
2.04التھذيب أبیض1008160
1.02السیرة درس وعبر1008161
1.18المراه بین الفقة والقانون1008162
1.02عطاؤنا في التاريخ1008164
1.02علمتني الحیاة1008165
0.94الخالدون1008166
1.02روح االجتماع1008167
1.1حیاة الحقائق1008168
0.9لماذا تأخر المسلمون1008169
2.45االعجاز البالغي1008177
2.04ماذا خسر العالم1008178
10روح التربیة1008179
1.22من يدافع حضارتنا1008180
2.5الدين1008181
11.43تفعیل دور الطالب1008182
22.86كسب الثقة1008183
14.29قافة التواصل الفعال1008184
7.14نظريات التأثیر االعالمي1008185
5.71الرأي العام األسس.. و مقاربات الواقع1008186
11.43الطريقة الناجحة في التقويمات وتقدير العالمات1008187
12.86ثقافة اإلرھاب1008188
27.14لیل إداري التعلیم العام1008189
8.5مدخل الى وسائل االبداع1008191
7.5االعالم والنظريات1008193
8.5االعالم التربوي والتعلیمي1008195
10االدارة الفعالة للموارد البشرية1008199
8.5ادارة االداء1008200
6.25تأثیر الذكاء التنافسي في تحديد الخیار االستراتجي على مستوى االعم1008203
7.5التعلیم االلكتروني واقع وطموح1008205
8.75حماية الرسوم والنماذج الصناعیة دراسة مقارنة108209
8.75دراسات في القانون الدولي108210
18االرھاب الجذور العام108212
12.5المنھج و التفكیر108213
12.5التدريس و التدريس المصفر108214
15صعوبات التعلم االنمائیة108215
17.5البنائیة و تطبیقاتھا108216
15نصائح تعلیمیة عملیة108217
15اسالیب التدريس االبداعي108218



17.5ادوات و مقايس التقويم108219
17.5المعالجة العلمیة لمشكالت التدريس108220
15المشاھدة الصفیة108221
12.5تقنیات التربیة الخاصة108222
15طرائق تدريس المواد االجتماعیة108223
15الصف و الطفولة108225
22.5ادب االطفال108226
15الجودة في التعلیم العالي108227
15تنمیة التفكیر االبتكاري108228
17.5تحلیل مضمون المناھج المدرسیة108229
20التفكیر انواعة108230
15سیكولوجیة االبداع108233
15االرشاد المدرسي و الجامعي108234
15النظرية البنائیة108249
15مدرس اللغة العربیة108251
15التعلیم التعاوني108252
12.5االعتماد االكاديمي108253
12.5تربیة الطفل في االسالم108254
17.5ادارة الصف108255
15ظواھر نفسیة تربوية108256
15التربیة العملیة108257
15التخطیط و االشراف التربوي108258
12.5مشكالت االسرة108259
15اتجاھات حديثة في طرائق التدريسي108260
15االزمة النفسیة108262
17.5التنشئة االجتماعیة108263
15االستشارة النفسیة108265
15المناھج البناء108266
15االكتئاب لدى108268
12.5المفاھم و المھارات108269
15ھندسة القیادة التربوية108270
20الصحة النفسیة علمیآ108271
25علم النفس الجنسي108273
17.5المناھج التربوية108274
20التعلیم .108275
20فلسفة التقويم التربوي108276
12.5كیف يضل للفھم108277
12.5المناھج أسسھا108278
17.5مؤثرات في الصحة النفسیة108279
12.5التواصل االجتماعي108280
17.5طرائق واستتراتیجیات تدريس الفئات108281
15طرائق تدريس التربیة الفنیة108283
15الشبكات االجتماعیة108286
15مناھج المواد االجتماعیة108287
12.5اساسیات صعوبات التعلم108288
12.5استراتیجیة المحطات العلمیة108289
12.5المشاھدة الصفیة108290
15معلم المدرسة االساسیة108291
15علم النفس التربوي108292
15دراسات تربوية108293
15البرامج التعلیمیة108294
15االرشاد و التوجیة التربوية108295
11.5بوو كوكو الت تنويع التدريس108296
15الوسائل التعلیمیة108297
15االضطرابات السلوكیة108298
15مستقبل الى رياض االطفال108299
20التعلیم االبتدائي108301
15أسس البحث العلمي في العلوم108302



15جدل االنسان108303
15مستقبل الى االرطو فونیا108304
15الملخصات الرسائل108305
17.5فاعلیة استراتیجیة الجدول108306
15الجودة الشاملة108307
15أسس البحث في التربیة و علم النفس108308
15سیكولوجیة الموھوبین108309
20الصحة النفسیة للفرد108310
12.5علم النفس االيجابي108311
15تنمیة التفكیر الناقد108312
12.5السمنة واللیاقة البدنیة108313
12.5التقنیات التربوية108314
12.5التخطیط االستتراتیجي و دورة في االصالح108315
20علم السكان108318
35تخطیط الخدمات االجتماعیة108319
15تقنیات البحث المكاني108323
20قسم المصطلحات الجغرافیة ج 1083241
20قسم المصطلحات الجغرافیة ج 1083252
25عدالة التنمیة108326
12.5المتصل الى الجغرافیا الطبیعیة108327
17.5التصمیم األلي108328
20المدن المستدامة108329
20علم الخرائط108330
20جغرافیا الزراعة108331
12.5البیئة حمايتھا108332
17.5نظم المعلومات الجغرافیة108333
17.5التنمیة المستديمة108335
30النقل واھمیتة في البیئة108336
30تخطیط المدن108337
15االتجاھات الحديثة في البحث108338
15المخططات االقلیمیة108340
15تخطیط استخدام االرض108341
17.5السیاحة البیئة108342
18جغرافیا الصناعة108343
15المشروع الجغرافي108346
10النمو العربي108347
25المدن تضخمھا108348
25الجغرافیا الطبیعیة و البشرية108349
25الجغرافیة االقلیمیة لقارة استرالیا108350
25الجغرافیا االقتصادية في القرية العالمیة108351
15صورة المیاة و المجتماعات108352
15الخدمات الجغرافیة108354
25علم المناخ108355
10التخطیط108356
15جغرافیا التجارة الدولیة108357
12.5فلسفة المكان108358
15الحیوية و التربیة108359
15واقع بیئة الوطن108360
20اسالیب البحث العلمي108361
20االسالیب االحصائیة108362
108363spss 25مبادئ االحصاء
18ادارة الجودة الشاملة تطبیقات108366
18التدقیق ورقابة الجودة108367
20االحصاءاالستداللي108371
12التنمیة المھنیة للقیادات اإلدارية التربوية اتجاھات معاصرة108372
15ادارة المصارف االسالمیة108374
15ادارة االجتماعات و المؤتمرات108376
15ادارة االزمات108378



15سلوك المستھلك108379
9استخدامات تكنلوجیا المعلومات108380
9.09األسس العملیة إلدارة المشاريع و العمل الھندسي108382
6-الدعوة و اإلتصال الجماھیري108384
6.25-القران و الشباب108385
4موجھات ايمانیة و تربوية في قصة موسى و الخضر108388
0.94مركزية الشباب في الخطاب القراني108390
1.88مدارج الصائمین108394
4التحديد في االتقان والتجويد108396
3أنفاس الحبیب بالرسم و الصورة108398
3دراسات في علوم القران108399
6الشباب ومستقبل األمة108400
6دراسات في علوم القران108401
6الشباب و مستقبل االمة108402
108403CD 4منھاج القیم (في بیتنا تاج الوقار)مع
3دلیل المعلم لتدريس كتاب المنیر108406
4العبر فیمن حفظ القران ولم يبلغ العشر108408
3االمام ابن الجزري شمس القراء108410
2منھاج نادي الطفل القراني المستوى االول-الفصل االول108412
2منھاج نادي الطفل القراني المستوى االول-الفصل الثاني108413
2منھاج نادي الطفل القراني المستوى الثاني-الفصل الثاني108414
2منھاج المراكز القرانیة الصیفیة المستوى االول108415
2منھاج المراكز القرانیة الصیفیة المستوى الثالث108416
2منھاج المراكز القرانیة الصیفیة المستوى الرابع108417
2منھاج المراكز القرانیة الصیفیة المستوى الخامس ذكور108418
2منھاج المراكز القرانیة الدائمة المستوى االول-الفصل االول108419
2منھاج المراكز القرانیة الدائمة المستوى االول-الفصل الثاني108420
2منھاج المراكز القرانیة الدائمة المستوى الثاني-الفصل االول108421
2منھاج المراكز القرانیة الدائمة المستوى الثاني-الفصل الثاني108422
2منھاج المراكز القرانیة الدائمة المستوى الثالث-الفصل االول108423
2منھاج المراكز القرانیة الدائمة المستوى الثالث-الفصل الثاني108424
108425DVD/1*15 300تفسیر القران الكريم بلغة االشارة للصم
7سلسلة محمد صل هللا علیة وسلم لھذا نحبة 7 اجزاء108426
1ارحنا بھا108427
71.51معاني كلمات القران الكريم 1*3 بطريقة بريل108428
2.5المنیر في احكام التجويد108429
143المنیر في احكام التجويد بطريقة بريل للمكفوفین1*1084313
143.02المصحف الشريف بلغة بريل للمكفوفین 1*1084326
1منظومة المقدمة108433
2منھاج نادي الطفل القراني المستوى الثاني-الفصل االول108434
2منھاج المراكز القرانیة الصیفیة المستوى الثاني108435
5.57ايقظ قدراتك واصنع مستقبلك108436
108437LCD Speaker Quran30
35قلم القران الناطق وسط 8 میكا 16 قارئ108438
26قلم القران الناطق حجم كبیر 8 میكا108439
12فتح فلسطین قراءة التاريخ برؤية اسالمیة108440
13خط الزمن قصة فلسطین منذ ظھور اإلنسان إلى زماننا108441
5.2ومضات في االسالم108442
2.6شفرة الوقت ومشاكل كبیرة وحلول بسیطة108443
2.92تغريدات 1183تغريدة في أكثر من 50موضوع في فھم الحیاة108444
1.62اكتشف قدرات عقلك الخارقة بالقراءة السريعة108445
2.27عبقرية الحب108446
3.25ھیا نتعلم الرسم .المستوى الثاني108448
3.25ھیا نتعلم الرسم_المستوى االول108450
5.2تأمالت في األسالم108451
108452hard 4_1 25.99موسوعة أسماء هللا الحسنى
108454soft 1_ 4 19.49موسوعة أسماء هللا الحسنى
8المسرح في االمارات108455



3مسرحیات شعرية108456
3ريا و سكینة108457
4حسان و األمیرة108458
7.5اللغة السینمائیة108459
3.75تعارف الحرف108460
3اي دور للمسرح العربي108461
3.33االحتراق وحیدآ108462
9منھج التائبین108463
15كیف تعد وتقدم برنامجآ تلفزيونیآ108464
4الھزيمة108465
8كن مطمئنآ البرنامج العملي للتغلب على القلق108466
8.75الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي108468
7.5خدمة الفرد108470
10علم النفس العسكري108472
7.5ادمان االنترنت خطر جديد يداھمنا108474
10محددات الرضا الوظیفي108475
10مھارات الحیاة بین النظرية و التطبیق108476
6.25نظريات الشخصیة108477
8.75الراي العام و نظريات االتصال108480
7.5تصمیم التدريس108481
108483SPSS 8.5االحصاء في التربیة والعلوم االنسانیة مع تطبیقات برمجة
9فن الرياضة و الصحة108484
7.5سیكولوجیة اللعب108486
8.75تصمیم التعلیم108489
7.5تكنلوجیا التعلیم108492
6.25االتصال المھارات و النظريات أسس عامة108494
10التوجیة و االرشاد النفسي108499
8.75علم النفس السیاحي108501
8.75السیاسة االجتماعیة(دراسة میدانیة في مؤسسات الرعاية االجتماعیة)108503
7.5العالقات العامة واالتصال في الخدمة االجتماعیة108505
7.5مخاطر االستثمار في المصارف االسالمیة108506
8.75االرھاب الجذور المظاھر و سبل المكافحة108507
8.75االمن القومي االمريكي و التغیر في المنطقة العربیة108508
11.4نظم المعلومات اإلدارية108509
14فضاءات غیر دبلوماسة108510
21تحلیل السیاسة الخارجیة التركیة108511
10.8اإلمبراطورية األخیرة أفكار حول العھیمنة األمريكیة108512
11.4السلوك التنظیمي108513
10.8اإلدارة العالمیة للمنظمات108514
22السیاسات الخارجیة للقوى اآلسیوية الكبرى تجاة المنطقة العربیة108515
11.4أساسیات االقتصاد الدولي108516
12المعاينة االحصائیة طرقھا واستخداماتھا108517
10.8أساسیات اإلدارة اإلستراتجیة الحديثة108518
10.8أساسیات إنتاج الطاقة(البترول_االكھرباء_ الغاز)108519
11.4التجارة اإللكترونیة108521
10.8اقتصاديات التعلیم108522
20اإلحصاء واالحتماالت108525
10.8علم النفس الجنائي108526
10.2التوجیة و االرشاد التربوي المعاصر108528
12.6التوازنات اإلستراتجیة الجدية في ضوءبیئة أمنیة متغیرة108529
20أدوار القوى اآلسیوية الكبرى في التوازن االستراتجي108530
11.4اإلدارة المالیة العامة108531
15اإلدارة المالیة المتقدمة108532
15إدارة رأس المال في منظمات االعمال108534
9إدارة و تخطیط العالقات العامة108535
10.5إدارة الموارد البشرية قضايا معاصرة في الفكر األداري108536
9أسالیب التدريس األبداعي و مھاراتة108537
9أصول ومضامین تسويق الخدمات108539



10.5تحلیل الربحیة التجارية التخاذ القرارات االستثمارية في البنوك األ108540
7.5التخطیط اإلستراتجي ودورة في اإلصالح المتمركز حول المدرسة108541
15تعمیق الوعي األمني لدى المواطن العربي108542
10.8اإلرھاب الفكري أشكالة وممارساتة108543
7.5الخطر و التأمین مدخل أجھزة اإلشراف و الرقابة108544
7.5شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة108546
7.5التوزيع المادي وعناصر خدمة الزبون108547
7.5المناخ التنظیمي وحلقات الجودة108548
12أدارة االعمال الدولیة108549
10.5األمن القومي األمريكي و التغیر في المنطقة العربیة108550
10المنظمات الدولیة و األقلیمیة108551
10.5إدارة األداء108552
12التوجیة و اإلرشاد النفسي108553
8.75موضوعات الفساد االداري و المالي في الصحافة المتخصصة108554
7.5ادارة الموھبة في منظمات العمال العصرية108555
10اقتصاديات االعمال االلكترونیة108556
9مخاطر االستثمار في المصارف االسالمیة108557
40قیاس الألملموسات في السلوك التنظیمي وإدارة الموارد البشرية108568
25.01معظلة التنمیة108569
8.75االعالم و الھجرة الى العصر الرقمي108570
7.5ادارة االعالن و اقتصادياتة108571
10استراتجیة التكامل التنافسي واعادة الھندسة واثرھما على االداء ال108572
10صور من االسھام الضحاري لعلماء المسلمین في التاريخ و التراث108575
7.5المنھج التاريخي عند الشھر ستاني في كتابة الملل والنحل108576
8.75مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغیرات الدولیة (العولمة)108578
10السلوك الألحق على إتمام الجريمة في القانون الوضعي108579
8.75حجیة السندات االلكترونیة في االثبات108580
10دستورية امعاھدات الدولیة والرقابه علیھا_دراسة مقارنه108581
8.75المبرر القانوني و الواقعي النھاء عقد العمل باالرادة المنفردة108582
10االتجاھات الفكرية واثرھا في صیاغة الدساتیر108583
8.75مدى فاعلیة احكام القانون الجنائي في مكافحة الجريمة المعلوماتیة_د108584
10سرية التحقیقات الجزائیة و حقوق الدفاع108585
8.75اشكالیات تنفیذ االوامر التغیرية في عقود الفیديك والیة تسويتھا108586
7.5القیادة و الرقابة و االتصال االلكتروني108587
7.5االدارة الوظائف و الممارسة108588
10ادارة االعمال الدولیة108589
10عولمة االسواق المالیة المعاصرة108590
7.5مھارات االتصال في عالم االقتصاد و ادارة االعمال108591
10اتصاالت االعمال(مفاھیم ومھارات االتصال الشفوي والكتابي)108592
6.25السلوك التنظیمي بین الرؤية و التحلیل108593
10ابحاث في تاريخ الغرب و االندلس وصور من التواصل الحضاري مع المشرق108595
7.5فن االعالن الصحفي108596
8.75دور وسائل االعالم في صنع القرار السیاسي108597
10االقتصاد االداري108598
10تطبیقات بحوث العملیات في ادارة االعمال108599
7.5وسائل تنفیذ القررات منظمة الصحة العالمیة108600
10االتصاالت التسويقیة والترويج1086012015
10مبائ القانون الدولي العام في ظل المتغیرات الدولیة (العولمة1086029
7.5مھارات التواصل االجتماعي اسس ومفاھیم وقیم108603
6زمن يقتال موجة108604
4.5البحوث الفائزة108605
2.5العائدون الى المنافي108606
3.75السقوط بال مطر108607
2.5جنازة العروس108611
3.33قبر تحت راسي108612
3.33مملكة التخاريف108613
6.33ايام برائحة عطرك108615
3في حضرة الحیرة108616



3بین الجنة و الجنون108617
3البطريق يعود للطیران108618
6شعرية الحدث السردي108620
5الحروف العالیات108621
6الیات تعاطي االدب النسائي108622
3التدوين التاريخي108626
3.75الشعر و التلقي108627
3رسائل لطیف اخي108628
3.75الرواية و التراث السردي108629
4.37القصة القصیرة جدآ108630
6تطوير التعلیم في اماراة الشارقة108631
3.75ھواء بحري108632
4.37القراءة الثقافیة للنص الشعري108633
3حكايات موالنا108634
3االدب التفاعلي و حوار الثقافات108635
7.17المسرح االماراتي الحديث108636
2.5بین الماء و الظمأ108637
5بلون االوراس108638
6.75توھج الروح و انطفاء الجسد108639
6.75الھوية الوطنیة في قصص االطفال108640
7.2الشخصیة المساعدة البطل108642
6ترجمة ابن السید البطلوسي108643
3المتاھة108644
4.5قصص من التراث108645
4.44سفینة األمنیات108646
4.17العصفور السعید108647
15امیر البحار108648
5اشراقات ال تنطفئ108649
30معجم السرديین العرب ج1-ج1086502
2.5سطوح غادرت ساكنیھا108653
5اللغة العربیة والھوية108654
3آه يا وطن108655
3المسرح و الحیوية108656
3.75المعماري و الرسام108658
4.5الفن العربي االسالمي108659
7.5مسرح القسوة108661
4.5الصدمة المزدوجة108662
4.29بوصلة القیامة108666
4.29الفنون االسالمیة و التشكیل108667
2.5اللغة العربیة و الھوية108668
3.75القصیدة العمودي108669
15انشودة الحداد108670
3المسرح و التسامح108671
5أوراق مسرحیة108672
6المونتاج السینمائي في العرض108673
6نص الخشبة108674
3خذ األرض108675
4المسرح المدرسي_االمارات نموجآ108676
6العنف و الفوضى المنظمة108677
4.5تقول القصیدة108678
3.75انثى المساء108679
3.75زمھريق108680
2.5تحت الكوبري108681
6راوق البغدادية108682
6جوھرة التعكر108683
5روثمان ازرق108684
2.5جنوب الملح108685
3ولم يك شیئآ108686



3بارانويا108687
5يوسف ملك اسبانیا108688
3الخطاب البصري في قصص108689
4.5استطیقا قصص األطفال108690
3.75األدوات البصرية ألدب الطفل108691
4.5الشجرة الباكیة108692
4.37تحت سماء هللا108693
4.5الحقول الذھبیة108694
4.5اسرار القمر108695
5ملتقى الشارقة للشعراء الشباب108696
4.5االسد الذي أكل نفسة108697
3التحوالت االقتصادية108698
6ھل الرواية سیدة االجناس االدبیة108699
6ملتقى القوافي الشعراء108700
4كتاب بین الكتب108701
6موسوعة التخیل العلمي108702
3.75على مشارف التجربة القصصیة108703
6السرد المفتون بذاتة108704
4مدارات السرد الروائي108705
4الضوء و الفراشة108706
3خسارات رابحة108707
3خسارات رابحة108708
4.17غاية السرد الروائي108709
4.29الصورة السینمائیة مستويات108710
7.37السینما بین الواقع و الخیال108711
5الغازملیحة_دراسة في108712
21ديوان الطفل العربي ج1+ ج1087132
3.75بمائھا تخط الیقین108714
5اآلخرون108715
6األرامل108716
9.75خطاب الرحلة في الغرب108717
4.5سیولوجیة الرواية108718
4.37الممارسة النقدية108719
22ھجرة الظالل108721
4.5تمثیالت النقد الثقافي108722
5سیرة بني صالح108723
5عمار الروح في شأن الثقافة108724
5المشھد الجمیل108725
3.75مريوم108726
25شخصیة المكان في أدب الرحلة108727
6صحافة االمارات من الھواية108728
4.37الوجة و القناع108729
3.75نور و الفراشات والمسرحیات108730
4.37حكايات جدتي108731
4.5أشعل مصباحك108732
3في ذمة الشرف108733
6دور أسس المال البشري108734
21اللغة الخفیة في السرد108735
4.12تجارب في الفلسفة108736
5الشعر العربي عبر العصور108737
5ابازير108738
2.5ما لم تحملة الريح108740
5الحبق المخزون108741
6مرايا األزمنة108742
6قراءات تحلیلیة في النصوص108743
3السوق الفنیة المعاصرة108744
3فضاء االقتناء الفني108745
3بنیة الذائقة و سلطة النموذج108746



3مدخل الى االقتناء الفني108747
22رواد التشكیل108748
5من رواد الشعر الشعبي108749
3.5مسرح الطفل108750
6تاريخ الممثل108751
6افكار و تطبیقات مسرحیة108752
6النصوص المسرحیة الفائزة بجائزة الشارقة1087532011
6مھنة التمثیل المسرحي108754
20.75التناسخ الثقافي108755
6التمسرح من االستعارة108756
6اسئلة الرحل108757
20عبدهللا المناعي108758
3جنة االخوة108759
3سراب108760
5رؤية المقاومة وتشكلھا108761
4.5ثالث مسرحیات وكاشفات108762
4.29النار االولى108763
3مالمح الظل الحضاري108764
3بعد الفراغ من الجنون108765
3في دوام المنفى108766
3على ھامش الحكاية108767
3علیك المكوث طويآل108768
3اشجار بحاجة الى قطع108769
3رياح أب108770
3تیرانجا108771
3حذاء اسود108772
3ذاكرة الرجال المرقطین108773
3لیلة عبدهللا108774
3تحت بارز108775
6وقائع افتتاح بیوت الشعر108776
6القصة القصیرة سؤال108777
2.5من رماد الورود108778
6المسرح و التمثیل الحر108779
4.5المسرح في االمارات108780
4.17مسرحیات الفصل الواحد108781
6جائزة الشارقة للتألیف المسرحي1087822014
6مسرحیات امارتیة108783
3.67سقوط غرناطة108784
4منھاج المراكز القرانیة الدائمة 1087861-1
4منھاج المراكز القرانیة الدائمة1087882-1
4منھاج المراكز القرانیة الدائمة 1087892-2
4منھاج المراكز القرانیة الدائمة 1087901-3
4منھاج المراكز القرانیة الدائمة 1087912-3
4منھاج المراكز القرانیة الدائمة 1087921-2
4دلیل المعلم الى المنھاج القرانیة108793
4دلیل المعلمة الى المناھج القرانیة108794
15معجم مصطلحات العروض108795
18اسم الوردة108797
18مقالة في الھبة108798
35إسكان الغريب في العالم المتوسطي108799
45من المیسر الجاھلي إلى الزكاة اإلسالمیة108800
40الشھب الألمعة في السیاسة النافعة108801
30الدولة العثمانیة والعالم المحیط بھا108802
10موسوعة التفسیر المصورة _سورة يوسف108804
30التدريب و التدريس االبداعي108806
10الطفل التوحدي108827
14المصرفیة االسالمیة االسس النظرية و اشكالیات التطبیق108884
12اساسیات الصناعات المصرفیة االسالمیة108885



17مصطلحات ونصوص انجلیزية في التربیة الخاصة108886
24العالقات السیاسیة السعودية االيرانیة واثرھا على االمن االقلیمي108888
22الفكر االستراتیجي الروسي في القرن الواحد والعشرين108889
24مباحث في الفكر السیاسي العربي االسالمي108891
17حقیقة االشیاء108899
3المسرح و الھوية108915
4بنیة المتخیل في الحكايات الشعبیة108916
5المسرح والتخییل الحر108917
7اسئلة الرمل _بنیة الدراما و التأويل والوعي108918
10بداية الفلسفة108919
10العالقات األمريكیة- السوفیتیة108920
10العودة الى الصفر . ايران تركیا ومستقبل امريكا108921
10الواليات المتحدة األمريكیة و االتحاد األوربي دراسة في العالقات108922
25طبقات األسرة اآللوسیة108923
20الرحلة العربیة الى اوروبا و امیركا و البالد الروسیة108924
14السیاسة الخارجیة التركیة108925
15فن التجسس108926
15الرقمیون108927
15السیاسة األمريكیة تجاة النظام اإلقلیمي الخلیجي108928
17حروب الظل الحروب السرية االمريكیة الجديدة108929
14عن الديمقراطیة108930
10حرب مكافحة االرھاب108931
10أزمة التنظیمات اإلسالمیة108932
6الطريق الى النجاح108933
8أريده اآلن108934
7معجم األدب البرازيلي108935
20معجم األدب البرازيلي108936
9.8مدخل الى سوسیولوجیا الثقافة108937
9.8قانون المخیلة بعد الكولونیالیة108939
8.4دور القطاع الخاص في مسار التنمیة المستدامة و ترشید الحكم في االق108940
11.2الثمار المنسیة108941
14كاالم108942
150كلیات رسائل النور 2 لون (احمر)108944
150كلیات رسائل النور ( (2 لون بني)108945
100كلیات رسائل النور لون واحد108946
41كتیبات من كلیات رسائل النور (15عدد)108947
8االمبراطورية الناعمة108948
75.76تفسیر النابلسي108949
18ادوات و مقايیس لتقويم العملیة التعلیمیة108951
25ورق كوشي فاخر108964
10العراق في عھد الحجاج بن يوسف الثقفي من الناحیة السیاسیة108967
11مناھج و أسالیب السیاسة الخارجیة األمريكیة108968
3.45المجال العام االفتراضي108969
6ديوان علیة بنت المھدي108970
5ديوان الحضي108971
5مقوماتة التكلیف108972
17القوة و الفنون108973
10الرسول االنسان108974
6الخلطة108975
4ال تبدأ مشروعك108976
8فن التألیف108978
30سلسلة المشاريع108979
4النقابي الذكي108980
7سلسلة علمتني الحیاة108981
13رسالة االلة108992
14احدى عشرة دقیقة108993
3.75ھذة حیاتك ال اوقات للتجارب108994
3.75بدون اثر108995



2احب القراءة في الحديقة108996
6اذا كان الحب لعبة فھذة ھیه قوانینة108997
7.5اسرار التنويم المغناطیسي الذاتي108998
7.5ال تتأخر مرة ثانیة108999
10منھج سیجما109000
5.25درسا اسايا للنجاح 10900124
19.2الموسوعة الشاملة للخطابات109002
12.8اسس بناء الشخصیة احترام الذات واالخرين109003
27.4تخلص من االم ظھرك109004
13العالقات العربیة البلقانیة109006
7اصول البحث العلمي109007
12معضلة افغانستان109008
6االختراق األسرائیلي109009
10التجربة الھندية في افريقا109011
13الصراع الدولي للسیطرة على الشرق االوسط109012
22األمة وصعود الیمین المتطرف في الغرب109013
13القاموس الدوبلوماسیة109014
15استشراف للدراسات المستقبلیة109015
8.99الديمقراطیة و التحول الديمقراطي السیرورات والمأمول109016
13.49مراكز األبحاث في امريكا109017
3.75حضارة109018
5.25تطور الفكر الجغرافي109019
18.74األمة و الخروج من التبعیة109020
3التحوالت الديمقراطیة في العراق109021
14.99مؤشر بیرتلسمان للتحول الديمقراطي 1090222008
8.99قضايا االسالمیین في الخلیج109023
16.49اعادة اختراع الحكومة109024
3.75االحزاب السیاسیة في بريطانیا العظمى109025
1.65دراسات عالمیة109026
1.65دراسات استتراتیجیة109027
13.54اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل االقتصادي و المعوقات109028
1.65سلسلة محاظرات109029
6.2تیسیر العالم شرح عمدة االحكام109030
3.72شرح القواعد الفقھیة109031
4.96شرح قطر الندى109032
4.13مختصر القدوري109033
7.02صحیح البخاري109034
7.02صحیح مسلم109035
3.31المفتاح شرح نور االيضاح109036
2.48شرح متن الغاية والتقريب109037
5.79الوجیز في اصول الفقه109038
2.48التحفة السنیة109039
4.96عمدة السالك109040
4.55الواضح في اصول الفقه109041
7.02كنز الدقائق109042
4.96االحكام في تمیز الفتوى109043
4.55نزھة النظر109044
4.13فقه المواريث109045
10تلوث التربة109046
12الكتابة لوسائل االعالم109047
15مھارات االتصال وفن التعامل109048
12مفاھیم ادارة المبیعات و التسويق109049
10االعالم الرياضي109050
10الصحافة االلكترونیة109051
13التحلیل والتخطیط المالي109052
10صناعة االعالم العالمي المعاصر109053
8المدخل الى علم النفس التربوي109054
12المدخل الى علم النفس العام109055



14تخطیط وتنظیم برامج وحمالت العالقات العامة109056
12اساسیات االستثمار في المصارف العامة109057
11منھج البحث الجغرافي109058
11ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء االعمال109059
11مقدمة في العالقات العامة109060
11نظم المعلومات الجغرافیة109061
12ابجديات علم النفس العصبي االكلینكي109062
13االعالم الدولي و العولمة الجديدة109063
14االعالم والمجتمع109064
12ادارة التسويق109065
16تطور ادارة الموارد البشرية109066
12ادارة المؤسسات االعالمیة109067
14بحوث اعالمیة109068
13القیادة بالرضا الوظیفي وعالقتھا109069
12القیادة االدارية109070
12المصرفیة االسالمیة109073
13ادارة االعمال الدولیة109074
11مھارة التدريس109077
11طرق البحث العلمي اسس وتطبیقات109078
11االعالم و ادارة االنتخابات109080
11االعالم الدبلوماسي و السیاسي109081
12االقتصاد الحضري109082
13التسويق الشامل مدخل شامل109083
13االدارة109084
10التقنیات المعاصرة في تدريس التاريخ109086
10العصف الذھني و حل المشكالت109087
10وظائف االدارة109089
12تسويق الخدمات109092
15معجم االدب الصیني109116
10عیون النثر العربي109117
10مدن منسیة109118
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